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Tilbage i skolen: Eleverne i 5. klasse på Hellerup Skole glæder sig over at være tilbage i skolen igen efter at have været hjemsendt og have modtaget fjernundervisning siden 
december 2020. Dagens opgave i Dansk var et løb med forskellige opgaver undervejs. Elever fra 5. – 8. klasse kan få undervisning på skolerne hver anden uge, indtil der åbnes 
yderligere op.
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Kommunalbestyrelsens møde den 26. april bliver for mig 
ganske særligt. Det bliver det sidste af de over 300 ordinære 
kommunalbestyrelsesmøder i løbet af de nu godt 28 år med 
undertegnede som mødeleder. 

Jeg forbliver i kommunalbestyrelsen perioden ud, indtil den 
nyvalgte kommunalbestyrelse tiltræder i januar 2021. Og jeg vil 
fortsat kæmpe for Gentoftes interesser i Region Hovedstaden. 
Men efter de nu mere end 28 år som Gentoftes borgmester 
giver jeg 15. maj stafetten videre til min konservative kollega, 
Michael Fenger.

At være borgmester har for mig altid været et privilegium og 
forbundet med stor glæde, fordi embedet giver adgang og  
anledning til at møde mennesker fra og i alle dele af samfundet 
og i alle aldre. Det har på alle måder været berigende at være i 
tæt kontakt med så mange i dagligdagen.

Tak til alle på min politiske arbejdsplads. Til mine kollegaer i 
den konservative gruppe og kommunalbestyrelsen og alle de 
mange medlemmer af udvalg og bestyrelser. Til faglige organi-
sationer og tillidsrepræsentanter og til alle medarbejdere i vores 
dygtige og professionelle organisation fra kommunaldirektør til 
yngste elev. Tak for et berigende, konstruktivt, positivt, tillids-
fuldt og udviklende samarbejde. Vi har sammen skabt grundla-
get for et endnu bredere samarbejde på en helt ny måde – ikke 
mindst gennem den markante ændring af en forældet udvalgs-
struktur og arbejdsformen især omkring opgaveudvalgene. Det 
har givet det politiske udviklingsarbejde et kvalitativt løft – for 
politikerne, for de deltagende borgere og for vores medarbejde-
re, som faciliterer. Dette samtidig med det brede samarbejde, 
hvor der nu i en årrække har været 18 ud af 19 kommunalbesty-
relsesmedlemmer bag kommunens budget og i de sidste seks 
år med 2-årige budgetter.

Tak for samvær og samspil med tusindvis af borgere – børn 
og voksne i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritids- og idræts- 
foreninger og spejdergrupper, i erhvervsliv og øvrige foreninger, 
de ældre og de mange i de sociale institutioner. Og tak for den 
tillid, som er blevet vist mig – i dagligdagen og ikke mindst på  
de syv valgdage gennem de 28 år.

Tak for, at vi sammen har skabt og udviklet Gentofte  
Kommune til at være en endnu bedre kommune at bo, leve  
og arbejde i for borgerne. Det er sket i inspirerende samarbejder 
mellem politikerne, medarbejderne og borgerne, herunder de 
mange frivillige, og i gensidig respekt for hinandens meninger  
– og med bredt forankret vilje hos alle til at beslutte. Også når 
det gjaldt de store projekter som SKUB skoleudviklings- og 
udbygningsprojektet, moderniseringen og udbygningen af alle 
plejeboliger, det store udbygnings- og ombygningsprojekt for  
vores allermest sårbare grupper, som skal have ekstra omsorg 
og fokus på Bank-Mikkelsens Vej og Palle Simonsens Vej. Det 
gælder også den enige kommunalbestyrelses beslutning om 
salg af NESA-aktierne og den brede handlingsplan om prove- 
nuets anvendelse til kommunens modernisering uden ’fråds’. 

