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Gentofte Kommunalbestyrelse
 fra 1. januar 2022

 1 Borgmester Michael Fenger (C)

 2 1. viceborgmester Søren B. Heisel (A)

 3 2. viceborgmester Pia Nyring (C)

 4 Karen Riis Kjølbye (C)

 5 Andreas Weidinger (C)

 6 Katja S. Johansen (C)

 7 Jesper Marcus (C)

 8 Christina Wex (C)

9 Stig Wall (C)

 10 Teit Andersen (C)

 11 Britta Riis (C)

12 Malene Brandt (C)

13 Anton Brüniche-Olsen (C)

14 Kristine Kryger (B)

15 Marie Brixtofte (B)

16 Anne Hjort (A)

17 Helene Brochmann (F)

18 Morten Løkkegaard (V)

19 Jeanne Toxværd (Ø)

KOMMUNALVALG

Mangler du én at holde jul 
eller nytår med?

Du kan blive juleven, hvor du er med til at skabe fællesskaber i julen, eller du kan finde andre 
at fejre nytårsaften med. Boblberg og Røde Kors samarbejder for at sikre, at så få som mu-
ligt sidder ufrivilligt alene juleaften og nytårsaften.

Bliv juleven
Mangler du et sted at holde jul, eller har du plads og hjerterum til at invitere en ekstra gæst 
med til jul i dit hjem? Så kan du læse mere på julevenner.dk. Du kan også ringe til Røde Kors 
Parat på tlf. 35 29 96 60, hvor der sidder frivillige klar til at hjælpe dig med at tilmelde dig 
som vært eller gæst.

Spring ind i 2022 med nytårsvenner
Hvis du søger nogen at fejre nytår med, så kan du finde nytårsvenner til en hyggelig middag 
eller et brag af en fest. Du kan læse mere på nytårsvenner.dk. Du skal oprette en gratis profil 
på Boblberg.dk for at søge efter nytårsvenner.

Unges trivsel, et stærkt fokus på grøn omstilling og fastholdelse 
og rekruttering af medarbejdere. Det er nogle af temaerne 
øverst på opgavelisten, når det nye hold af kommunalbestyrel-
sesmedlemmer snart trækker i arbejdstøjet.

Sammen med borgere, foreninger og virksomheder vil vi arbejde 
os frem til de bedste løsninger for Gentofte Kommune. Det vil 
vi gøre i opgaveudvalg og på nye, uafprøvede måder – så vi hele 
tiden udvikler vores lokaldemokrati og samtale. Og vi glæder os 
meget til at komme i gang.

Ved november måneds kommunalvalg satte I borgere holdet 
på de 19 politikere, der skal tegne stregerne for kommunen i 
de kommende fire år. Otte er nye ansigter i rådssalen, mens de 
resterende 11 også har været med i den foregående periode. 
Stort tillykke med valget til hele den nye kommunalbestyrelse.

Som politiker er perioden omkring et valg altid en særlig tid. 
Først er der spændingen omkring valgresultatet, og så er der 
selve valgdagen, der, ud over at være en festdag for demokratiet, 
også er kulminationen på uger og måneders hårdt arbejde for 
politikere og deres bagland.

Nu er konstitueringsaftalen på plads, og pladserne i de stående 
udvalg er fordelt. Herfra vil læringskurven være stejl for de nye 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der godt kan forvente at få 
en god stak læsestof med hjem i januar.

Første opgave for hvert enkelt af de stående udvalg, f.eks. Skole- 
udvalget, bliver at udvælge de temaer, de gerne vil måles på 
om fire år. Det kan være Gentoftes unge, der skal trives målbart 
bedre end de gør nu. Eller at kommunen ved næste kommunal-
valg skal være godt forberedt til at kunne nå vores ambitiøse 
klimamål for 2030. Udfordringer vi skal lykkes med at finde 
løsninger på.

For mig personligt har KV21 også været en ganske særlig op-
levelse. Det er min fjerde valgperiode – så introkurset kan jeg 
springe over – men mit første valg som borgmester. Og jeg er 
stolt af stemmeprocenten og hele afviklingen af valget på trods 
af coronarestriktioner. Det er de samme partier, som i forvejen 
sad i Kommunalbestyrelsen, der er blevet valgt ind, og det viser, 
at vi skal fortsætte den gode udvikling og dialog også med jer 
borgere i hverdagen.

Men inden vi når så langt, skal den afgående kommunalbesty-
relse have en stor tak med på vejen. Tak for et godt samarbejde 
– og for benhårdt og seriøst arbejde de seneste fire år.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Michael Fenger

I arbejdstøjet for 
borgerne

Vil du gerne vide mere om de naturområder og historiske bygninger, du går forbi på din yndlings-
tur rundt i kommunen? Eller kan spændende fakta om kommunen gøre det lidt lettere at snøre 
vandrestøvlerne og komme ud i vinterkulden?

Så skal du tjekke Gentofte Kommunes fem informative – og smukke – vandreruter ud. Ruterne er 
mellem godt to og knap seks kilometer lange og giver dig altså mulighed for at holde både krop 
og hoved i gang. Hvis du følger en af de fem ruter, kan du løbende læse fakta om de udvalgte 
seværdigheder på det det digitale kort.

Vandreruterne og de faktuelle guldkorn til hver rute er planlagt sammen med Dansk Vandrelaug 
og lokalhistorisk forening i Gentofte, og snart kan du også finde vandreruterne på Google maps. 
Det skyldes, at Dansk Vandrelaug og Google samarbejder om at skabe større synlighed omkring 
Danmarks mange smukke ruter – og dem finder du altså også i Gentofte.

På gentofte.dk/vandreruter kan du læse mere om hver enkelt rute og finde link til ruter og info 
på et digitalt kort.

Åbningstider i juleferien
Hele Kildeskovshallen har lukket den 24.-26. december samt den 31. december og den 1. januar. 
Boldhaller og mødelokaler har lukket den 24. december til og med den 1. januar.
Du kan finde åbningstiderne for svømmehallen, boldhaller, sale og mødelokaler på kildeskovs-
hallen.dk

Hele Gentofte Sportspark har lukket den 24.-26. december samt den 31. december og den 1. 
januar. Du kan finde åbningstiderne for offentligt skøjteløb og øvrige faciliteter på gentofte-
sportspark.dk 

Gentofte Kommune følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger om forebyggelse af 
smitte i alle sine idrætsanlæg.

Gå på opdagelse i Gentofte

Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark
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Læs mere om konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse på gentofte.dk
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På Dyssegårdsskolen er der oprettet en gruppeordning for børn 
med ADHD/ opmærksomhedsvanskeligheder. Trygge rammer 
og fast struktur i hverdagen hjælper børnene godt på vej.

Der er helt stille på gangene. Kun et par glade børnestemmer fra et af rummene 
trænger igennem stilheden. Tre børn sidder sammen med to voksne ved et bord, 
hvor de er ved at bygge forskellige Bayblade figurer med Plus Plus brikker. Den 
ene pige viser stolt sin Bayblade figur frem, som hun har kreeret i hvid og lyserød.

– En af drengene er rigtig god til at bygge konstruktioner. Det har inspireret de 
andre børn til at gå i gang med Plus Plus brikkerne, hvilket er rigtig godt, da der 
er masser af læring i det – blandt andet farvekoordinering, talforståelse og fin- og 
grovmotorik, fortæller Martin Graugaard, som er lærer i gruppeordningen på 
Dyssegårdsskolen.

