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Den grønne omstilling er meget konkret – og den sker lige 
for øjnene af os:

Vi skal have rør med grøn fjernvarme lagt ind i vores huse og bygninger. Vi 
skal lade vores elbil op på parkeringspladsen, mens vi handler. Vi skal sortere 
vores skrald i madaffald, plastik, metal osv. Vi skal forbruge anderledes, 
bygge anderledes, cykle mere, adskille regnvand fra spildevand og give mere 
plads til insekter og vilde planter i vores haver. Alt sammen ting, der foregår 
helt lokalt, og understreger, at vi som kommune og enkeltpersoner har en 
nøglerolle i at bringe Danmark mod klimaneutralitet.

I Gentofte har vi med Klimaplan 2050 lavet en ny, samlet plan for, hvordan vi 
vil bidrage til den grønne omstilling både på kort og på lang sigt. Vi har sat et 
ambitiøst mål om at reducere klimaaftrykket i Gentofte med 90% i 2030 og 
samlet en lang række konkrete tiltag, der skal bringe os derhen.

Klimaplan 2050 skal være hele Gentoftes klimaplan, for det kræver handling 
fra os alle sammen, hvis vi skal nå målene: kommune, borgere, foreninger og 
virksomheder. Og derfor håber vi i Kommunalbestyrelsen, at mange borgere 
vil give deres besyv med i høringsperioden i maj og juni, så vi får alle gode 
ideer på banen og sammen kan skabe en stærk, lokal klimaindsats.

Jeg mærker dagligt, at der er stor motivation hos både børn, voksne og ældre 
til at bidrage til de gode løsninger. Mange entusiastiske borgere har igennem 
de seneste år igangsat gode, lokale initiativer og deler deres ideer til klima-
handling med os politikere. Foreninger og virksomheder viser vejen med 
både små og store tiltag, der demonstrerer, at klimakrisen ikke alene løses 
politisk eller hos den enkelte borger, men også i vores stærke civilsamfund 
og erhvervsliv. Og så mærker jeg stor energi og en faglig optagethed i forhold 
til klimaet hos medarbejderne i Gentofte Kommune. Lige fra pædagogen, der 
laver julegaver af genbrugsmaterialer og dyrker gulerødder sammen med 
børnene, til medarbejderne på genbrugsstationen, der sørger for at alt ender 
på rette sted.

Som kommune gør vi naturligvis vores indflydelse gældende, hvor vi kan 
– også uden for kommunegrænsen. Det sker bl.a. i de fælles kommunale 
selskaber, Gentofte Kommune er medejere af, og ved at råbe vagt i gevær 
når statslige love og regler står i vejen for, at den grønne omstilling kan ske 
i praksis. Vi arbejder målrettet på at skabe rammerne for, at vi alle kan tage 
de klimaansvarlige valg, der er nødvendige for at lykkes med den grønne 
omstilling. Det gælder adgangen til grøn fjernvarme, et solidt netværk af 
ladestandere til elbiler, et affaldssystem med fokus på både genanvendelse 
og direkte genbrug og et robust afløbssystem. Og det gælder den bæredyg-
tige dannelse børn og unge får med i bagagen fra vores dagtilbud og skoler, 
og de refleksioner og nye ideer der opstår, når vi sætter fokus på klima i vores 
fritids- og kulturliv.

Vi har med Klimaplan 2050 været ambitiøse og sat barren højt, selv om vi 
ikke kender alle løsninger endnu. Og vi er stålsatte og fulde af tillid til, at vi 
finder de løsninger sammen, der vil bringe os i godt mål.

Michael Fenger
Borgmester

Klimaplan 2050Hele Gentoftes plan for klimaet

Vil du gerne have gode råd til, hvordan du kan agere 
grønt og klimavenligt?
Så kom forbi de nye Klimaspots på Dyssegård Bibliotek eller Gentofte- 
gade Bibliotek og tal med klima og miljø medarbejdere fra Gentofte 
Kommune om alt fra natur og biodiversitet, bæredygtigt forbrug, klima-
venlig mad, separering af spildevand og regnvand, transport og energi.

Tirsdage kl. 16-18, Dyssegård Bibliotek
Onsdage kl. 10-12, Gentoftegade Bibliotek

Vind klimapris

Har du eller I, eller kender du nogen, der gjort en særlig indsats for omstillingen til grøn og bæredygtig udvikling? Og er I forankret i Gentofte Kommune? Så kan I måske vinde 
Gentofte Kommunes klimapris på 25.000 kr. Både borgere, virksomheder, foreninger m.m. kan vinde klimaprisen. Læs mere om kriterierne for at vinde og hvordan man indstil-
ler på gentofte.dk/klimapris. Send jeres indstilling til mmb@gentofte.dk senest den 13. juni 2022. Klimaprisen uddeles til festivalen for demokrati og samtale Gentofte Mødes 
den 2. september 2022 i Byens Hus.

Gentofte Kommune har udarbejdet en ’Klimaplan 2050 – hele Gentoftes 
vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed’, som sætter kursen for 
Gentoftes langsigtede klimaindsats frem mod 2050 og viser vej til et 
delmål om 90% reduktion af CO2-udledningen i Gentofte i 2030 i forhold 
til 2019.

Klimaplan 2050 er en samlet plan for, hvordan vi bidrager til at forhindre 
klimaforandringer via CO2-reducerende tiltag, og for hvordan vi med 
tiltag inden for klimatilpasning gør kommunen robust over for de klima-
forandringer, der allerede er her eller er undervejs.

På baggrund af klimaregnskabet for Gentofte Kommune og de lokale 
udfordringer er klimaplanen bygget op om fem temaer: Grøn energi, 
bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, bæredygtig dannelse og klima-
tilpasning og natur.

Offentlig høring fra den 2. maj til den 26. juni

Du kan give dit input til klimaplanen under den offentlige høring, der 
løber fra den 2. maj 2022 til 26. juni 2022. De indkomne forslag og syns-
punkter vil indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag om den 
endelige vedtagelse af Klimaplan 2050.

Læs mere på gentofte.dk/klimaplan

Borgermøde torsdag den 2. juni

Du kan også blive klogere på Klimaplan 2050 til et borgermøde, hvor du 
ligeledes kan give dine lokalpolitikere input til, hvordan planen kan blive 
endnu bedre. På borgermødet kan du også få gode råd og inspiration til, 
hvad du selv kan gøre med alt fra energibesparelser til biodiverse haver.

Alle er velkomne til mødet. Tilmeld dig gerne på klimaplan@gentofte.dk

Tid og sted:
Torsdag den 2. juni kl. 19
Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
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Grøn energi
Elforbrug og boligopvarmning står for knap 
70% af den samlede CO2-udledning i Gentofte 
Kommune.

Udbygning af fjernvarmenettet og større tilslutning 
i de områder, hvor der allerede er fjernvarme, kom-
mer frem mod 2027 til at reducere klimaaftrykket 
fra opvarmning markant. Danmarks investeringer i 
grøn energi betyder, at stikkontakterne frem mod 
2030 vil have en større og større procentdel grøn el.

I såvel offentlige som private bygninger skal der 
spares på energien ved hjælp af både energi- 
optimering og energirenovering. Det skaber både 
CO2-mæssige og økonomiske besparelser.