Nye havnemiljøer i Skovshoved og Hellerup og ny Gentofte 
Sportspark. Faste traditioner som Rådhusdage, Forårsture, 
Kultur- og Festdage, Gentoftenatten samt hæderspriser som 
Kulturprisen, Ældreprisen, Initiativprisen, Miljøprisen og Gen-
toftekunstneren hvert år. Alt dette sammenholdt med en høj 
service på alle kerneområder – for de mindste, for skolerne, vort 
fritids- idræts-, spejder- og kulturliv og til en velfungerende og 
værdig ældrepleje og hjemmehjælp for de ældre. Og med vægt 
også på de mange ’Gentoftekvaliteter’, hvor der passes på vores 
natur og grønne miljø, kultur og de lokalhistoriske og arkitek-
toniske værdier. Og alt med historisk fastholdelse af fokus på 
laveste beskatning og en effektiv kommune med administrati-
onsomkostninger på laveste niveau.

Tak for kampen, Christiansborg og Slotsholmen; ministre 
og MF’ere; ministerier og statslige styrelser, SKAT og andre 
bestemmende ’magter’ uden for det folkevalgte lokale demo-
krati.  Det har været kampen værd at sige fra overfor ministre 
og folketingsmedlemmer, når de bruger deres angreb mod 
Gentofte-borgerne til at være en del af deres politiske profil og 
projekt – med grundlag i fordomme og dokumenteret uviden-
hed om fakta, som indpasses under overfladiske og populistiske 
overskrifter. Med landets topminister i spidsen er der ofte – og 
mod bedre vidende – kommunikeret en fortælling om Gentofte 
Kommune, som ikke svarer til virkeligheden. Der er brugt magt 
til at gennemtrumfe de mange urimeligheder over for Gentofte, 
og kommunens borgere er nedgjort under ét – usympatisk og 
uværdigt. Men vi har ved en fælles indsats bevaret og tilkende-
givet vores selvrespekt ved at altid at understøtte fakta med flid 
og standhaftighed, når vore politiske modstandere blot neglige-
rer fakta og fortsætter med en iboende ringeagt at nedgøre og 
samtidig udvise mangel på respekt over for Gentofte-borgerne.
 

Michael Fenger og jeg har i mere end 10 år haft et tæt og 
tillidsfuldt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Vi deler politiske 
holdninger. Men Michael er også Michael. Han kommer til at 
gøre tingene på sin måde, når ’Gentofte-kvaliteterne’ skal fasthol-
des og udvikles i et bredt samarbejde med borgerne, den øvrige 
kommunalbestyrelse og kommunens mange medarbejdere. 
Dette vil ske under Michaels kyndige, aktive og idérige lederskab.  

Jeg giver Michael Fenger min fulde opbakning og håber, I alle vil 
give Michael en positiv velkomst.

Hans Toft
Borgmester

Tak – og god vind Michael



Den 15. maj træder Hans Toft tilbage som 
borgmester og overlader stolen til den 
konservative Michael Fenger. 

 
Som den længst siddende borgmester i landet og 
med næsten tre årtier på posten har Hans Toft 
utrætteligt kæmpet for Gentoftes interesser – og altid 
med et skarpt blik for nødvendigheden af at udvikle 
kommunen i tæt samspil med borgerne og med 
respekt for Gentoftes særlige kendetegn. 

Kæmper for Gentofte
At det er en markant borgmester, der nu takker af, 
kan ingen være i tvivl om. Hans Toft er kendt for 
altid at deltage aktivt overalt i kommunen – og for 
hans optræden i medierne, hvor han flittigt står vagt 
om og forsvarer Gentoftes interesser. Ikke mindst 
når der tegnes et unuanceret billede af kommunen. 
Senest har vi set det i kampen imod den voldsomt 
øgede udligning, hvor Hans Toft igen og igen min-
dede om, hvor meget Gentofte i forvejen betaler til 
andre kommuner og det urimelige i, at kommunen 
alligevel skal betale over 500 millioner kroner mere 
hvert år i udligningsskat. 60 procent af samtlige ind-
komstskatter i kommunen går til udligning samtidig 
med, at sammenlignelige familier i Gentofte doku-
menteret har markant lavere rådighedsbeløb end en 
tilsvarende familie i Jylland med samme indkomst 
og boligforhold, argumenterede borgmesteren og 
tilføjede, at 61 procent af samtlige skatteydere i 
Gentofte Kommune har en indkomst på niveau med 
eller under en sygeplejerske, lærer og pædagog.  