Det enkelte barns behov
Gruppeordningen på Dyssegårdsskolen er et tilbud til elever fra 0. – 3. klasse med 
ADHD eller opmærksomhedsvanskeligheder. Her undervises indskolingsele-
verne af lærere og pædagoger med specialiseret viden og erfaring med elever med 
ADHD/opmærksomhedsforstyrrelser. Lene Hjort, skoleleder på Dyssegårdssko-
len fortæller:

– Gruppeordningen giver børnene de trygge og rolige rammer, som de har brug 
for. Lærerne og pædagogerne har tid til at hjælpe og guide efter det enkelte barns 
behov. Det kan man ikke på samme måde i den almene folkeskole.

Lærernes specialiserede viden gør en stor forskel for børnene, siger Martin 
Graugaard:

– Vores erfaring giver både vores kollegaer og børnene tryghed. Børn, der er i 
affekt, mærker meget hurtigt, om en voksen er usikker, og det går ikke, da bør-
nene har brug for en tryg voksen, som favner barnet og giver det ro.

Samtidig får Dyssegårdsskolens lærere også mulighed for at sparre med grup-
peordningens lærere og pædagoger, hvis de skulle have brug for gode råd til at 
arbejde med et barn, der har det svært.

Faste rammer med elastik
Et af rummene i gruppeordningen er indrettet med fire små kontorpladser med 
lydisolerende skærme imellem sig, skriveredskaber og hver med et lille æggeur. 
Uret er med til at give eleverne tryghed, idet det giver dem overblik over tiden. 
Der hænger ligeledes piktogrammer på væggene – små billeder, som visualiserer 
opgaver, aftaler og tid. Piktogrammerne hjælper eleverne med at forstå og få 
overblik over, hvad der skal ske i løbet af dagen, og giver dem dermed mere ro.

Hver dag starter med ’min tid’, hvor børnene kan sidde og tegne, bygge Lego eller 
være i anden rolig aktivitet, så de lige lander, inden dagen starter. Børnene finder 
tryghed i genkendelighed, og hverdagen har derfor en fast struktur. Dagen er 
præget af faste rammer med elastik i, fortæller Martin Graugaard:

– Vi bruger ikke klokkeslæt, men mærker i stedet efter, hvordan dagsformen er 
blandt børnene. En dag er der måske ikke så megen overskud, og så finder vi en 

aktivitet, der passer til det. Vi spiser dog altid på samme tidspunkt og er også ude 
på samme tidspunkt. Vi justerer hele tiden og forsøger at finde den gode balance 
mellem de faglige krav og børnenes overskud.

I gruppeordningen handler det om at løfte børnene og give dem succesoplevelser, 
så de vokser – også når det er svært. Martin Graugaard uddyber:

– Jeg har oplevet, at en del børn med opmærksomhedsforstyrrelser har udfor-
dringer i den almene folkeskole. De oplever at blive irettesat, hvilket føles som 
et nederlag for dem. Her bliver de mødt med ro og positivitet – også når de er i 
affekt - fordi vi har tid og overskud til det. Og på den måde kan vi udvikle stærke 
og robuste børn.

En af forældrene til et barn i gruppeordningen fortæller, at det gør en stor forskel 
for deres søn:

– Det betyder alt, at vores søn har et skoletilbud, der matcher de særlige behov, 
han har. Det almene skoletilbud kunne ikke sikre vores søn faglig eller social 
udvikling. Inklusionsprojektet fungerede desværre ikke. Som gruppeordningen 
fungerer lige nu, er gruppeordningen det rigtige tilbud til vores søn. Kompetente 
lærere, en fornuftig normering og en velfunderet tilpasset pædagogik.

En lille skole i den store skole
Gentofte Kommune arbejder ud fra, at alle børn skal være en del af fællesskabet, 
og gruppeordningens placering på Dyssegårdsskolen gør det netop muligt for 
børnene at være med, fortæller Lene Hjorth:

– Alle børn ønsker sig inderligt at gå på en almen skole. Alle børn vil gerne være lige
som de andre børn. Derfor skal børnene i gruppeordningen have en oplevelse af at 
være fuldt medlem af Dyssegårdsskolen – bare med mere faste og trygge rammer.

Arbejdet i gruppeordningen foregår altid med det stor fællesskab for øje. Det 
betyder, at i den udstrækning, børnene formår, skal de være med i fælles aktivite-
ter som fx undervisning eller arrangementer. Lene Hjorth siger:

– På den måde oplever de at være med i skolens fællesskab. Og hvem ved, måske 
kan nogle børn i gruppeordningen vokse så meget, at de på sigt kan gå i en almen 
folkeskoleklasse.

Afslutningsvis fortæller Anne Dannisboe Iversen, der er formand for skole- 
bestyrelsen, at forældrene på Dyssegårdsskolen også har taget godt imod gruppe- 
ordningen:

– Vi kan alle sammen bidrage til, at der er nogen, der får det bedre. Ved at have
gruppeordningen på denne skole lærer vores børn også, at der findes nogle børn, 
der har behov for særlig støtte, og dermed andre behov. Derfor er det en ren 
win-win. •

Længst til venstre:
Et afskærmet rum med 
fire små kontorpladser 
giver ro.

Faste og trygge rammer 
ude og inde.

Trygge rammer løfter børnene

» Børnene har brug for en tryg voksen, som 
favner barnet og giver det ro « 

Martin Graugaard

SPECIALTILBUD I GENTOFTE KOMMUNE

Gruppeordningen på Dyssegårdsskolen blev startet op i august 2021. 
Der er plads til i alt ni elever i gruppeordningen. Alle elever er visiteret til 
specialundervisning gennem Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune ønsker, at elever, der har behov for en særlig pædago-
gisk eller faglig indsats, så vidt muligt får denne på egen skole. Hvis et barn 
har behov for støtte i mere end ni timer om ugen, kan barnet blive visiteret 
til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på skolen eller 
i et af kommunens kompetencecentre, en gruppeordning, en specialskole 
eller et skole-dagbehandlingstilbud.
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At dele sin sorg med andre kan give ro, 
tryghed, glæde og håb. Det er udgangs-
punktet for den nye sorggruppe, der 
netop er startet op af børnehaveklasse- 
leder Dorthe Pedersen, sognepræst 
Mette Bom Djurhuus og lærer Julie 
Rühmann Cerkez.

To skolelærere og en sognepræst har 
oprettet en sorggruppe for børn og unge, 
der har mistet eller har alvorlig sygdom 
tæt inde på livet.

At dele sin sorg med andre kan give ro, tryghed, 
glæde og håb. Det er udgangspunktet for en ny 
sorggruppe for børn, der netop er startet op i 
kommunen.

– Vi oplever, at der er behov for en sorggruppe 
for børn, der har mistet eller har alvorlig sygdom 
i familien. De har brug for et fortroligt rum og 
nogle voksne, de ikke skal tage hensyn til, fortæller 
sognepræst Mette Born Djurhuus, der er en af de tre 
voksne, børnene kan møde. 

– Børn, der har mistet, spørger ofte ikke ind til det, 
der er sket, og er mange gange påpasselige med at 
fortælle de nærmeste, hvordan de egentlig har det, 

fordi de vil tage hensyn til deres familie. I gruppen 
kan de tale frit om, hvad sorgen og savnet gør ved 
dem, og hvilke bekymringer de går med.

Udover Mette Born Djurhuus kan børnene også 
møde Julie Rühmann Cerkez og Dorthe Pedersen, 
der er henholdsvis lærer og børnehaveklasseleder på 
Maglegårdsskolen, og som begge ligesom Mette Born 
Djurhuus har mange års erfaring med sorgarbejde. 

