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Finale i debatturnering

Generation Præstation
– skal vi træde lidt på
bremsen?

Tvungen fordeling af gymnasieelever – er det frie valg sat ud af
kraft?

Hold fra Aurehøj Gymnasium,
Gammel Hellerup Gymnasium,
Ordrup Gymnasium, Øregaard
Gymnasium.
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DIALOGTELTET

SAMTALETELTET

Hvor skal bibliotekerne hen
i fremtiden?

Workshops,
udstillinger,
debatter og
samtaler

19.30

Hvordan gør vi det attraktivt
at køre elbil i Gentofte?

’Fritz og Poul’ og alle os
andre i reservatet

Helle Bro, CEO, bro kommunikation.
Lærke Flader, branchechef, Dansk Elbil
Alliance. Kristine Kryger, Kommunalbestyrelsen (B). Niels Lund, Kommunalbestyrelsen (C).
Moderator: Jesper Bjørn Larsen, redaktør Villabyerne.

Michael Fenger, borgmester (C).
Stella Nolsøe, forperson for region
Storkøbenhavn i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Jeppe
Bruus, politisk ordfører for Socialdemokratiet (A). Søren Helstrup, rektor
Ordrup Gymnasium Moderator: Jesper
Bjørn Larsen, redaktør Villabyerne.

Rum og fællesskab for seniorer
– hvordan vil du bo?

Unge og rusmidler – hvilken rolle spiller vi som forældre?

15.00-15.45
Flygtninges deltagelse i
kommunalvalget i Gentofte

16.00-16.45
Stemmesedler
– et magtmiddel?

17.00-17.45
Børn og unge i Gentofte

18.00-18.45
Hvad er en ambitiøs
klimapolitik?

15.30-16.00 BIBLIOTEKET
Frivillighed i dag
– hvad motiverer os til at
arbejde for fællesskabet?

16.10-16.50 BIBLIOTEKET
Idrætten i dag i Gentofte

16.50- 18.30 BIBLIOTEKET
Hvor skal idrætten bevæge sig hen?
Deltag i en workshop.

Anne Hjorth, formand (A), Per Bruun
Andersen næstformand (C), Alexandra Løvdal, Kathrine Bundgaard, Laura
Buhl for opgaveudvalget ‘Bibliotekernes udvikling som lokale kulturhuse’.

Esben Danielsen, fagdirektør i Københavns Kommune.

MARKEDSPLADSEN

Andreas Weidinger, formand
Børneudvalget (C). Jeanne Toxværd,
Kommunalbestyrelsen (Ø).
Anna Damsholt, deltager i opgaveudvalget ‘En ung politik’. Hector Foss,
Ordrup Gymnasium.

18.30

Hvorfor elsker vi oksekød?
Klimakampens forbudte
kærlighed

Ulla Sandbæk, Venligboer og næstformand i Socialpolitisk Forum i Gentofte. Gitte Haslebo, Venligboer og
medstifter af Socialpolitisk Forum i
Gentofte. Susanne Willerup, Venligboer og medlem af Socialpolitisk
Forum i Gentofte . Arrangør: Socialpolitisk Forum i Gentofte.

BIBLIOTEKET
/BYENS SAL

FESTIVAL FOR
DEMOKRATI
OG SAMTALE

Thomas Roland, antropolog,
CSR-chef i Coop. Jonatan Leer, forsker
i madkultur, Professionshøjskolen Absalon.

Jeanne Bau Madsen, Folkevirke.
Arrangør: Frivilligcenter &
Selvhjælp Gentofte.

Steffen Rask, analytiker ved
Idrættens Analyseinstitut.
Michael Fenger, borgmester (C).

15.00-18.00
Mød din lokale avis, Villabyerne, og deltag i debatter Unges forbrug af alkohol og stoffer. Ulovlig parkering i Gentofte Kommune.
Grønne hække ud mod offentlig vej.