Bæredygtig mobilitet
26% af den samlede CO2-udledning i Gentofte 
kommer fra transportsektoren - især fra person- 
biler. Det forventes, at der kommer 15% mere trafik 
på vejene i 2030 end i dag, så det kræver et langt 
sejt træk at reducere udledningen.

Vi skal i højere grad vænne os til at tage cyklen 
på de korte ture og bruge offentlig transport, så 
trængslen på vejene bliver mindre og sundheden 
bedre.

Når det kommer til at banke CO2-udledningen i 
bund, er det især elbiler, der kan gøre en forskel. 
Målet er her at mindst 40% af bilerne i Gentofte skal 
køre på el i 2030.

Forbrug
Forbrug af mad og drikke, ting og flyrejser udgør 
over halvdelen af den enkeltes individuelle klima- 
aftryk. Danmark er blandt de lande i verden, der 
har allermest husholdningsaffald per indbygger 
– omkring 850 kg om året. Det er næsten dobbelt 
så meget som det globale gennemsnit, og affalds- 
mængderne i Danmark stiger – også i Gentofte.

Gentofte Kommune har en vision om at knække 
affaldskurven, så vi i fremtiden kommer til at 
producere mindre affald end i dag. Det betyder, at 
vi ikke alene skal sortere bedre og mere, men at 
både kommune, virksomheder og borgere også 
skal forbruge klogere, end vi gør i dag. Det betyder 
fx, at der skal større fokus på cirkulær økonomi. 
I den cirkulære økonomi er produkter designet, 
så de holder, og forbrugerne kan vedligeholde, 
reparere, dele og genbruge produkterne, så deres 
levetid bliver så lang som mulig, og klimaaftrykket 
fra forbrug på den måde falder.

Bæredygtig dannelse
Hvis vi i Gentofte skal nå målet om 90% CO2- 
reduktion i 2030, kræver det, at både borgere, 
virksomheder, foreningsliv og kommune tager de 
klimaansvarlige valg og forbruger klogt.

For at den grønne omstilling sker i praksis, er der 
brug for ny viden, nye færdigheder og nye måder 
at tænke og prioritere på. Klimaansvarlighed skal 
være en naturlig del af hverdagen derhjemme, i 
foreningslivet og på arbejdet. Det skal et øget fokus 
på bæredygtig dannelse i blandt andet kultur- og 
fritidslivet og på børne- og skoleområdet være med 
til at understøtte.

Klimatilpasning
Lokalt i Gentofte betyder klimaforandringerne 
både nu og i fremtiden udfordringer med regn- 
og spildevand, grundvand og havvand. Den væ-
sentligste klimarisiko på kort sigt er øgede mæng-
der regn. Hen mod midten af århundredet vokser 
klimarisici forbundet med stigende vandstand i 
havet og højtstående grundvand.

I første omgang skal risikoen for oversvømmelser 
med regnvand og spildevand minimeres. Derfor 
skal der etableres et separat afløbssystem, hvor 
regnvand og spildevand bliver håndteret i hver 
deres ledninger, så systemet ikke bliver over- 
belastet og skaber oversvømmelser med spilde-
vandsopblandet regnvand, når det regner kraftigt 
eller længe.

Hvad gør Gentofte Kommune selv?

Gentofte Kommune som virksomhed står 
for knap 4% af CO2-udledningen i kommu-
nen. Langt størstedelen af udledningen 
kommer fra energiforbrug i bygninger. 
Derudover har Gentofte Kommune et væ-
sentligt CO2-aftryk fra køb af varer, tjene-
steydelser, anlæg og byggeri. Kommunens 
egne tiltag for at reducere CO2-udledningen 
indebærer i de kommende år blandt andet:

– Konvertering af kommunale bygninger til 
fjernvarme

– Energirenoveringer- og energibesparelser 
i bygninger

– Omstilling af den kommunale vognpark 
til el

– Øget brug af cykler som transportmiddel
– Udbud og indkøb med fokus på både 

social, økonomisk, klima- og miljømæssig 
bæredygtighed

– Mad og måltider med fokus på økologi, 
klimakostråd og reduktion af madspild

– Stærkt fokus på klima i skoler, dagtilbud, 
kultur- og fritidsliv

– Årlige klimaregnskaber
– Kystsikring af kommunens egne arealer
– Separering af spildevand- og regnvand 

ved kommunens ejendomme
– Udvikling af mere natur og biodiversitet

Klimaaftrykket i Gentofte 2019

El
29,7%

Varme 
38,1%

Landbrug
0,3% 

Transport
26% 

Øvrige
5,9%

Klimakrisen 
set fra Gentofte

Klimaforandringerne er et globalt problem, der 
i vid udstrækning både skabes og løses lokalt. 
I Gentofte sætter særligt vores energiforbrug 
derhjemme, vores transportvaner og forbrug 
store klimafodspor.

Gentofte Kommune er en af landets tættest 
befolkede kommuner, bygningsmassen er af 
ældre dato, og der er trængsel på vejene. Til 
gengæld er der ikke landbrug og kun få store 
produktionsvirksomheder. Derfor kommer 
størstedelen af Gentoftes CO2-udledning fra 
energiforbruget i bygninger og fra transport og 
fra forbrug af mad og ting.

Gentofte Kommune har sat et ambitiøst delmål 
om 90% reduktion af CO2-udledningen i Gentofte 
i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050. De store 
byggeklodser på vejen er grøn fjernvarme og el, 
omstilling til elbiler og -busser, affaldssortering 
og CO2-fangst og lagring hos affalds- og energi-
selskabet Vestforbrænding.

Forslag til klimaplan i høring
Gentofte Kommunes klimaplan er i høring frem 
til den 26. juni 2022. Klimaplanens fem temaer 
er grøn energi, bæredygtig mobilitet, forbrug, 
bæredygtig dannelse og klimatilpasning. 
Du kan læse mere på gentofte.dk/klimaplan
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» Bevar tingene lidt længere, 
det er det allermest bæredygtige, 

du kan gøre «
Kristine Virén

FOREDRAG: GRØN BOLIG OG BÆREDYGTIGE RENOVERINGER
Mød Kristine Virén på Gentofte Hovedbibliotek den 16. august kl. 17-19 og få gode råd og 
konkrete eksempler på, hvordan du kan modernisere dit hjem bæredygtigt. Kristine Virén 
gennemgår en række smukke eksempler på vellykkede bæredygtige renoveringer, der passer 
til de forskellige stilarter og konstruktioner.

Det mest bæredygtige, du kan gøre i din 
bolig, er at lade den være, som den er. 
Lad taget ligge nogle år endnu og drop 
den planlagte køkkenrenovering. Kristine 
Virén fra Videncenteret Bolius råder os til 
at skrue ned for både varmen og initiativet 
for klimaets skyld og i stedet se på, om 
loft og mure er grundigt efterisolerede.

Selvom vi i Danmark har været flinke til at energi- 
renovere og efterisolere de sidste 30 år, bruger 
vi stadigvæk meget energi på at holde varmen 

i vores huse om vinteren. Især i ældre boliger er 
der energigevinster, der endnu ikke er høstet. Det 
fortæller Kristine Virén, formidlingschef i Viden-
centeret Bolius, der arbejder for at gøre danskernes 
boliger nemmere, sundere, mere funktionelle og 
ikke mindst mere bæredygtige, både når det gælder 
klima og økonomi.