Corona udskød åbning
Idéen om en sorggruppe for børn og unge har et 
par år på bagen, men måtte udskydes på grund af 
coronapandemien. Nu er det imidlertid lykkedes at 
få et lokale ved siden af Headspace Gentofte, der er et 
rådgivningscenter for børn og unge i Byens Hus.

Vi har lige indrettet lokalet og gjort det klar, så der 
er hyggeligt at komme, siger Mette Born Djurhuus og 
oplyser, at de første tilmeldinger er tikket ind.

Ny sorggruppe 
for børn og unge

Godt videre i egen bolig
» Vi oplever, at der 

er behov for en sorg-
gruppe for børn «

Mette Born Djurhuus

Det kan være en udfordring at flytte hjem-
mefra, hvis man har en autisme spektrum 
forstyrrelse. Det kan være svært at få 
uddannelse, job og socialt liv til at hænge 
sammen, samtidig med at man også skal 
lære at håndtere de praktiske opgaver i 
ens bolig og få styr på økonomien.

Nyt gruppeforløb ’Godt videre i egen bolig’ hjælper 
unge mellem 18 og 30 år, der har en autisme spek-
trum forstyrrelse, med at komme godt i gang med et 
selvstændigt voksenliv.

For Sophia L. I. Thorsen, der er 28 år, ved at uddanne 
sig til massør og netop flyttet hjemmefra, har det 
været en stor hjælp at være med i et gruppeforløb. 
Hun fortæller:

– De oplevelser, vi hver især har haft, er vi meget åbne 
omkring (på gruppemøder red.), hvilket er rart, da 
diagnoser stadig er et ret tabubelagt emne.

Man er ikke alene
Gruppeforløbet handler om at komme godt i gang 
med voksenlivet og at få ens hverdag til at køre bedst 
muligt. På gruppemøder bliver der talt om nye vink-
ler på voksenlivet og redskaber til at håndtere det. 
Det kan fx være redskaber til, hvordan man skaber 
struktur og planlægger, og hvordan man lader batte-
rierne op, når man er tappet for energi.

De unge mødes ugentligt i gruppen for at tale 
sammen om de udfordringer, unge med en autisme 
spektrum forstyrrelse, kan have. Gruppefacilitator og 
socialpædagog Alima Nadia Nielsen Adou fortæller:

– Det handler blandt andet om at forstå sig selv og 
andre bedre, at kunne håndtere konflikter og samta-
ler, når man fx kan have svært ved at aflæse andre. Og 

Der afholdes valg af flygtninge-/indvandrerrepræsentanter til Integrationsrådet 
i februar 2022. Ved valget vælges seks medlemmer og op til seks stedfortrædere 
i perioden 2022-2025.

Integrationsrådets opgaver
Integrationsrådet afgiver vejledende udtalelser om den almindelige integrati-
onsindsats i Gentofte Kommune. Rådet kan også tage initiativ til konkrete akti-
viteter, der kan fremme integrationen.

om job og uddannelse, og om hvilke rettigheder og 
muligheder de unge har.

Alima Nadia Nielsen Adou fortsætter:

– Gruppeforløbet giver de unge mulighed for at 
finde ud af, at de ikke er alene med udfordringerne. 
De kan spejle sig i hinanden og erfaringsudveksle.

Frederik Sohrt, der er 27 år og i øjeblikket i praktik 
som pædagogmedhjælper, sætter stor pris på at 
være med i gruppeforløbet, fordi han her kan 
drøfte med de andre, hvordan man kan håndtere 
sociale situationer, samtidig med at man støtter og 
roser hinanden i gruppen. Frederik Sohrt siger:

– Der bliver pep-talket i gruppen. Og man kommer 
ind på emner, som man ikke går i dybden med selv.

Udover gruppesamtalerne får deltagerne i gruppe-
forløbet også tilknyttet en individuel vejleder. •

Hvem kan opstille?
Du kan opstille, hvis du er fyldt 18 år, har fast bopæl i Gentofte Kommune, og 
du eller begge dine forældre har anden etnisk baggrund end dansk og kommer 
fra et land uden for Norden, EU, EØS, Schweiz, USA, Canada, Japan, New 
Zealand og Australien.

Ønsker du at opstille, kan du læse mere om fremgangsmåde, opstillingsfrist, 
kontaktoplysninger m.v. på gentofte.dk/integrationsrådsvalg.

Ønsker du at stille op til Integrationsrådet?

» Man kommer ind 
på emner, som man ikke 
går i dybden med selv «

Frederik Sohrt

Møderne i sorggruppen vil være forholdsvis fast 
bygget op, så børnene oplever en fast, genkendelig 
ramme, men vil derudover tage udgangspunkt i 
det, børnene kommer med af tanker og oplevelser. 
Møderne i sorggruppen er gratis og er underlagt 
tavshedspligt.

Sorggruppen mødes hver torsdag mellem kl. 12.00 
og 12.15 og slutter kl. 13.45, Hellerupvej 24, 2900 
Hellerup. Læs mere om sorggruppen på gentofte-
børnesorggruppe.dk •
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 JUL FOR HELE FAMILIEN
Folk og Røvere i Kardemommeby
40 ÅRS JUBILÆUM
Den allerhyggeligste tradition med børn og børnebørn. 
Tag hele familien med til den hyggeligste juletradition. 
Mød alle de rare, skøre hyggelige indbyggere i den 
magiske lille Kardemomme By - velkommen til karde-
mommefest! Billetter via bellevueteatret.dk

Indtil 29. december
Bellevue Teatret

FILM: Peddersen og Findus
Der er to dage til juleaften, og Peddersen og Findus er 
sneet inde på deres lille gård. Den lille kat er nervøs 
for, om det overhovedet bliver jul i år. De er løbet tør 
for mad, og det er umuligt at fælde et juletræ i skoven. 
Heldigvis bliver det bedre vejr, og de kan endelig tage i 
skoven efter et juletræ. Uheldigvis kommer Peddersen 
galt af sted med foden, og de må gå hjem uden træ. 
Sammen får de to venner bygget noget, der minder 
om et juletræ. Billetter via genbib.dk/billetter

Lørdag 18. december kl. 11-11.15
Gentofte Kino 
I samarbejde med Gentoftegade Bibliotek.

Julerød Bageby
Bag og byg et peberkagehus og tag det med på 
Experimentarium. Her vokser nemlig en velduftende 
peberkageby, og det flotteste hus kåres inden nytår. 
Læs mere på experimentarium.dk

Hele december
 Experimentarium

Jul på Garderhøjfortet
Op til jul inviterer Garderhøjfortet til julehygge for 
hele familien. Her vil der være mulighed for at klippe 
gammeldags julepynt, skrive julekort med pen og blæk, 
lave små “stånisser” til julebordet, eller man kan gå på 
jagt efter drillenisserne, der har stjålet telegrafistens 
morsebeskeder.

Alle weekender i december samt den 26.-30. december
 Garderhøjfortet

Kulturkalender

Kulturel opdatering på mail?
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Kulturklub 
Gentofte på gentofte.dk/kulturklub

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

Få overblik over 
kulturoplevelser 
tæt på dig på 

GENTOFTE.DK/
ARRANGEMENTER

Jul på Ordrupgaard
Velkommen indenfor på et julepyntet Ordrupgaard, 
hvor vi hylder alt det, der gør julen til noget ganske 
særligt. Samtidig demonstrerer vi, at julen sagtens kan 
forenes med bæredygtighed. Den populære multi-
kunstner Shane Brox skaber nemlig et fortryllende 
juleunivers af genbrugsmaterialer. Om søndagen er der 
højtlæsning, og der er juleværksted og lygteture. 
Se ordrupgaard.dk for detaljer og åbningstider.