Stig Hessellund, projektleder i
Realdania. Katja Johansen, formand for
opgaveudvalget ‘Fremtidens
boligformer for seniorer’ (C). Brigitta
Rick, Kommunalbestyrelsen (F).

Arrangør: Socialpolitisk Forum
i Gentofte.

MØDESTEDET

20.30

g ved
Afslutnin ger
Fen
Michael

Andreas Weidinger, formand Børneudvalget (C). Anne Hjorth, formand
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (A).
Moderator: Lise Mygind Mühlhausen,
journalist.

19.00-19.30
Hvorfor skal vi handle lokalt?

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen (Ø)
Arrangør: Enhedslisten.

17.00-18.00 BYENS SAL
Opgaveudvalg gør en forskel
Michael Fenger, borgmester (C). Søren
Heisel, 1. viceborgmester (A). Jacob
Torfing, professor på RUC.

Kasper Krogh, indlandsredaktør
Berlingske Tidende. Christian Grau,
livsstilsekspert. Emilia van Hauen, sociolog. Michael Fenger, borgmester (C).

Søren Heisel, 1. viceborgmester (A).
Morten Løkkegaard, 2. viceborgmester (V). Jørgen Simmelsgaard,
bestyrelsesformand Handelsstandsforeningen for Gentofte Kommune.
Moderator: Kim Ege Møller, journalist.

s
u
H
s
n
e
y
B
4
2
j
e
v
p
u
r
Helle
r
e
b
m
e
t
p
10. se
1
2
5
1
.
l
K

15.00-16.30
Fjernvarme – Den grønne omstilling
15.00-19.00
Bliv mester i genbrug – lav dit eget bivokspapir
15.00-19.00
Giv dit bidrag til den grønne omstilling
15.00-18.00
Mød en SSP medarbejder til en snak om unge, alkohol og stoffer

Pimp din
cykel i
Ungemiljøet

Nyd en kop
friskristet,
bæredygtig
kaffe fra
Gocoffee

Akustisk koncert
med Alexander
Samsøe Ingor fra
Musikbunkeren

15.00-19.00
Hvordan skaber vi plads til alle i byens rum? Mød Opgaveudvalget ‘Byens rum’, der gerne vil blive klogere på unges
brug af byrummene.

Mød
Røde Kors
på samtalebænken

15.30-19.00
Sæt skub i din idé – kom til sparringcafé med kommunens
sparringsagenter
16.00- 17.00
Giv dit bidrag til fremtidens velfærdsløsninger for ældre Mød
blandt andre Bente Frimodt-Møller, formand for Ældre-, Social- og
Sundhedsudvalget (C)
16.15-17.00
Fremtidens bibliotek – et boghus eller et kulturhus? Opgaveudvalget ‘Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse’ står
klar til at høre dine ideer og tanker.

Foodtrucks fra
Meddethele.dk
sørger for, at du
ikke går sulten
eller tørstig
hjem

17.00-19.00
Gentofte - Fri for tyveri Få gode råd til, hvordan du forebygger indbrud i din bolig.

Deltag i
quiz om
frivillighed

Oplev
Kunstklubben
Kan man se
demokratiets
historie på stemmesedlerne?

17.15 – 18.00
Samtalesalon om veje til social og faglig trivsel for børn og unge
med handicap.
18.15 - 19.30
Skal campingvognen være din seniorbolig – eller har du andre
planer? Opgaveudvalget ‘Fremtidens boligformer for seniorer’ står
klar til at høre dine ideer og tanker.

Mediepartner:

Fri
adgang

Spil skak
med din
politiker

Oplev
udstillingen
Cyber Rays
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Der kommer hele

Der er begrænsede muligheder for parkering ved Byens Hus. Vi opfordrer derfor til at benytte cykel, tog og bus til Hellerup Station,
som ligger 5 min. gang fra Byens Hus. I tilfælde af regn rykker festivallen indenfor i Byens Hus.
Festivalen arrangeres af Gentofte Kommune i samarbejde med frivillige aktører.