I Gentofte er hele 70% af boligerne bygget før 1950. 
Derfor er potentialet for at spare både penge og CO2 
med energirenovering stort. Gentofte har mange 
huse fra den første tredjedel af 1900-tallet, hvor 
kældrene oprindeligt ikke var opvarmede. Det er 
de ofte i dag, og har man en opvarmet kælder i et 
gammelt hus, er det derfor en god idé at undersøge, 
hvordan varmetabet fra kælderen kan reduceres. Bor 
man i et hus fra midten af 1900-tallet med fladt loft 
med gitterspær, er det imidlertid ofte her gevinsten 
kan hentes med et tykkere lag isolering.

– Varmen stiger til vejrs, så tjek, om der er brug for 
mere isolering på loftet. Og tjek op på hulmursiso-
leringen. Hulmursisoleringsmaterialerne har det 
med at falde lidt sammen efter nogle år. Så hvis det er 
mange år siden, huset er blevet isoleret sidst, er det et 
godt sted at sætte ind med en efterisolering.

Er det ved vinduerne, at varmen slipper ud, kan det 
være et bedre regnestykke for planeten at skifte 
ruderne i de gamle vinduer end at erstatte med helt 
nye vinduer, da gamle vinduer ofte er lavet af kerne-
træ af høj kvalitet. Kristine Virén opfordrer generelt 
til at tøjle ambitionerne om at bygge om derhjemme:

– Selvfølgelig skal man efterisolere og renovere, hvor 
det er oplagt, men vores huse er fyldt med gode ting. 
Med gode badeværelser og gode køkkener. Et køkken 
i Danmark har en gennemsnitslevealder på 11 år, 
det er jo helt grotesk. Bevar tingene lidt længere, det 
er det allermest bæredygtige, du kan gøre. Og der 
er ikke noget nemmere og billigere end at lade være 
med at starte et nyt indretningsprojekt. ■

Bo bæredygtigt

Øverst: Bevar dit ældre badeværelse lidt længere, det er bæredygtigt.
Der er ikke noget nemmere eller billigere end at lade være med at bygge om.

Regnvand for sig og spilde-
vand for sig
Gentofte Kommune er i gang med at adskille regn-
vand fra spildevand for at undgå overløb og over-
svømmelser. Vand fra oven er de senere år blevet en 
stor udfordring i Gentofte og resten af landet.

Vi oplever hyppigere oversvømmelser og overløb 
fra kloakken, fordi der ikke er plads til regnvandet 
og spildevandet i rørene, når det regner kraftigt. Det 
snavsede vand havner i Øresund og vores søer, men 
også i haver og kældre. Desværre ser problemet kun 
ud til at blive større i fremtiden.

Fremtidens afløbssystem
En løsning, som Gentofte Kommune nu griber til i 
lighed med andre kommuner, er at adskille regnvand 
fra spildevand hos alle grundejere. Det betyder, at 
alle grundejere i fremtiden skal sørge for, at alt deres 
regnvand på grunden havner i en ny regnvands-
ledning, som bliver etableret i vejene af vand- og 
forsyningsselskabet Novafos.

Det bliver også en mulighed at forsinke eller nedsive 
regnvandet på egen grund, hvis forholdene tillader 
det. Så kan vandet bruges til at skabe mere liv og va-
riation i haven til gavn for dyr og planter. På samme 
måde vil Gentofte Kommune, hvor det er muligt, 
lede vandet til grønne anlæg og naturområder, hvis 
det kan bidrage til øget natur og oplevelser.

Hvornår starter arbejdet?
Projektet med at adskille regnvand fra spildevand 
og dermed undgå overløb og oversvømmelser 
kommer til at tage lang tid. Etableringen af rørene til 
regnvandet ude i vejene vil kræve omfattende gra-
vearbejder, og alle grundejere får minimum fem år til 
at etablere en løsning på egen grund, når separe-
ringsprojektet når til deres område. Tidshorisonten 
er, at Gentofte Kommune vil have fuld adskillelse af 
regnvand og spildevand i 2050. Arbejdet forventes 
at begynde i 2024.

Spildevandsplan i høring
Selve projektet er en del af den nye spildevandsplan, 
som er i høring nu og frem til den 30. maj. Du kan 
læse mere om spildevandsplanen og projektet på 
gentofte.dk/fremtidensafløbssystem

Ny klimatilpasningsplan på vej
De nuværende og fremtidige klimaforandringer gør 
det nødvendigt at tilpasse kommunen til at kunne 
modstå både øgede regnmængder, stigende hav- og 
grundvandsstand og ændringer i temperaturer.

Gentofte Kommune udarbejder i 2022-23 en ny 
klimatilpasningsplan, som skal skabe et samlet over-
blik over de forventede klimaforandringer og deres 
konsekvenser og gøre det muligt at prioritere, hvor 
i kommunen der skal sættes ind først. Et gennem-
gående fokus i planen vil være bæredygtighed og 
udvikling af natur og biodiversitet.

Grøn fjernvarme på vej til 
hele Gentofte
I Gentofte Kommune har man for længst fået 
øjnene op for fjernvarmen som en vigtig indsats 
i den grønne omstilling. 70% af varmebehovet er 
allerede dækket af fjernvarme i dag, og nu udbygger 
Gentofte Fjernvarme igen med forventning om være 
færdig i 2027.

Mange borgere ønsker at skifte til den grønne fjern-
varme så hurtigt som muligt. Gentofte Fjernvarme 
løber så stærkt, de kan, og i løbet af ca. fem år vil de 
fleste boligejere i kommunen uden adgang til fjern-
varme i dag kunne tilslutte sig. Planen er at være 
færdig med udbygningen af fjernvarme i udgangen 
af 2027. I andre dele af landet, hvor det giver mening 

at udrulle fjernvarme, er man først lige gået i gang 
med planlægning af udbygning med fjernvarme.

Jimmy Svantemann, forsynings- og miljøchef i 
Gentofte Kommune siger:

– Vi forstår godt, at mange gerne vil have omlagt til 
fjernvarme så hurtigt som muligt, især som situatio-
nen er i dag med høje gaspriser. Vi gør alt, hvad vi kan, 
for at tilslutte boligejere så hurtigt som muligt. Han 
forklarer videre:

– Fjernvarmeudbygningen er imidlertid et større 
anlægsprojekt, som kræver forskellige specialuddan-
nede medarbejdere, som vi ofte oplever mangel på, 
og vi anvender materialer, som der for tiden er lang le-
veringstid på. Vi har to entreprenører på udbygningen 
af fjernvarmenettet, der er startet op i henholdsvis 
den østlige og den vestlige del af kommunen, og en 
entreprenør der foretager eftertilslutninger i det ek-
sisterende fjernvarmeområde, men vi kan ikke grave 
hele kommunen op på én gang. Det betyder, at for 
nogle boligejere er fjernvarmen lige om hjørnet, mens 
andre må væbne sig med tålmodighed i nogle år.