Hele december
 Ordrupgaard

Workshop: Nytårshatte (fra 5 år)
Fejring af et nyt år fortjener en ny hat! Grafiker Silie 
Heeschen kommer forbi med skabeloner, glimmer og 
limpistol. Så vi kan gøre os klar til at hoppe ind i det 
nye år med stil. Du kan evt. lave en nytårshat dekoreret 
med nytårs-fortsætter, ønsker for det nye år eller andet 
godt fra fest- og glimmerkassen. Tilmelding via genbib.
dk/billetter

Torsdag 30. december kl. 11-12.15 og kl. 12.30-13.45
Gentofte Hovedbibliotek

KUNST
SIDSTE CHANCE: 
Anders Zorn. Det bedste under solen
Oplev en af kunsthistoriens største stjerner på Ordrup- 
gaard. Med udgangspunkt i det nære liv – naturen, 
hjemmet og de lokale traditioner – fremmaner han 
tidløse idealbilleder af det gode liv. Værkerne vidner 
endvidere om et lokalt samfundsengagement og en 
tro på fælleskabets betydning. Temaer der netop nu 
er blevet højaktuelle igen.

Søndag 9. januar
 Ordrupgaard

21ST CENTURY FOX: 
Sofia Novikoff Unger på Tranen
I vor hastigt foranderlige verden uddør stadig flere 
arter. Men enkelte stortrives. En af dem er ræven, som 
er et særlig tilpasningsdygtigt dyr. Ræven er også ud-
gangspunktet for Sofia Novikoff Ungers udstilling, der 
undersøger ræven i dens mange forskellige miljøer.

Indtil 27. februar
 Tranen

Herfra (h)vor verden går
I 2021 er det 100 år siden landstedet Øregaard for 
første gang slog dørene op som museum. Det fejres 
med en udstilling, der viser det bedste fra samlingen, 
som den har udviklet sig. Oplev billedkunst og kunst-
håndværk fra perioden 1750-1950 – fælles er, at 
kunstnerne har en tilknytning til Øregaards område 
nord for hovedstaden.

Indtil 20. marts
Øregaard Museum

LORENZ FRØLICH: Tusmørkets mester
Foredrag ved mag.art og dr.phil. Lotte Thrane. I 2008 
udgav Lotte Thrane tobindsværket Tusmørkemesteren: 
10 kapitler om Lorenz Frølich og hans tid. Bogen 
handler om Frølichs lange karriere primært indenfor 
maleri og grafik og giver samtidig et billede af 1800- 
tallets guldaldertid og nationalromantikkens enheds- 
og dannelseskultur. Foredraget kredser om tusmørkets 
mester – eller om kunstneren, der altid befandt sig på 
kanten af den herskende smag. Se museets jubilæums- 
udstilling med værker af Frølich inden foredraget. 
Billetprisen er 100 kr. Tilmelding på oremus@gentofte.dk.

Torsdag 27. januar kl. 17
Øregaard Museum

FILM
ANBEFALING: Spencer
Se den længe ventede biopic om Lady Di: Prinsesse 
Diana (Kristen Stewart) er på vej til endnu en juleferie 
med den royale familie på Sandringham Gods. Hun ved, 
at ægteskabet med Charles er ved at falde fra hinanden, 
men hun er tvunget til at spille den perfekte hustru. Alle 
kender den stramme royale julerutine med store midda-
ge, fasanjagt og ligegyldig snak. Men denne jul vil alting 
blive anderledes. Spencer er fortællingen om, hvad der 
måske skete i de dage, der kom til at definere fremtiden.

Premiere lørdag 25. december
Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup

ANDREJ ZVJAGINTSEV 
Ruslands nye mesterinstruktør
Andrej Zvjagintsevs mesterlige debutfilm fra 2003 er et 
intenst karakterstudie af relationen mellem to brødre 
og deres far, som vender tilbage efter 12 års fravær og 
tager drengene med på en skæbnesvanger fisketur på 
en stor sø. Filmen indbragte Zvjagintsev Guldløven 
ved Filmfestivalen i Venedig, og han betragtes som 
Ruslands vigtigste nulevende filmkunstner. Filmen 
introduceres af filmhistoriker Peter Skovfoged Laursen. 
Tilmelding på genbib.dk/billetter.

Torsdag 20. januar kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

FILM OG OPLÆG: Durum
Veto elsker durumruller og arbejder som udbringer af, 
hvad der ifølge ham er verdens bedste durum. Som 
mange andre bliver han også mærket af coronakrisen, 
og da han pludselig bliver fyret, styrter hans liv sam-
men. Kortfilmen introduceres af manuskriptforfatter 
Victor Bak og instruktør Lasse Gottlieb, der fortæller, 
hvordan man laver film på et minimalt budget. Efter 
visningen vil der være mulighed for at stille spørgsmål, 
og biblioteket byder på popcorn og sodavand til filmen. 
Tilmelding på genbib.dk/billetter.

Lørdag 29. januar kl. 14
Jægersborg Bibliotek

SAMFUND
KARIN PALSHØJ OG GITTE REDDER:
50 år med dronning Margrethe
Denne dag, fredag den 14. januar 2022, er det præcis 50 
år siden, at Dronning Margrethe tiltrådte som regent, 
da hendes far Kong Frederik 9. døde. I anledning af 
dronningens halve århundrede på tronen udkommer 
bogen Kongehuset - På arbejde for Danmark af Karin 
Palshøj og Gitte Redder. Hør dem fortælle på bibliote-
ket. Køb billet på genbib.dk/billetter.

Fredag 14. januar kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

LITTERATUR
BOGLANCERING: 
Lotte Kirkeby: Hvis man ikke vidste bedre
Kom til lancering af romanen Hvis man ikke vidste bed-
re af Lotte Kirkeby. En kvinde vender tilbage til den by, 
hvor hun boede sammen med sin mand og sin datter. 
Hun har været væk i mange år, hun er blevet ældre og 
måske også klogere, og i gensynet med det kendte 
konfronteres hun med sin fortid, sine valg og det fæl-
lesskab, som hun aldrig selv blev en del af. Tilmelding 
på genbib.dk/billetter.

Onsdag 5. januar kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

VANGEDEFOREDRAG: 
Mirjam Capelle
Forfatter og vangedeborger Mirjam Capelle fortæller 
om sin stærke, poetiske og dybt personlige debutro-
man Min sjæls vandmærke: En jødisk slægtsfortæl-
ling. Bogen består af en samling sanselige og levende 
slægtserindringer. I glimt oprulles fortiden, både den 
personlige og familiens, som har været med til at forme 
Mirjams liv, og gennem slægtserindringerne løber 
tro og tvivl som to tråde, der er uløseligt forbundne. 
Tilmelding på genbib.dk/billetter.

Tirsdag 18. januar kl. 19 
Vangede Bibliotek

LITTERÆR KONCERT: 
Winterreise møder Hungerhjerte
Det er fire store kunstneriske personligheder, der fører 
de to kunstværker Winterreise og Hungerhjerte sam-
men denne aften. Mads Elung-Jensen, Karen Fastrup, 
Tore Leifer og Gad Kadosh lader bestsellerromanen 
Hungerhjerte møde Franz Schuberts store sangværk 
Winterreise. Køb billet på genbib.dk/billetter.

Torsdag 13. januar kl. 19-22
Gentofte Hovedbibliotek

NIVIAQ KORNELIUSSEN: Blomsterdalen
Niviaq Korneliussen modtog i november 2021 Nordisk 
Råds Litteraturpris for sin anden roman Blomsterdalen 
og blev dermed den første grønlandske forfatter no-
gensinde til at modtage prisen. Hør hende fortælle om 
bogen Blomsterdalen, der handler om de mange selv-
mord, der hvert år finder sted i Grønland. Romanens 
hovedperson oplevede det første selvmord, da hun var 
tretten, og selv vil hun begraves mellem de høje fjelde i 
den østgrønlandske by Tasiilaq. Blomsterdalen er også 
en kritik af det grønlandske samfund og manglen på 
hjælp, selv når unge rækker ud efter den. Tilmelding på 
genbib.dk/billetter.