SKUB i skoleudviklingen
Borgmesteren har i et bredt samarbejde sat et 
markant aftryk på kommunen. I 1998 startede 
skoleudviklings- og udbygningsprojektet SKUB og 

nogle af landets mest moderne skoler på stort set alle 
parametre blev en realitet i løbet af de næste 12 år. 
Udviklingen skete med en høj grad af involvering af 
alle, der havde tilknytning til skolerne. Og fokus på 
at skabe sammen – borgere, politikere og medarbej-
dere – har siden været et bærende element i udviklin-
gen af Gentofte Kommune. 

Langtidsplan for kommunens service, modernise-
ring og nybyggeri 
Helt tilbage i 2004 opstillede en enig kommunalbe-
styrelse en meget omfangsrig flerårig strategi med 
plan for blandt andet modernisering af kommunens 
bygninger, gader, veje og fortove; byens rum; infra-
struktur, idræt og fritid, skoleområdet, kulturen og 
den digitale udvikling. Planen blev vedtaget med 
baggrund i kommunens salg af sin aktiepost i NESA, 
hvor provenuet skulle bruges til gavn og glæde for 
både kommunens nuværende og fremtidige borgere 
samt sikre en fremtidig effektiv drift af høj kvalitet 
og lav skat. Det er siden da blevet til en række nye 
og moderniserede faciliteter og servicemæssige 
opgraderinger. Samtidig har det gennem alle årene 
været en mærkesag, at kommunen skulle være billigt 
administreret og med lav skat. 

Trivsel og gode faciliteter
Mange børn og familier vil kunne genkende ind-
satser som ’Fri for mobberi’, ’Haver til Maver’, ’Play 
and Learn’ og ’Ren By’ kampagne med veste til alle 
børnehavebørn, ’Fodbold Fulton’, ’Synlig læring’, de 
femårige udskolings- og gymnasieforløb og som sid-
ste skud på stammen et spændende nyt udskolings-
tilbud i Byens Hus. Et væld af faciliteter er løbende 
kommet til – blandt andet moderniserede legeplad-
ser, mange nye, gode idrætsanlæg og idrætshaller 
og klubfaciliteter, nye kunstgræsbaner og de mange 
nye, udbyggede og moderniserede anlæg i Gentofte 
Sportspark og havnene i Skovshoved og Hellerup 

med utallige udfoldelsesmuligheder for både den 
organiserede og ikke-organiserede idræt.

Kultur der samler
Bibliotekerne har udviklet sig til små kulturhuse med 
masser af aktivitet og med Hovedbiblioteket som 
fyrtårnet, der samtidig er centralbibliotek for alle 
kommuner i Region Hovedstaden. Byens Hus er godt 
på vej til at etablere sig som et stærkt samlingspunkt 
for frivillighedskulturen. De årlige Kultur- og Fest-
dage og Gentoftenatten samler også mange tusinde 
Gentofteborgere – og ved Rådhusdage og Forårsture 
mødes de ældste Gentofteborgere til kulturel under-
holdning og information om relevante temaer. 