Tålmodighed betaler sig
Men det kan betale sig at være tålmodig og vente 
med at skifte sit gas- eller oliefyr ud på trods af de 
høje energipriser. Når udbygningen kommer til et 
nyt område, kan områdets boligejere tilslutte sig 
fjernvarme uden at betale de 35.000 kr. som det 
normalt koster i tilslutningsbidrag.

Fjernvarme er en fremtidssikret opvarmningsform, 
som løbende tilpasses nye, klimavenlige teknolo- 
gier. Gentofte Kommune køber fjernvarme i hoved-
stadsområdet, hvor olie og gas kun udgør en meget 
lille andel, og hvor der samtidig gøres klar til frem- 
tidens grønne teknologier som geotermi, varme-
pumper og Power-to-X.

Læs mere om fjernvarme og se et kort over fjernvarme- 
udbygningen på gentoftefjernvarme.dk
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UDSTILLING

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

Indtil 24. september
Øregaard Museum

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

18. maj - 4. september
Ordrupgaard

SCENE
Beatklubben: 70’ernes danske rockscene
Danmark begyndte i 1970’erne for alvor at producere 
store bands, plader og festivaler til en ny ungdom, der 
åd det hele råt. Til denne lytteklub vil entusiast John 
Nørskov spille et udvalg af tidens mest essentielle 
musik, vise billeder og filmklip og fortælle om de 
bands, kunstnere og den stil, der kendetegnede tiden, 
såsom Gasolin, C.V. Jørgensen, Gnags og Sebastian. 
Billetter på genbib.dk

16. maj kl. 17-18.30
Gentofte Hovedbibliotek

Kulturkalender Få nyhedsbrevet fra Kulturklub Gentofte 

gentofte.dk/kulturklub
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Sanketur med Grøn Guide Gentofte
Denne (forhåbentlig) milde majaften inviterer Grøn
Guide Gentofte til sanketur i Ermelunden. På sanke- 
turen kan du lære om de spiselige vilde urter, vi møder 
på turen, og blive inspireret til selv at komme ud og 
sanke vild mad. Grøn Guide vil undervejs fortælle om 
planternes mange egenskaber, og vi slutter gåturen af 
på Jægersborg Bibliotek, hvor der er kaffe, te og bøger, 
der kan inspirere til madlavning eller flere sanketure. 
Billetter på genbib.dk

24. maj kl. 18.30-20.20
Jægersborg Bibliotek

Opera i det fri

Pak picnickurven og tag familien eller naboen under 
armen: Opera i det fri kommer til Gentofte og i år 
indtager nogle af landets bedste sangere den elegante 
Øregårdspark i Hellerup. Glæd dig til fantastiske 
stemmer og højdepunkter fra næste sæsons repertoire 
under åben himmel.

27. maj kl. 18
Øregårdsparken

Kultur & Festdage
Koncerter, kunst, cykelløb, vandreture, gadefest, teater 
og meget, meget mere: Sæt kryds i kalenderen ved den 
9. til den 12. juni og tag på opdagelse i hele Gentofte. 
En masse lokale kræfter sørger for, at du får fire festlige 
dage. Følg med på kulturogfestdage.dk

9.-12. juni
Hele Gentofte

FOREDRAG
Eric Lerdrup Bourgois om Aage, prins, 
garder og legionær
Garderhøjfortet inviterer til foredrag om Prins Aage. 
Prins Aage var barnebarn af Christian 9. og startede sin 
militære karriere i Den Kongelige Livgarde i 1907. Efter 
Landmandsbankens krak i 1922, hvor han mistede 
sin formue, meldte han sig til Den Franske Fremmed- 
legion, hvor han tiltrådte i 1923. Eric Lerdrup Bourgois 
er leder af Livgardens Historiske Samling og skriver 
lige nu en bog om prins Aage. Billetter på genbib.dk

19. maj kl. 18.30-21
Garderhøjfortet

Demokratiske erhverv i fortid, nutid 
og fremtid
I 2022 er det 140 år siden, at Danmarks første 
andelsmejeri slog dørene op, og arbejdsgiverorganisati-
onen Kooperationen fejrer sin 100-års fødselsdag. Kom 
til en spændende aften, hvor vi får besøg fra Koopera-
tionen og sammen med dem diskuterer demokratiske 
virksomheders rolle i fortid og nutid, og med afsæt heri 
rejser spørgsmålet; hvad er fremtiden? Lokalarkivar 
Søren Stubkjær kommer med lokale eksempler på 
demokratiske erhverv. Billetter på genbib.dk

7. juni kl. 18.30-20
Gentofte Hovedbibliotek

Merete Pryds Helle: Det vågne hjerte

Merete Pryds Helle fortæller om sin nye roman 
’Det vågne hjerte’, der handler om kærlighed, ven- 
skab, køn og seksualitet. Romanen er en selvstændig 
fortsættelse af ’Folkets skønhed’ og ’Vi kunne alt’ og 
byder på gensyn med karakterer fra de tidligere bøger. 
Blandt andre Merete, som også tilbringer sommeren 
’84 på Kvindehøjskolen efter et mislykket forsøg på 
at besætte statsministerboligen på Marienborg. 
Billetter på genbib.dk

8. juni kl. 17-18.30
Gentofte Hovedbibliotek

Jakob Sheikh: Vi tabte – hvordan jihadis-
men besejrede Vesten
Journalist Jakob Sheikh tager udgangspunkt i sin 
roste bog, ’Vi tabte’, der udforsker forholdet mellem 
Vesten og jihadismen gennem de seneste 20 år og 
giver et øjenåbnende bud på, hvordan vi siden 9/11 
har fejllæst jihadismens natur. I sit foredrag forsøger 
Jakob Sheikh at svare på det grundlæggende spørgs-
mål: Hvordan og hvornår vinder vi over jihadisterne? 
Billetter på genbib.dk

14. juni kl. 17-18.30
Gentofte Hovedbibliotek

BØRN

Krible Krable-ture

Tag med ud i naturen og se på alt det spændende liv, der 
findes under vandoverflader sammen med Karen Stevn-
bak Andersen, Grøn Guide Gentofte. Måske finder vi en 
af de drabelige guldsmedelarver, en smuk salamander 
eller en af de sjove ’vandets vandrende pinde’. 
Billetter på genbib.dk

7. maj kl. 11-13 Tur til Gentofterenden
Dyssegård Bibliotek

14. maj kl. 10-12 Tur til Gentofte Sø
Gentoftegade Bibliotek

21. maj kl. 11-13 Tur til Nymosen
Vangede Bibliotek

Få overblik over kulturoplevelser tæt på 

gentofte.dk/kalender

Fy fy skamme
For 40 år siden tonede Tom McEwan og Jess Ingerslev 
frem på billedrøret i Nu er det ikke sjovt længere og få 
år senere i Omsen og Momsen. Bellevue Teatret hylder 
Søren Kragh-Jacobsens tossede og udødelige sange i 
en festlig forårskoncert for hele familien – både dem 
der tissede i klaveret i 1982, og dem der gerne vil i 
2022. Billetter på bellevueteatret.dk

27.-29. maj
Bellevue Teatret

Workshop med Grøn Guide
Vil du hjælpe med at få vores haver til at spire og gro? 
Så vær med, når Karen Stevnbak Andersen fra Grøn 
Guide Gentofte sår og planter i de små haver i parken. 
Vi skal smage, røre og plukke af både vilde og dyrkede 
urter. Karen tager også små levende dyr med fra den 
danske natur. Fra 5-10 år. Billetter på genbib.dk