Tirsdag 8. februar kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

ANNE SOFIE KRAGH: Det første år
I foråret 2016 lavede journalist Anne Sofie Kragh en af-
tale med statsminister Mette Frederiksen om at skrive 
hendes biografi, hvis hun en dag blev statsminister. 
Og i juni 2019 trådte Mette Frederiksen ind i Stats- 
ministeriet med en ambition om ikke at lade sin rege-
ring styre af udefra kommende begivenheder. Otte 
måneder senere var det præcist, hvad der skete, da 
Corona ramte Danmark. Anne Sofie Kragh fortæller, 
hvad der skete på valgaftenen 5. juni 2019 samt om 
tiden før, under og efter coronakrisens første nedluk-
ning. Køb billet på genbib.dk/billetter.

Mandag 24. januar
Gentofte Hovedbibliotek

Ordrupgaard
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På grund af nedlukninger og andre 
restriktioner anbefaler vi, at du orien

terer dig direkte hos arrangøren.
-

På grund af nedlukninger og andre 
restriktioner anbefaler vi, at du orien-

terer dig direkte hos arrangøren.
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Mange unge ved ikke, hvad de vil være, 
når de er 15 eller 16 år. Måske ved de 
heller ikke, hvor mange forskellige 
muligheder for ungdomsuddannelse der 
findes. Gentofte SKILLS forsøger at gøre 
de unge klogere på, hvilke uddannelser 
de kan vælge.

Skal jeg søge ind på det almene gymnasium ligesom 
de andre i klassen? Eller skal jeg noget helt andet 
– men hvad? Det kan være svært at vælge, hvilken 
ungdomsuddannelse man skal søge ind på, når man 
går i 9. klasse. Til Gentofte SKILLS kan de unge prøve 
kræfter med en række af de over 100 erhvervsung-
domsuddannelser, der findes i dag.

En vifte af ungdomsuddannelser
Hvordan foregår en arbejdsdag på et plejehjem? Har 
man faste beboere, som man tager sig af? Spørgsmål- 
ene er mange til Gentofte SKILLS, hvor de unge kan 
gå på opdagelse i forskellige erhvervsuddannelser 
inden for sundhed, byggeri, industri, handel og 
meget mere, stille spørgsmål til uddannelserne og 
møde nogle af de unge, der går der. Det kan hjælpe 
de unge med at få øjnene op for, at der findes mange 
forskellige veje at gå, fortæller Marie Bjørg Møller, 
uddannelsesvejleder i Udskolingen:

Når jeg bliver stor…
– Vi ønsker at vise de unge, hvilke andre muligheder 
for ungdomsuddannelser, der er end gymnasiet, så 
de selv kan træffe et valg på et oplyst grundlag.

I løbet af den første uge i november lagde i alt 750 
8. klasseelever vejen forbi Byens Hus, hvor de unge 
fik mulighed for at prøve erhvervsfag i praksis. 
Gennem en hel skoledag kunne de prøve forskellige 
arbejdende værksteder fra ungdomsuddannelser 
som TEC, NEXT, U/Nord, SOSU H og Hotel- og 
Restaurantskolen og få et konkret indblik i, hvad 
man kan arbejde med inden for fagene. Samtidig 
mødte de lokale unge, der går på uddannelserne.
 

Sofia og Isa fra 8.D på Maglegårdsskolen var med i 
NEXT’s workshop, hvor de hørte om uddannelsen 
som industritekniker og prøvede kræfter med at lave 
navneskilte.

» Jeg kendte ikke 
til ret mange af de 

erhvervsuddannelser, 
vi har set i dag «

 Sofia

– Det var virkelig fedt selv at få lov til at prøve noget i 
dag, fortæller Sofia og fortsætter:
 
– Jeg kendte ikke til ret mange af de erhvervsuddan-
nelser, vi har set i dag. Jeg vil helt klart undersøge det 
mere, hvad der findes af ungdomsuddannelser, før 
jeg vælger.

En anden vej
Lucilla Laumann Andersen på 17 år er en af de lokale 
unge fra SOSU H, som er med til Gentofte SKILSS for 
at fortælle de unge om uddannelsen. Lucilla ville 
gerne have vidst, at der var flere veje at gå dengang, 
fortæller hun:

– Jeg startede i 1.g efter folkeskolen, men afsluttede 
det ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville og gjorde bare 
som alle de andre og søgte ind på gymnasiet. Der er 
en forventning, om at man skal tage en STX. Jeg fandt 
ud af, at det var ikke noget for mig. Det er meget 
bogligt, og jeg er mere praktisk.

Melanie Tornø Bagge, som også kommer fra SOSU H, 
supplerer:

– Jeg er selv gået i gang med min uddannelse som 
23-årig, så jeg ved godt, hvordan det er ikke at vide, 
hvad man skal. Og det er derfor, vi gerne vil hjælpe 
de unge med at blive klogere på uddannelserne.

I år søgte knap tre procent af de unge i Gentofte 
en erhvervsuddannelse direkte efter 
9. eller 10. klasse. Billedet er mere 
nuanceret, hvis man ser på unge op 
til 25 år.

Gentofte SKILLS blev arrangeret af 
UU-Gentofte i samarbejde med Ung i 
Byens Hus og Udskolingen i Byens Hus.

Herudover arrangerer Udskolingen 
’PRØV DET’ (et praktikforløb i en lokal 
virksomhed og på en erhvervsskole), 
et ambassadørkorps med elever fra 
både de erhvervsuddannelser og de 
gymnasiale uddannelser (et virtuelt 
forløb med ung-til-ung vejledning) 
samt uddannelsesaftener om erhvervs-
uddannelser og de gymnasiale 
uddannelser. •

Eleverne blev klogere på, hvad forskel-
lige erhvervsuddannelser har at byde 
på, til Gentofte SKILLS.

Det er ikke mange, som kan prale af at 
skrive, at man har deltaget i OL, på sit 
CV. Og endnu færre når man samtidig er 
gymnasieelev. Det kan 19-årige Sara Milt-
hers. Hun ror i kajak i Hellerup Kajakklub, 
er med i Gentofte Kommunes talentpro-
jekt og Team Danmark elev på Gammel 
Hellerup Gymnasium.

 
Kajak fylder en stor del af Saras hverdag. En typisk 
uge er fyldt med træning både morgen, middag og 
aften og skole og lektier derind imellem. Når der så 
også skal presses et OL ind i skemaet, skal tungen 
holdes lige i munden.

– Det var lidt heldigt, at jeg var til OL under corona, 
fordi alle fik undervisningen over Teams. På den 
måde kunne jeg følge med i undervisningen, for-
tæller Sara om en af de mest spændende perioder af 
hendes liv.

Da hun fik besked om, at hun skulle med til OL, 
skrev hun til skolen, at hun i den periode ville 
prioritere sporten højst. I samarbejde med Team 
Danmark og idrætskoordinatoren Mads Bønnelycke 
Ziebell på Gammel Hellerup Gymnasium blev der 
tilrettelagt et program, så hun kunne deltage i mest 
mulig undervisning. Hendes klassekammerater 
støttede hende ved at dele notater om forsøg i de 
naturfaglige fag og heppede på hende, når hun var 
på vandet.