Boliger til unge, ældre og sårbare
Det har altid været afgørende at fastholde en værdig, 
tryg og god alderdom for de ældre og med gode 
faciliteter fx med moderniserede og nye plejeboliger, 
den igangværende modernisering af genoptrænings-
centeret Tranehaven og helt aktuelt opførelse af nye 
plejeboliger ved Jægersborghave og ældreboliger ved 
Stolpehøj. Ligeledes er der sket en gennemgribende 
fornyelse og modernisering af boliger og institu-
tioner i området ved Bank Mikkelsen Vej og Palle 
Simonsens Vej. Og aktuelt planlægges der opført 250 
nye ungdomsboliger og 100 almene familieboliger.

Vi skaber sammen
I 2015 gennemførtes en markant ændring af den 
politiske struktur ved opgøret med en århundrede 
gammel og forældet udvalgsstruktur, der ikke 
matchede politikernes ønske om omstillingsevne og 
fleksibilitet. Målet var mere aktiv borgerinddragelse, 
hvor politikudviklingen begynder ’fra bunden’ og 
bygges op sammen med borgerne. Siden da er det 
blevet til politikudvikling sammen med borgerne 
i indtil videre 39 opgaveudvalg – blandt andet i for-
bindelse med den grønne omstilling, hvor bæredyg-
tighed, fremtidens transport og arbejdet med FN’s 
verdensmål konkret og lokalt i Gentofte har været 
nogle af temaerne.

Det er summen af alt det nævnte og alt, der ikke 
var plads til at nævne her, som Hans Toft den 15. 
maj overlader ansvaret for til Michael Fenger, hans 
gode partifælle og kollega i Kommunalbestyrelsen 
gennem mere end 10 år.  ■

 
Hans Toft fratræder som borgmester den 15. maj, 
men forbliver medlem af kommunalbestyrelsen 
perioden ud, dvs. til 31. december 2021. Hans 
Toft forbliver medlem af regionsrådet i Region 
Hovedstaden. 

Ny borgmester bliver den konservative Michael 
Fenger, der har siddet i kommunalbestyrelsen 
siden 1. januar 2010.

Gentofte Kommune planlægger at afholde en 
afskeds- og tiltrædelsesreception for Hans Toft 
og Michael Fenger, når coronasituationen tillader 
det. Receptionen vil blive annonceret på Gentofte 
Kommunes hjemmeside og i Villabyerne.

Gentoftes mand 
gennem 28 år

1/Hans Toft med OL-bronzevindere Jena og Katja fra  
Hellerup Sejlklub. 2/Skovshoved Havn indvies i 2016.  
3/ Hellerup Skole åbner i 2002 med fokus på trivsel og 
læringsstile. 4/Skateparken Jägers.  5/Børnehavebørn får  
trafikveste med Ren By-logo.  6/Thomas Vinterberg mod- 
tager Kulturprisen i 2017.  7/Hans Toft får portræt på sin  
60 års fødselsdag.  8/Ny afdeling i Vangede Vuggestue i 
2011. 9/Åbning af Musikbunkeren i 2014.  10/Årets Ung-
domskommune i 2009.  11/HIK’s Holger Rune bliver  
nr. ét på juniorverdensranglisten. 12/Årlige Rådhusdage 
for borgere over 65 år.  13/Regentparret besøger Gentofte 
i 2001. 14/Årlige Kultur- & Festdage i Øregårdsparken. 
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Ibstrup Torv fra fortid  til fremtid
Borgergruppen Bedre Byrum Jægersborg har sat spot på Ibstrup 
Torv; de ønsker at forny torvet. Kom tæt på et nytænkende 
initiativ, hvor der er rig mulighed for selv at engagere sig. 
 

Arne Wangel og Niels Ulrik Kampmann Hansen er begge engageret i et projekt, 
der udspringer af ønsket om at puste liv og fællesskab i det gamle torv. Ønsket 
tager afsæt i flere historier omkring torvet: 

 
Der er historien om at skabe et nyt fælles rum på torvet med inspiration fra det 
levende byliv, der var engang. Der er en historie om virkelyst og engagement, der 
blev kickstartet i et opgaveudvalg. Der er historier om samarbejder og visioner. 
Og så er der endelig den helt store historie – den handler om bæredygtighed, færre 
biler, mere kollektiv trafik og nye, lokale vaner i en ny global virkelighed. 