17. og 31. maj kl. 16.30-17.30
Ordrup Bibliotek

Workshop: Byg skrammelfigurer som 
Gummi Tarzan (fra 6 år)
Med inspiration fra historien om Gummi Tarzan, skal vi 
bygge fantasifulde skrammelfigurer af diverse ting og 
sager. Kunst- og kulturformidler Christina Hal Jonasen 
står klar med materialer og limpistoler. Kom og byg løs 
og varm op til filmen, Gummi T den 4. juni i Gentofte 
Kino (fra 6 år). Billetter på genbib.dk

28. maj kl. 11-13
Gentoftegade Bibliotek

Klassiske børnefilm: Gummi T
Oplev animationsfilmen Gummi T, som er historien om 
Ivan Olsen, måske bedre kendt som Gummi-Tarzan. Fil-
men er baseret på Ole Lund Kirkegaards bøger. Billetter 
på gentoftekino.dk

4. juni kl. 10
Gentofte Kino

Byens Hus 

Hellerupvej 24

2. september

Gentofte Mødes’22 
skabes af Gentofte 
Kommune sammen 
med frivillige i Byens 
Hus, Villabyerne som 
mediepartner og alle 
jer, der har lyst til at 
være med.

Læs mere på gentofte.dk/gentoftemødes

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

Gentofte Jazzklub: Jazz Five
Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans 
og leverer et unikt show med funky 2nd line grooves, 
blues, shuffle og jazz’n’roll. Jeppe Zacho (ts), Johan 
Bylling Lang (as, bs), Jonas Starcke (voc, b), 
Esben Hillig (p), Stefan Andersen (voc, dr). 
Billetter på gentoftejazzklub.com

8. juni kl. 19.30
Gentofte Jazzklub i Byens Hus

30.000 liv /Aristides

30.000 liv / Aristides er historien om Aristides de Sousa 
Mendes, portugisisk generalkonsul i Bordeaux. Stik 
imod ordrerne fra sin regering udstedte han visa til 
30.000 mennesker på flugt fra det nazistisk besatte 
Frankrig. Tusindvis var jøder. Den roste danseforestil-
ling fra det internationalt anerkendte Quorum Ballet 
er en del af Jødisk Kulturfestival, som fejrer 400-året 
for de første jøders ankomst til Danmark. Billetter på 
Bellevueteatret.dk

10. juni kl. 18.30
Bellevue Teatret

OPLEV
Svenske Villa
Svenske Villa i Bernstorffsparken åbner sæsonen med 
en udstilling af de tre kunstnere Anne-Lise Pragner, 
Helen Sjøstrand og Flemming Tandrup. Udstillingen er 
åben alle ugens dage

Fra 6. maj - 12. juni kl. 12-18
Bernstorffsparken

Magicmesse på Gentofte Hovedbibliotek
Kom til en dag fyldt med magi på Hovedbiblioteket. 
Magic the Gathering er det første oprindelige samle-
kortspil og har i dag mere end seks millioner spillere 
på verdensplan. Spillet indeholder mere end 20.000 
forskellige kort, og hvert år kommer der nye til. Nu får 
du mulighed for at sælge ud af din egen samling eller 
gå på kortjagt på Gentoftes helt egen Magic-messe. 
Mere info på genbib.dk

21. maj kl. 10-15
Hovedbiblioteket

Gentofte Brandmuseum 35 år
Vær med til at fejre Gentofte Brandmuseums 35-års 
fødselsdag. I dagens anledning holder museet en særlig 
åbningsdag med mange aktiviteter på programmet. 
Du kan se gamle brandkøretøjer fra hele landet, Dansk 
Veteran Klub kommer med veterankøretøjer fra 
perioden 1909 til 1939 og Beredskab Øst forlægger 
udrykningen til Hellerupvej.

22. maj kl. 11-15
Gentofte Brandmuseum
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» Vi ved godt, at det er 
den vej, vi skal, men mange er 

stadig lidt forsigtige «
Søren Jakobsen

40% af bilerne i Gentofte skal køre på el i 2030. 
Sådan lyder et af målene i Klimaplan 2050, 
og heldigvis er vi på rette vej. Omkring 54% 
af salget af nye biler til husstande i Gentofte 
Kommune var i perioden oktober 2021 til marts 
2022 el- og hybridbiler. Det gør Gentofte til en af 
Danmarks førende kommuner i omstillingen fra 
fossilbiler til elbiler. Men omstillingen fra benzin- og 
dieselbiler til elbiler er et langt sejt træk. Det fortæl-
ler Søren Jakobsen, analysechef i Dansk e-Mobilitet:

– En bil holder typisk i 15-20 år, så selvom vi starter 
nu og er kommet godt i gang, så går der mange år, 
før alle biler kører på el. Der er nogle, der lige nu går 
forrest og køber en elbil. Der er også mange, der siger, 
at den her gang, har de købt en benzinbil, men næste 
gang skal det være en elbil. Vi ved godt, at det er den 
vej, vi skal, men mange er stadig lidt forsigtige.

Ladestandere på vej
Hvis bilisterne skal være trygge ved at vælge en elbil, 
skal der være tilgængelige ladestandere. Derfor er 
det afgørende få etableret ladestandere, som gør det 

Bruno udfolder sig på sin Short John cykel.

Siden Bruno Arrizabalaga Martini kom til 
Danmark fra Spanien for ni år siden, har 
cyklen spillet en stor rolle i hans liv. Cyklen 
er ud over en praktisk transportform 
også en måde for ham at udfolde sig på.

Da Bruno kom til Danmark, blev han meget glad for 
at cykle. Danmark et ifølge Bruno et oplagt cykelland 
i modsætning til Spanien, hvor det er mere nødven-
digt at have bil. Det er dog ikke hvilken som helst 
cykel, Bruno kører på, fortæller han:

– Der skal være en kærlighed til cyklen, og derfor dur 
det ikke at komme kørende på en gammel rusten 
cykel.

Bruno har haft flere forskellige cykler igennem sit liv, 
og hver cykel har betydet noget helt særligt. Lige nu 
kører Bruno på en Short John – en gammel klassiker, 
som er så robust, at han kan udføre vilde tricks uden, 
at den går i stykker.

Det går stærkt
Bruno er elev på Ungdomsskolen og tilbagelægger 
hurtigt 10 km i løbet af en dag, og det er ikke i 

langsomt tempo. Det går stærkt, når han cykler, og 
han elsker at køre om kap især med sin tvillingebror. 
Han er også vild med at køre ’no hands’, på ét hjul og 
eksperimenterer med, hvor hurtigt han kan bremse 
i høj fart. Det er for Bruno en unik måde at lære 
cyklen at kende på.

På ungdomsskolen er Bruno i gang med at starte et 
cykelværksted op, hvor gamle cykler repareres med 
henblik på salg. Det er helt naturligt for Bruno at 
reparere cykler på nye og anderledes måder:

– Jeg har lige istandsat en gammel smadret Nihola 
ladcykel med nyt udstyr og spraymalet den i farven 
guld. Jeg har også anlagt en sofa i ladcyklen, så 
vennerne nemt kan komme med på tur.