Skolen bakker op
Som Team Danmark elev kan man søge om supple-
rende timer, hvis man har været væk på trænings-
lejre. For Sara betød det, at hun blandt andet kunne 
indhente matematiktimer, hvor hun fik én til én 
undervisning.
 
– Man kan nå rigtig meget, når man får undervis-
ning alene. Jeg føler ikke, at jeg er kommet bagud. 
Jeg har taget min ungdomsuddannelse på fire år 
og har udskudt nogle fag, så jeg kan være med fra 
starten af de fag.

Talentudviklingsprojekt en hjælp
Det at være et sportstalent kræver ofte opbakning 
fra andre for at lykkes. I 2018 blev Sara for første gang 
optaget på Gentofte Kommunes Talentudviklings-
projekt og er blevet genvalgt siden da.

– Det er rart at vide, at nogen ser ens resultater 
og mærke at ens sportslige resultater bliver 
anerkendt, fortæller Sara om optagelsen i 
talentudviklingsprojektet.

Til OL i skoletiden

» Det er rart at vide, 
at nogen ser ens resultater 
og mærke at ens sportslige 

resultater bliver anerkendt «
Sara Milthers

 
I Gentofte Kommune kan talentfulde idræts- 
talenter søge om optagelse på idrætsordning  
for elever i 7. til 9. klasse samt på fire ungdoms- 
uddannelser. Få mere at vide på skolernes  
orienteringsaftner:

Ungdomsuddannelser med idrætsordning
6. januar 2022 kl. 19.30 og 13. januar 2022 kl. 17-18 
Øregaard Gymnasium

11. januar 2022 kl. 19.30  
Gammel Hellerup Gymnasium

18. januar 2022 kl. 19.30  
Gentofte HF

20. januar 2022 kl. 19.30  
Ordrup Gymnasium

Idrætsordning på Bakkegårdsskolen
14. marts 2022 kl. 17-18.30  
Bakkegårdsskolen

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Som en del af programmet har hun brugt medlem
skabet i Fitness.dk til at træne hjemme og i andre 
centre, når hun var til konkurrencer forskellige ste

der i Danmark.  Hun har også deltaget i ernærings- 
og sportsskadeskurser og været til fysioterapeut.

-

-

Det næste mål
Til sommer bliver Sara student med linjefag i 
matematik og fysik. Derefter er planen at tage et 
sabbatår med masser af kajak, der skal hjælpe hende 
videre til næste mål – OL 2024. Tanken er også at tage 
et arbejde ved siden af og finde ud, hvad fremtiden 
ellers bringer. Måske bliver det til videreuddannelse 
indenfor det naturvidenskabelige område. •
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Det gode liv
Hverdagen har indfundet sig efter moder-
niseringen af området omkring Bank-Mik-
kelsens Vej. Smukke haveforløb indbyder 
til at blive brugt af både beboere på om-
rådet og folk udefra. Nu mangler der kun 
at blive bygget almene familieboliger.
 
 
’Det gode liv – i nye rammer’ – det var overskriften 
på en omfattende moderniseringsplan for et område 
tæt op ad Gammelmosen i Vangede. Her var der ned-
slidte og utidssvarende bo- og dagtilbud og sociale 
institutioner for børn og voksne. Hele området er 
blevet åbnet op mod omverdenen og praktisk indret-
ning går hånd i hånd med en følelse af hjemlighed.

Beboere, pårørende og personale har været ind-
draget, når som helst det var muligt. De har været 
med til at definere, hvordan man skaber de bedste 

rammer for at leve livet på egne præmisser trods 
behov for hjælp og hjælpemidler.

Store drømme kræver prioritering
Fra planlægning med brugerinddragelse over 
byggeproces og til indflytning er der gået ti år. 
Tina Pensdorf, som er leder på botilbuddet Blinde-
netværket og har oplevet processen fra start til slut, 
er begejstret for de nye rammer:
 

– Det er første gang, vi prøver at bo og arbejde i nogle 
spritnye rammer med moderne faciliteter og lyse 
venlige materialer – her er rigtig rart at være.

I planlægningsfasen har der været tid og plads til at 

BANK-MIKKELSENS VEJ
I næsten 130 år har arealerne omkring Bank-Mik-
kelsens Vej dannet ramme om livet for borgere 
med særlige behov. I 1892 blev Gammelmosegård 
opført ved siden af den fredede Gammelmosen. 
Her blev der oprettet et kvindehjem under ’Den 
Kellerske Åndssvageanstalt’. Institutionerne havde 
sovesale og fællesbad og fungerede som små 
samfund, hvor beboerne var gemt væk fra sam-
fundet. Men de fik også mulighed for at have en 
meningsfuld tilværelse med produktion i værkste-
derne. Dengang var det nytænkende og dannede 
grundlag for ’den danske åndssvageforsorg’.

» Her er rigtig rart 
at være «

Tina Pensdorf

Virksomheder, der hjælper borgere på kanten af arbejdsmarke- 
det, kan søge om mærket ’Vi ta’r ansvar’. Det kan bruges i en kon-
kurrencesituation, lyder det fra ejeren bag Choicefood, der er en 
af de 22 virksomheder, der nu har fået papir på sit sociale ansvar.

Gentofte Kommunes beskæftigelsesindsats er i sidste ende afhængig af virksom-
heder, der er parate til at ansætte og hjælpe ledige, der har svært ved at komme 
tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor har kommunen indført mærkningsordningen ’Vi ta’r ansvar’ for at 
anerkende de virksomheder, der fx ansætter ledige i job med løntilskud, fleksjob, 
jobafklaringsforløb og i sidste ende i fast, ordinær beskæftigelse.

– Vi har et rigtig godt samarbejde med en række lokale virksomheder, og det her 
er en måde at give dem et fortjent skulderklap på, fortæller kommunens beskæf-
tigelseschef Bo Sund.

Kan bruges i en konkurrencesituation
En af de første lokale virksomheder, der har fået mærket, er Choicefood i Van-
gede, der er et cateringfirma, der leverer frokost til virksomheder og mad til store 
events i Parken i København.

Virksomheden beskæftiger 12 medarbejdere, heraf to i fleksjob og tre i job med 
løntilskud. Blandt det faste personale har en enkelt taget turen hele vejen fra 
jobpraktik til et job med løntilskud til i dag at være fast, betroet medarbejder.
Choicefoods ejer, Ronni Lundegaard Sørensen, er glad for anerkendelsen med 
’Vi ta’r ansvar’.

– Det er da fedt at få et bevis på, at vi gør en indsats og tager et socialt ansvar. Det 
tror jeg, stiller os lidt bedre i en konkurrencesituation, nu hvor flere kan se, at vi 
faktisk forsøger at gøre tingene lidt anderledes end de fleste, siger Ronni Lunde-
gaard Sørensen.

– Som virksomhed har vi jo faktisk været socialt orienteret helt fra starten i 2007.

Synligt bevis på socialt ansvar
Man skal ville det, men det giver også noget ekstra. Det er jo super motiverende, 
når der er medarbejdere, der lykkes og får givet sig selv bedre muligheder i livet. 
Til gengæld får jeg da også nogle super dedikerede og loyale medarbejdere ud af 
det. Virksomheder, der præmieres med ’Vi ta’r ansvar’, modtager en ansvarlig-
hedspakke med klistermærke til butiksdør, diplom og logo til brug for virksom-
hedens hjemmeside, Facebook og lignende.