Mere fællesskab, mindre p-plads
Borgergruppen var godt i gang med at få viden, ideer og ønsker i en masse 
samtaler med borgere omkring torvet og havde en arrangementsrække støttet af 
Gentoftes Kulturpulje og Realdania på plads. Covid-19 satte en parentes, men nu 
er gruppen i gang igen.  

Initiativtager Arne Wangel, der er uddannet sociolog, fortæller:  
 
– Vi inviterer til flere aktiviteter på Jægersborg Bibliotek gennem maj. Før coro-

naen ramte, nåede vi at have åbne dialogarrangementer, og mange kom forbi og 
delte deres erindringer fra Ibstrup Torv og deres ønsker for fremtiden. I efteråret 
havde vi byvandringer i området og flere møder. Vi har talt med rigtig mange, 
og skal jeg sammenfatte de samtaler, vi har haft, så handler det om, at alle gerne 
vil løfte bydelen og skabe mere fællesskab omkring centrum på torvet. Nu er det 
bilerne, der tager pladsen. 

 
Men hvordan startede det?

 
– Det startede i opgaveudvalget for arkitektur tilbage i 2017. Ved det første møde 
skulle vi alle komme med et foto og en vision, og jeg valgte Ibstrup Torv. Vi blev 
godt sammentømrede i det opgaveudvalg, og vi nedsatte en lille arbejdsgruppe, 
der ville gå videre med denne konkrete case, fortæller Arne Wangel.

I maj måned kan alle interesserede melde sig til arrangementerne, der foregår 
på Jægersborg Bibliotek. Der er fernisering og lokalhistorisk foredrag med Niels 
Ulrik Kampmann Hansen fra Lokalhistorisk Forening, der er visionsværksted 
med tidligere DR-journalist og Gentofte-kender Torben Kitaj, og endelig er der 
foredrag med verdensberømte byrumsarkitekt Jan Gehl – han taler over temaet 
menneskene mellem husene.

Tilbage til helhedsplanen 
Niels Ulrik Kampmann Hansen forklarer:

 
– Vi går tilbage i den lokale historie, fordi en fornyelse skal bygge på det bedste fra 
fortiden. Arne Jacobsen har jo tegnet hele området i en helhedsplan. Den er sta-

dig tydelig, men der er problemer: Særligt de mange biler. Ibstrup Torv er blevet 
en p-plads, men den var tænkt som et bycentrum og et mødested. Her har været 
et meget levende hverdagsbutiksliv engang. Mejeri, fiskehandler, grønthandler, 
brødudsalg, slagter. 

 
Gruppen har set sig om efter gode eksempler – og her har man kigget til Vangede, 
Vangedes Venner, den frivilligt drevne Café Caféen og de mange aktiviteter, 
borgere skaber sammen. Dér har de skabt noget af det, man drømmer om i 
Jægersborg. Det fortæller Arne Wangel, der samtidig tilføjer:  

– Vi skal have fat om det med parkering. For der er mange biler. Men kunne man 
få flere på s-tog, fx ved at lave en bedre adgang til stationen? Det er jo også mere 
bæredygtigt. Der er mange elementer i spil. 

En ny vision på vej 
Hvad er de næste skridt? Arne Wangel fortæller: 

 
– Vi har fokus på at få svar og feedback på de spørgsmål, vi har i arbejdsgruppen. 
Så vi kan formulere en vision og nogle forskellige scenarier, der baserer sig på 
oplevelser fra dem, der bor her. Vi skal afklare, hvad der kræver finansiering, og 
hvad vi selv kan gøre. På længere sigt håber vi på at få et projekt klar og præsen-
tere det i en ansøgning til fx Realdania. 