Danmark er et cykelland

» Der skal være en kærlighed 
til cyklen, og derfor dur det ikke at 

komme kørende på en gammel 
rusten cykel «

Bruno Arrizabalaga Martini

Ud over at cykle til skole og fritidsjob cykler Bruno 
ofte sammen med sine venner - eller tager dem med i 
ladcyklen - til Byens Hus, hvor de slapper af, hænger 
ud og nyder ungemiljøet.

– I Byens Hus er der plads til alle, fortæller Bruno – 
også til cykelentusiaster som ham.

Bruno cykler i alt slags vejr og husker en tidligere 
lærers ord ’der findes aldrig dårligt vejr – kun dårligt 
tøj’. Derfor har Bruno altid cyklet uanset vejr og har 
altid et par tørre sko og strømper i tasken.

Som cykelentusiast mener Bruno naturligvis, at flere 
burde cykle. Derfor synes han, at cykling burde fylde 
mere i undervisningen på folkeskolerne:

– Cykelture til strand og skov kunne være en oplagt 
mulighed for at få de unge til at sætte pris på cyklen 
som transportform.

Venter med kørekortet
Flere af Brunos venner er gået i gang med at tage 
kørekort, men det ligger ikke som højeste prioritet 
for ham. Han vil hellere nyde at cykle, bevæge sig 
rundt og mærke vinden i ansigtet i stedet for at køre 
rundt i en bil med larmende høj musik. ■

nemt at få sat bilen i stik – også for de mange menne-
sker i Gentofte, der ikke har mulighed for at lade op 
på deres egen grund, siger Søren Jakobsen:

– Bor du i en etageejendom med parkeringsplads, så 
tag ladestandere op på generalforsamlingen. Måske 
er der ikke nogen, der har elbiler endnu, men når 

først ladestanderne står der, tør folk godt skrotte 
benzinbilen.

Udover ladestandere på privat grund hos borgere, 
virksomheder, supermarkeder osv. er der i dag 
35 ladestandere på offentlige parkeringspladser i 
Gentofte og yderligere mindst 52 på vej i 2022. Hver 
stander kan forsyne to biler med strøm på én gang, 
så når alle ladestanderne er sat op, kan mere end 170 
biler lade op samtidigt.

Lad hybridbilen op
Plug-in hybridbilen har været en god overgangsløs-
ningen, men nu er overgangen ved at være slut. Det 
fortæller Søren Jakobsen:

– Nu er elbilerne så gode, og priserne så langt nede, at 
der ikke er grund til at købe en hybridbil. Du kan lige 
så godt vælge en ren elbil.

Har du en hybridbil, gælder det imidlertid om at 
få den ladet op hver dag, så den kan klare alle de 
mindre ture på batteriet. Kører man 50-60% på el, 
er den nemlig stadig grønnere end en benzin- eller 
dieselbil. ■

Der står nu 35 ladestandere på kom-
munale parkeringspladser i Gentofte, 
og der er yderligere 52 på vej.

VIDSTE DU, AT DE FLESTE BUSSER BLIVER 
GRØNNE I GENTOFTE?
Al bustrafik skal være fossilfri senest i 2030. Det er 
Gentofte Kommunes og Movias mål. Buslinjerne 
164, 6A og 1A er allerede eldrevne.

5,2% 
af alle biler 

i Danmark er el- 
og hybridbiler

(1/1 2022)

Er din næste bil 
en elbil?
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Blendere og brødristere får 
nyt liv i Repair Café
Hver første og tredje lørdag i måneden mellem 
kl. 12 og 15 kan man komme forbi Repair Café 
Hellerup og få hjælp til at reparere alt fra kaffe-
maskiner, play stations til symaskiner. Dygtige, 
frivillige fixere tilbyder reparation i værkstedet 
– og det er helt gratis.

Repair Café er en del af en global bevægelse, 
som arbejder for genbrug ved at reparere i stedet 
for at smide ud og købe nyt.

Adressen er Hellerupvej 24, 2900 Hellerup.

For godt til at blive smidt ud

I butikken iGenbrug kan man købe forskellige 
genbrugsvarer. Her kan man gå på oplevelse i 
flere rum fyldt med alt fra porcelæn, legetøj, 
møbler til smykker, der er blevet doneret via 
iGenbrugs lokale på Genbrugsstationen i Gen-
tofte. Alt, hvad butikkens medhjælpere vurderer 
er for godt til at blive smidt ud på Genbrugssta-
tionen, bliver vasket, istandsat og sat til salg til 
billige penge i butikken.

iGenbrug har også en social profil, idet det er en 
arbejdsplads for borgere, som har brug for særlig 
støtte til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Adressen er Stolpegårdsvej 24, 2820 Gentofte.

LG gymnastiks råd til andre foreninger, der vil 
være mere bæredygtige:
• Hav fokus på bæredygtigt indkøb af tøj
• Genbrug tøj og udstyr
• Arranger fælles transport til events

I idrætsforeningen LG gymnastik genbru-
ger man idrætstøj og arrangerer fælles 
transport til stævner. Det er med til at 
reducere foreningens klimaaftryk og helt 
i tråd med Danmarks Idrætsforbunds 
anbefalinger.

I mange idrætsforeninger er klima og bæredygtighed 
allerede på dagsordenen, og de første skridt er taget. 
LG gymnastik er landets største gymnastikforening 
med mange træningsaktiviteter og mange stævner. 
De er en af de foreninger, der har fokus på klima og 
bæredygtighed. Elisa Malling Beck, administrations-
chef i LG gymnastik fortæller:

Grøn omstilling 
i idrætslivet

– Foreningen har bæredygtighed som én ud af fem 
strategiske fokuspunkter, og det medvirker til et 
skærpet blik i det daglige arbejde med alt fra plan-
lægning af forårsopvisninger til indkøb af kostumer.

Genbrug gymnastiktøj
LG gymnastik er allerede i mål med flere udfordrin-
ger. De har fx valgt en bæredygtig indkøbsstrategi, 
som resulterer i, at de køber CO2-neutrale t-shirts, 
når de skal uddele årets t-shirt. Foreningen har 
også besluttet at udelade navne på kostumer, så de 
kan genbruge kostumerne flere gange og dermed 
mindske CO2-aftrykket. Genbrug er i det hele taget et 
fokus i foreningen, og derfor sælger de også træ-
ningstøj uden navn til medlemmerne og opfordrer 
samtidig medlemmerne til at købe brugt træningstøj 
af hinanden i en intern Facebook-gruppe.

– Det giver mening både for klimaet og for penge-

pungen, for børnene vokser hurtigt ud af tøjet, siger 
Elisa.

Kør sammen til stævner
Netop at sætte bæredygtighed på dagsordenen i 
foreningen, indkøb af bæredygtige materialer og 
genbrug af tøj er nogle af de anbefalinger, Danmarks 
Idrætsforbund peger på. Derudover peger Danmarks 
Idrætsforbund på, at samkørsel til kampe og stævner 
har et stort potentiale for at sænke foreningers 

LG gymnastik har fokus på samkørsel, genbrug af gymnastiktøj og bæredygtigt indkøb.