’Vi ta’r ansvar’
’Vi ta’r ansvar’ blev besluttet af Erhvervs,- Beskæftigelses- og Integrationsudval-
get i august 2021. Virksomheder skal leve op til følgende kriterier for at komme i 
betragtning:

• Virksomheden har adresse i Gentofte Kommune.
• Virksomhedens medarbejdere er ansat på overenskomstmæssige vilkår.
• Virksomheden har én eller flere medarbejdere ansat i én af følgende 

ordninger: småjob dvs. lønnede timer, job med løntilskud eller fleksjob.

Virksomheden og jobcentret er løbende i dialog om mulige kandidater i forhold 
til virksomhedens behov og muligheder.

Jobcenter Gentofte opfordrer interesserede virksomheder til at tage kontakt på 
tlf. 3998 6100 eller erhverv@gentofte.dk

Foreløbig er følgende virksomheder kommet med i ’Vi ta’r ansvar’: 
Anton Guhle og søn A/S, Charlottenlund Apotek, Choicefood, Holmegårds- 
parken, McDonald’s i Gentofte, Restaurant Skt. Peder, Netto Gentoftegade, 
Il Gabbiano restaurant og café ApS, Telesvar telefonpasning ApS, Bus og 
hjælpemiddeldepot, Web-Koncept A/S, Ordrup Gymnasium, Rygaards Skole, 
Sølyst – Den Kongelige Danske Skydebane, Thomsen’s ApS, Todays Special, 
Netto v. Hellerup Station, Børneøen Bonsai, SuperBrugsen Vangede, Pleje- 
hjemmet Adelaide, MENY Hellerup I/S, Kildeskovshallen. 

Choicefood ejer Ronni Lundegaard Sørensen er glad for anerkendelsen med ’Vi ta’r ansvar’.

•

drømme stort. Men samtidig er der også taget hen-
syn til områdets størrelse og økonomien. Projektle-
der Stine Tarhan fra Gentofte Ejendomme fortæller:

– Det tager lang tid. Man kunne ikke bare flytte 
folk ud, derfor måtte arbejdet faseinddeles. Nogle 
har været genhuset, og andre har boet på en bygge-
plads. Der er selvfølgelig også forsinkelser. Det 
er der jo altid.

Stigende priser på materialer undervejs har gjort, at 
der er blevet skåret arkitektoniske detaljer væk, og 
at der er blevet sparet på de dyreste materialer. Alli-
gevel er det blevet til et godt og sammenhængende 
område, hvor hverdagen nu har indfundet sig.

Det gode liv og den gode arbejdsplads
Bank-Mikkelsens Vej er et sted, hvor mennesker 
med forskellige fysiske og kognitive handicaps bor 
og har en hverdag. I de nye rammer har alle borgere 
deres egen lejlighed med udgang til egen terrasse 
og kan derudover bruge fælles haver og grønne 
områder.

Samtidig er de mange tilbud også arbejds-
pladser, og moderne løsninger er en stor 
hjælp i hverdagen for medarbejderne.

Dertil kommer, at bo- og dagtilbud til 
børn og voksne deler pladsen på et lille 
område og har været sammen om pro- 
cessen fra planlægning til indflytning. 
Det giver større kendskab til hinandens 
områder og danner grobund for synergier 
og samarbejder.

Naboskabet
De udendørs faciliteter er skabt til be- 
boernes behov, men også børnehaver, 
hundeluftere og nysgerrige naboer 
bruger området, som er åbent, grønt 
og indbydende.

Til foråret kommer nye naboer, når de 
almene boliger bliver taget i brug, og 
endnu flere kan nyde godt af det unikke 
område. •

De nye rammer har smukke grønne områder 
og fælleshaver. Lejlighederne har desuden 
udgang til egne terrasser.

» Det er jo super motiverende, når der er 
medarbejdere, der lykkes «

Ronni Lundegaard Sørensen
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Udsigten til en fyringssæson med stigen-
de energipriser giver anledning til at gå sit 
energiforbrug efter i sømmene.

Et kig på både energikilde, mulige energiforbedrin-
ger og energiadfærd kan vise vejen til både økonomi-
ske og CO2-mæssige besparelser.

Fjernvarmeprisen er stabil
Fjernvarmenettet dækker allerede ca. 70 procent af 
varmebehovet i Gentofte Kommune og frem mod 
2027 får yderligere ca. 6.100 ejendomme tilbud om at 
tilslutte sig fjernvarmenettet. Overgangen fra olie- og 
naturgas til fjernvarme skaber en markant reduktion 
i CO2-aftrykket og er et vigtigt greb i Gentofte Kom-
munes klimaindsats. Med den seneste udvikling i 
energimarkedet er det imidlertid også en attraktiv 
økonomisk løsning. Energiplanlægger Asmus Her-
løw fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme forklarer:

– Mange naturgas- og oliekunder kommer denne 
vinter til at opleve, at deres energiregning vil være 
væsentligt større end tidligere, mens fjernvarmekun-

Varm vinter?
der ikke kommer til at mærke den store forskel, fordi 
prisen på fjernvarme ligger mere stabilt.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme oplever, at der er 
stor interesse for at blive koblet på fjernvarmen, og 
at mange venter med længsel på, at udbygningen af 
nettet når deres adresse. Særligt hvis de har et fyr af 
ældre dato. I mange tilfælde vil et ældre fyr heldigvis 
kunne holdes kørende et par år endnu med mindre 
reparationer, som ikke behøver koste en formue.
Læs mere på gentoftefjernvarme.dk

Lad gråspurvene fryse
Rigtig mange af bygningerne i Gentofte Kommune er 
gamle og smukke, men mere utætte end godt er. 
Det gør ondt både på klimafronten og på penge- 
pungen. Hele 55 procent af de opvarmede kvadrat-

meter i Gentofte ligger i bygninger, som er opført før 
1939 og dermed før bygningsreglementet for alvor 
stillede krav til bygningernes energiforbrug. Det 
betyder, at der i Gentofte typisk er et stort potentiale 
for energibesparelser, uanset om du bor i en lejlig-
hed, en bungalow, en murermestervilla eller anden 
ældre hustype.

På SparEnergi.dk kan du finde inspiration til, hvad 
du kan gøre i netop din hustype, og regne på, hvad 
du kan spare både i kroner og ører og på klimakon-
toen. Hold øje med Bygningspuljen i 2022 for at søge 
om tilskud til energiforbedringer til blandt andet 
isolering af ydervægge, efterisolering af tag og loft 
og udskiftning af vinduer. Mindre tiltag har imidler-
tid også tit god effekt:

– Ofte er det et godt sted at starte at sætte tætnings-
lister omkring vinduer og døre eller få lavet en 
omgang hulmursisolering.

Det fortæller Grøn Guide, Karen Stevnbak Andersen, 
der af selv samme grund udlåner en termopistol til 
alle interesserede borgere. Med en termopistol kan 

Juletræer kan afleveres på genbrugsstationen eller 
stilles ud til afhentning med haveaffaldet. Træfoden 
må gerne blive siddende på træet, men fjern pynt. Er 
træet længere end tre meter, skal du save det over i to 
stykker. Gran og andet organisk materiale fra julede-
korationer og kranse hentes også med haveaffaldet, 
men ler, oasis og pynt skal til restaffald og metaldele, 
fx ståltråd til metal. Kan dekorationen ikke skilles 
ad, så skal den til restaffald.

Gavepapir kan foruden papir indeholde plast og 
metal, og det kan derfor ikke genanvendes med 
papiraffaldet. Læg det i stedet i beholderen til restaf-
fald eller kom det i en klar sæk til storskrald. Fla-
mingo, gavebånd og affald fra afbrændt fyrværkeri 
skal også til restaffald eller storskrald. Elektronisk 
juleudstyr, der er udtjent, skal afleveres på genbrugs-
stationen eller lægges i miljøboksen.