» Vi arbejder på at 
gøre vores forårsopvisninger mest 

muligt bæredygtige «
Elisa Malling Beck

klimaaftryk. Det er også et aspekt, LG gymnastik 
arbejder med, fortæller Elisa:

– Vi har et særligt fokus på transport, for vi rykker 
rigtig meget udstyr frem og tilbage i forbindelse med 
stævner. Vi gør alt, hvad vi kan for at planlægge at 
rykke udstyret til og fra færrest mulige haller, så vi 
kører mindst muligt.

Det tager tid
At have et skærpet blik for klima og bæredygtighed 
løser dog naturligvis ikke alt, og LG gymnastik gør sig 
mange tanker om de praktiske elementer, siger Elisa:

– Vi arbejder på at gøre vores forårsopvisninger mest 
muligt bæredygtige, og det er svært, fordi det hele 
ofte skal gå lidt hurtigt. Men det stopper os ikke – vi 
snakker fx meget om, hvad vi egentlig skal gøre med 
brugen af balloner. Det er ikke bæredygtigt pynt, 

Danmarks Idrætsforbunds gode råd 
til grønnere idræt

Er du til vand, dans, ketsjere, bolde, løb, kampsport 
eller discgolf? Mange børn, unge og voksne mødes 
om en fælles interesse i idrætsforeningerne. 
Træning, stævner og kampe er for mange en del af 
deltagelsen, og netop i den sammenhæng er der 
potentiale for at mindske idrættens klimaaftryk, 
mener Danmarks Idrætsforbund. De har lanceret 
en klimarapport, der sætter spot på danske idræts-
foreningers CO2-udledning. Rapporten indeholder 
konkrete anbefalinger til, hvordan foreningsidræt-
ten kan blive grønnere:

De fysiske rammer
Undersøg muligheder for energirenovering og søg 
kommunale energirenoveringspuljer. Foreninger, 
der benytter kommunale lokaler, kan blandt andet 
bidrage til den grønne omstilling ved at afmelde 
uudnyttede tider og gøre kommuner opmærk-
somme på potentialer for energirenovering.

Transport
Understøt samkørsel og undersøg, hvor kollektiv 
trafik er en relevant mulighed til og fra kampe og 
stævner.

Mad
Overvej at tilbyde mere mad med lavt klimaftryk 
i hverdagen og til stævner. Bekæmp madspild ved 
for eksempel kun at købe nødvendige madvarer 
og ved at tilbyde medlemmer at tage oversky-
dende mad med hjem.

Tøj
Spørg til mulighederne for at købe tøj af genbrugs-
polyester og overvej mulighederne for at genbruge 
spillerdragter.

Sæt bæredygtighed på dagsordenen
Drøft i bestyrelsen, hvordan I kan bidrage til den 
grønne omstilling lokalt. Inviter en interesseret 
forælder, træner eller et medlem til at foreslå 
muligheder og skab rammer for, at personen kan 
sætte aktiviteter i gang.

Læs mere på dif.dk under ’klima og 
bæredygtighed’.

men hvad skal vi så bruge? Det tager tid at undersøge 
markedet. Hun fortsætter:

– Det kan være mere tidskrævende og dyrere at 
starte med at arbejde bæredygtigt, og det er noget, 
man skal vænne sig til. Men når først man har fundet 
den rigtige løsning, så er det lige til. ■

Spar penge.
Spar ressourcer.

Spar miljøet.
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Ansigtsmaske 
med tomater og havregryn

SELF-CARE FRIDAY
Fredage i ulige uger kl. 15-17
Har du en idé til en bære-
dygtig workshop eller event 
med/for unge? Så skriv til 
Sigrid Sandholt Hansen på 
ssan@gentofte.dk

Naturfaglige udfordringer i børnehøjde
Vi besøger daginstitutionen Trekløve-
rens naturværksted Mosen for at spør-
ge en medarbejder, hvorfor han har 
valgt at arbejde i Gentofte Kommune.

Anders Stenberg Buch er pædagogmedhjælper 
i daginstitutionen Trekløverens naturværksted 
Mosen. Her har han arbejdet siden 2006. Anders 
fortæller:

– Jeg var faktisk ved at uddanne mig til miljøbio-
log i 2006, men fik så arbejde som medhjælper i 
Trekløveren og fandt ud af, at det var meget mere 
interessant at arbejde med videreformidling af 
naturen til børn.

Glæden ved børn og natur
Naturværkstedet Mosen ligger på en skøn natur-
grund ved Nymosen og bruges af daginstitutionen 
Trekløverens tre børnehuse Cassiopeia, Egegården 
og Vangede. Anders tager imod børnene og laver 
forskellige aktiviteter med dem i naturen.

– I sidste uge såede vi karse og gulerødder, som vi 
jo kan høste senere. Og så kiggede vi på de dyr, der 
er ved at komme frem under træstammerne. Vi 
fandt både bænkebidere, tusindben og endda sala- 
mandere. Bagefter havde jeg en spændende snak 
med børnene om naturens nedbrydningskæde, og 
hvorfor vi i det hele taget skal passe på naturen, 
fortæller Anders.

Netop glæden ved både naturen og børn gør, at 
Anders stadig finder stor glæde ved sit arbejde. Der- 
for startede han på en merituddannelse som pæda-
gog i 2020, som han forventer at afslutte inden for 
de næste par år.

– Det bedste ved mit job er bare at se børnenes 
glæde ved naturen og mærke deres entusiasme. 
De spørger altid, hvornår de må komme ned i 
Mosen igen.

I Mosen kan børnene opleve blandt andet kaniner, 
fisk og forskellige dyr i terrarier. Netop det at de 
kan opleve dyrene helt tæt på og hjælper med at 
fodre dem, giver dem en god forståelse for naturen, 
mener Anders.

Plads til ideerne
I det hele taget er Trekløveren en spændende ar-
bejdsplads at være en del af, siger Anders:

– I Trekløveren bliver vi altid udfordret. Vi får lov 
til at afprøve vores ideer. Og vi sparrer med hinan-
den. Cirka hver anden måned har vi fokus på noget 
nyt som fx sprogforståelse eller indretning af rum. 
Og det gør, at der er en konstant udvikling i det, vi 
laver.

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

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

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

»Tomat er godt, 
fordi vi har ung hud«
Isabella

Flere el-løbehjul
I slutningen af maj vil der være opstillet i alt 200 el-løbehjul i 
Gentofte Kommune.

El-løbehjulene skal understøtte den grønne omstilling og bidrage 
til bæredygtig mobilitet i Gentofte Kommune. Mange bruger el- 
løbehjulene i kombination med offentlig transport fx fra Hellerup 
Station og til arbejdspladsen.

Operatøren af el-løbehjulene, VOI, holder ved hjælp af sensorer 
i løbehjulene øje med, hvordan det går med el-løbehjulene; fx 
om de benyttes, hvor de må, og om de bliver parkeret, som de 
skal. El-løbehjulene må ikke placeres, så de er til fare eller ulempe 
for den øvrige færdsel på vejene, og de må heller ikke benyttes i 
parker, på havnefronter og visse steder på Strandvejen.