Læs mere om, hvordan du sorterer affald på 
gentofte.dk/affaldsabc

Affald afhentes som normalt omkring jul og nytår.
Genbrugsstationen er lukket den 24., 25., 26. og 31. 
december 2021 og 1. januar 2022 – også inden for 
den ubemandede åbningstid.
 
Genbrugsstationen er også lukket i den ubemandede 
åbningstid i aftentimerne den 23. og 30. december. 
Affald må ikke efterlades uden for pladsen på grund 
af risiko for hærværk og brandfare.

Husk at rydde sne
Som grundejer er du forpligtet til at rydde sne og 
gruse på vejen hen til dine affaldsbeholdere. Er vejen 
ufremkommelig, kan skraldemanden ikke tømme 
dine beholdere. •

du finde ud af, hvor din bolig taber mest varme. 
Kontakt Karen Stevnbak Andersen på 6066 9799 
eller kontakt@gg-gentofte.dk for udlån.

Spar med LED og uldne sokker
Bliver du bidt af at jage potentielle energibesparel-
ser derhjemme, anbefaler Karen Stevnbak Ander-
sen at udskifte til al belysning til LED og at slukke 
på kontakten i stedet for at lade dine apparater 
stå standby. Hun udlåner desuden et sparometer, 
der kan fortælle, hvor meget strøm de forskellige 
apparater i dit hjem bruger, og afsløre overraskende 
energislugere.

Endelig er der også god grund til at finde de uldne 
sokker frem, fortæller Karen:

– Hold rumtemperaturen på 20-21 grader. Du 
sparer 5 procent på varmeregningen for hver grad, 
du sænker temperaturen. Skulle du blive bidt af en 
gal Joakim von And, så husk dog at temperaturen 
for indeklimaets skyld ikke bør komme under 16 
grader. •

Sortering af julens affald

Gode bøger til deling. Gentofte har fået tre nye bogbørser, så nu er der i alt otte bogtårne, hvor du kan give en god læseoplevelse videre og selv finde en god, ny, brugt bog. Du kan nu også bytte
bøger på p-pladsen ved Vangede Station, på Jægersborg Allé mellem Lindegårdsvej og Fredensvej og i Gentoftegade på hjørnet til Dahlensstræde. De tre nye bogbørser føjer sig til dem, du finder 
i Ordrup ved Morescovej og Ordupvej, i Jægersborg på Ibstrup Torv, i Hellerup på det grønne område mellem Ahlmanns Allé og Duntzfelts Allé, i Vangede ved Dan Turèlls Plads og i Dyssegård 
ved Dyssegårdsskolen. De i alt otte bogbørser bliver passet af frivillige borgere i samarbejde med bibliotekerne. Find din nærmeste bogbørs på gentofte.dk/fritid/kultur/bogboersen

2021 blev endnu et godt år for affaldssorteringen. Tak for jeres indsats!» Du sparer 5 procent på 
varmeregningen for hver grad, 

du sænker temperaturen «
Karen Stevnbak Andersen

Kilder: 
Fjernvarme: Takstblad for GGF. Gas og olie: https://ens.dk/service/
statistik-data-noegletal-og-kort/priser-paa-el-og-gas: Oversigts- og 
sammenligningsværktøj
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Jul i Gentofte
Lad os være ærlige; julen ændrer sig 
hele tiden. Mange af os higer efter at 
fejre jul, ’som man gjorde i de gode 
gamle dage’, men vi er sjældent ret 
præcise om, hvilke af ’de gode gamle 
dage’ vi så rent faktisk tænker på. I 
artiklen her får du en historisk tour de 
force over vores juletraditioner med 
afsæt i to befolkningsgrupper, som 
har domineret kommunen historisk; 
bønderne og borgerne.

Julestue og ædegilde
For særligt bønderne var julen langt 
tilbage i historien en festlig tid. Udover 
det religiøse islæt kulminerede 
højtiden nemlig med to praktiske 
elementer; det var for mørkt til at 
arbejde, og svinene skulle slagtes. Man 
havde derfor både tiden til at skeje ud 
og feste, samtidig med at der var en 
overflod af mad, som ikke normalt var 
at finde i de enkelte bondehjem.

En af de mest berømte juletraditioner 
fra bønderne er nok julestuerne, som 
opstod i 1600- og 1700-tallet. Det er 
dem, som Ludvig Holbergs komedie 
’Jule-Stue’ bygger på, og de blev af flere 
omgange forsøgt bandlyste, da man 
mente, de kunne blive lidt for festlige. 
Der var rigeligt med alkohol ofte, og 
legene bar præg af, at man forsøgte at 
komme i kontakt med personer af det 
modsatte køn. I Holbergs komedie 
siger Mester Jeronimus endda; ’Ak, 
havde jeg blot en daler for hver en 
mødom, som er løbet af stablen på en 
julestue, så var jeg en rig mand!’.

Et andet vigtigt element hos bønderne 
var maden. Der blev spist rigeligt 
i juletiden, og det strakte sig over 
mange aftener, hvor gårdene skifte-
des til at invitere på besøg. Til selve 
julemiddagen var der rigeligt med kød 

og sylte, og der bagtes store mængder 
brød og kage. Æbleskiverne var en af 
de vigtigste julegodter, og det var ikke 
unormalt at en bondekone stegte op 
mod 400 af dem. Udover at der skulle 
være nok til at servere ved middagene 
og for gæster, så fik gårdskarlene og 
tjenestepigerne nemlig ofte en 25-30 
stykker til dem selv, som de så kunne 
gemme på kammeret eller tage med til 
julestuerne.

Annonce fra Villabyerne, 1906

Nordre Bakkegård i Vangede, ca. 1910.

Julefest i Ingeniørforeningen, 1923

Fra bondestuerne i vest til borgerskabet i øst.

Gaver, gaver, gaver!
Ved indgangen til det 20. århundrede 
havde en ny samfundsklasse for alvor 
etableret sig i Gentofte; borgerskabet. 
Oftest levede disse af handel eller 
håndværk, og de kolde vinter-må-
neder var derfor ofte lige så travle 
som årets andre perioder. De skabte 
derfor en julefejring, som var kortere 
end bøndernes, og satte børnene og 
forbruget mere i centrum. Juletræet 
blev indført, men særligt en ting tog 
fokus; gaverne!

Det blev mere og mere moderne at 
købe mange og flotte gaver, og særligt 
overfor børnene voksede en stigende 
tendens frem med fint legetøj og pænt 
udsmykkede brugsting. Dels var 
denne tendens en måde for borgerska-
bet at vise deres velstand på, og dels 
var det en del af tidens trend, hvor bor-
gerskabet forherligede familielivet, og 
stillede skarpt på relationen mellem 
forældrene og børnene. Denne ten-
dens ser vi også i flere gamle julesange, 
såsom ’Højt fra træets grønne top’, der 
opsummerer den nye jul; rigeligt med 
fokus på børnene og deres gaver og 
rigeligt med forbrug!

I Villabyernes første udgave fra 1906 
står forbrugsjulen særligt klar. 
Annoncerne fylder godt, og redaktø-
ren opfordrer alle til at handle lokalt. 
Man var i denne periode særligt 
nervøse, da de fleste borgere i kommu-
nen var tilflyttere fra København, som 
derfor havde gode forbindelser dertil.

Det burde dog ikke være et problem, 
skriver redaktøren, da man ’i alle 
Brancher indenfor Næringslivet vil 
træffe Haandværkere og Handlende, 
som kan tage Konkurrencen op paa 
ethvert Omraade.’

Men den opfordring videregivet her 
115 år senere ønsker vi fra Gentofte 
Lokalarkiv jer alle en glædelig jul.
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