Hvis du oplever, at el-løbehjulene giver gener på vejen, kan du kon-
takte operatøren, VOI, ved at skrive til support@voiapp.io eller 
godparkering.dk

Du kan læse mere om el-løbehjul på gentofte.dk/elløbehjul

17-årige Isabella holder Self-Care Friday i 
Byens Hus med bæredygtige ansigtsma-
sker, der er lavet af ting, man kan finde i 
køkkenskabene.

– Hej, jeg hedder Isabella, og jeg er 17 år. I dag skal vi 
lave ansigtsmasker af tomat.

Isabella byder velkommen til Self-Care Friday i unge-
kulturhuset; Ung i Byens Hus. Ti deltagere sidder på 
pastelfarvede pudder, og rummet er fuldt af grønne 
planter for at hjælpe spa-stemningen på vej.

– Det er et sted, hvor man kan komme og mødes med 
andre unge og lære at lave bæredygtige ansigtsmasker 
sammen, forklarer Isabella.

Ansigtsmasker, smoothies og kortspil
På bordet står skåle med tomater, gurkemeje og hav-
regryn. Isabella viser, hvordan man blander masken.

– Tomat er godt, fordi vi har ung hud. Det er godt 
imod små bumser.

Deltagerne hakker tomat og blander med tre spsk. 
havregryn og gurkemeje.

– Jeg har allerede teknikken, siger en af deltagerne, 
18-årige Mohammed, mens han hakker tomater. 
Sofia, en pige med lyst krøllet hår, tager masken på 
ansigtet med en ske. Den skal virke i 30 minutter. Til 
sidst serverer Isabella smoothies, og deltagerne ser 
en tv-serie og spiller kort sammen.

– Næste gang handler det om rødme. Der bruger vi 
c-vitaminer og avocado, som har fedt, der er meget 
sundt. Og så honning og havregryn igen.

Bagefter fortæller Isabella:

– Det var første gang, jeg holdt et arrangement, så jeg 
var lidt nervøs i starten. Der var mange unge menne-
sker, der skulle høre på mig. Jeg har også udfordret 
mig selv. Men jeg synes ,det gik godt.

Bæredygtigt fællesskab
Isabella vil gøre en forskel for andre unge og 
bekæmpe ensomhed:

– Jeg gør det på grund af fællesskabet, og fordi det er 
bæredygtigt. Jeg vil skabe et fællesskab, hvor vi ser 
film og drikker smoothies; beauty og ansigtsbehand-
ling er en undskyldning for fællesskab.

Bæredygtighed handler ikke kun om klima og miljø, 
men også om mennesker.

– Jeg elsker at lave noget, hvor jeg selv personligt og 
socialt kan få noget ud af det, siger Isabella.

– For eksempel det her Self-Care Friday; vi fik skabt 
et rigtig godt fællesskab, hvor vi også samtidig fik 
lært at lave nogle bæredygtige ansigtsbehandlinger 
sammen.

Workshoppen var en stor succes, som Isabella vil 
gentage hver anden fredag hos Ung i Byens Hus.

– Byens hus er et sted, hvor man kan få lov til at 
komme med alle mulige ideer til workshops, man 
kan lave selv eller sammen med andre. Man kan også 
bare komme og ikke lave noget, slappe af og hygge 
sig med venner, fortæller hun.

– Jeg kan godt lide, at alle de ideer, jeg kommer med, 
bliver til noget. Fx Self-Care Friday. Jeg var mega 

overrasket. Det var bare en ide, vi skrev ned, og lige 
pludselig foregår det, og der er ti mennesker. ■

Ung i Byens Hus
Ungekulturhus for unge 13-25 år
Mandag til fredag kl. 14-21
Byens Hus, Hellerupvej 24, 2. sal

Følg med på instagram @ung.i.byenshus

Du kan finde og benytte 
elløbehjulene, 
hvor der er blåt.
 
Du kan benytte elløbehjulene, 
hvor der er rødt, 
men ikke parkere.
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Venstre: Skovserkoner i vogn, ca. 1905.
Højre: Hestedrevne sporvogne på Strandvejen 
set mod nord ved Onsgaardsvej, ca. 1900.
Nederst: Sunddamperen med passagerer, 1893.

Vores færdselsmuligheder 
ændrer sig hele tiden, i takt 
med at teknologien udvikler 
sig. Nye former kommer til 
og erstatter på den måde de 
forgangne. Lokalarkivet giver 
dig fire historiske alternativer 
til bilen.

Gør som skovserkonerne
Mange har hørt historien om de 
berømte fiskerkoner fra Skovshoved 
og Taarbæk, som rejste til Køben-
havn for at sælge dagens fangst. Hvad 
mange dog glemmer er, hvordan de 
kom frem og tilbage. Svaret er kort: de 
gik! Der findes flere beretninger om, 
at skovserkonerne tilbagelagde den 
lange afstand mellem Skovshoved og 
København på gåben, hvilket synes 
imponerende med henblik på den last, 
de havde med sig. Rigtig mange gjorde 
dog også brug af muligheden for at få 
et lift på en hestevogn – allerede den-
gang blev der tænkt i samkørsel.

Brug heste i den kollektive transport
Et andet historisk alternativ kunne 
være at genindføre hestene i den kol-
lektive transport. Sporvognene blev 
tidligt aktuelle som et led i at hjælpe 
Københavnerne hurtigst og lettest 
til Klampenborg. Mange af de tidlige 
sporvogne var imidlertid ikke drevet 
af damp, men trukket af heste. Først i 
1903 blev sporvognene elektriske.

Tag skibet
Et tredje historisk alternativ er: tag 
dampskibet. Mange kender til færgen, 
som sejler mellem Helsingør og Hel-
singborg, men hvad færre ved er, at der 
i mange år var en fast dampskibsrute 
langs Gentoftes kyst, som forbandt 
de mange lyststeder og badehoteller 
med København i syd. DFDS drev 
ruten ’Øresundsfarten’ i omtrent 25 år.

Lær af historien 
– alternativer til bilen

Meget af dampskibstrafikken svandt 
ind efter, at Kystbanen åbnede i 1897, 
men vi skal faktisk helt frem til 1925, 
før sejladsen blev indstillet helt.

Drop bilen – bare én dag
Under 1970ernes oliekrise lod man 
bilen stå om søndagen. Fra november 
1973 til februar 1974 var alle søndage 
erklæret bilfrie med nogle få undta-
gelser, hvor erhvervsmæssige krav 
talte for en dispensation. Dette skabte 
selvfølgelig nogle praktiske udfor-
dringer, men en stor fordel var, at man 
mange steder oplevede nogle helt nye 
rekreative muligheder. Vejene udgør 
en stor del af vores fælles areal, og med 

dem fri for biler blev fodboldkampe i 
gaderne eller løbehjul på hovedvejene 
pludselig en realitet.

Nye tider, nye løsninger
Set med de mere realistiske øjne er de 
fire ovenstående eksempler næppe 
gode bud på at løse nutidens trafikale 
og klimamæssige udfordringer. De 
er dog alle eksempler på, at intet 
varer evigt, og at vi gennem tiden 
har formået at tilpasse os de skif-
tende omstændigheder. Det centrale 
spørgsmål er derfor; hvordan vil vi 
indrette fremtidens infrastruktur for 
at reducere vores klimaaftryk? ■
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