 
Du kan følge eller engagere dig i arbejdet i Facebookgruppen ’Bedre Byrum 
Jægersborg – Ibstrup Torv’. Arrangementerne på Jægersborg Bibliotek kan du 
finde og tilmelde dig på genbib.dk.  ■

» Ibstrup Torv var tænkt 
som et bycentrum og  

et mødested «
 

Niels Ulrik Kampmann Hansen

Initiativtager Arne Wangel sammen med 
Gurli Hansen, der har bidraget til projektet. 
Gurli Hansen var sammen med sine foræl-
dre blandt de første indflyttere i Ibstrup-
parken III. Hendes far var netop ansat som 
vicevært. Hun har boet i den samme opgang 
lige siden. Som syv-årig plantede hun det 
kastanjetræ, som afgrænser pladsen i 
billedet til venstre.  

Bliv klogere på forældrerollen
 
Hvad betyder forældrerollen og familien i forhold til at give familiens teen-
ager et ungeliv med mindre alkohol og uden røg?
 
Det kan man blive klogere på, når forskeren Karen Margrethe Dahl på 
baggrund af egen og andres forskning giver et indblik i, hvordan forældre 
kan spille en positiv rolle og skabe sunde rammer for de unges udvikling og 
trivsel. Kommunens SSP-medarbejdere deltager også.

Webinaret afholdes online via Teams onsdag den 4. maj kl. 19.00 - 20.15.  
Det er gratis, men kræver tilmelding. Tilmeld dig på denne webadresse:  
bit.ly/3rA9Ucu.

Fokus på sunde fællesskaber 
Webinaret udspringer af kommunens fokus på at skabe flere sunde fælles-
skaber for unge uden røg, alkohol og rusmidler. Indsatsen bygger på det 
forhold, at undersøgelser viser, at unge i Gentofte har et relativt højt forbrug 
af blandt andet alkohol set i forhold til deres jævnaldrende på landsplan. 
Kommunen er derfor også med i pilotprojektet ’Fælles om Ungelivet’ sam-
men med fire andre kommuner, Trygfonden og Sundhedsstyrelsen. 

I projektets første år er tre af kommunens skoler blevet målt på årgangs- 
niveau, så det præciseres, hvilke udfordringer med fx trivsel, alkohol eller  
rygning der er det enkelte sted. Alle kommunens skoler vil i pilotfasens 
fire-årige løbetid blive inddraget i projektet.
 
I Fælles om Ungelivet arbejdes også med at styrke forældresamarbejdet 
lokalt, da samspillet mellem forældre, skole og fritidsliv er noget af det, der 
er vigtigst for at skabe sunde ungemiljøer, hvor rusmidler ikke spiller en mar-
kant rolle. Læs mere om projektet på sst.dk/faellesomungelivet.

Ny Fodbold Fulton klasse 
 
Efter sommerferien oprettes der en ny 7. klasse med fodbold som omdrej-
ningspunkt på Maglegårdsskolen. Det er et særligt tre-årigt udskolingstilbud 
målrettet elever, for hvem skole og lektier til tider har været svært. 

Det tre-årige udskolingsforløb er gennemført flere gange på Bakkegårds-
skolen med stor succes i forhold til at fastholde elever med skolemæssige 
udfordringer. Tilbuddet udvides nu til Maglegårdsskolen.

Mandag den 26. april kl. 9-14 afholdes prøvedag i HIK, hvor alle interessere-
de og fremtidige elever i 7. klasse med interesse for fodbold er velkomne. 
Tilmelding på christinawex@icloud.com. Læs mere om fodboldklassen på 
fodboldfulton.info

Kulturskolerne: Tilmeldingen er åben
 
Det er nu, du skal melde dine børn eller unge til en ny sæson med kunst, 
musik, sang, levende fortællinger, farver og fællesskaber. Kulturskolerne 
– som samler Gentofte Musikskole, Dramaskolen, Billedskolen og Forfatter-
skolen under ét stort tag – har åbnet tilmeldingen til sæsonen 2021/2022, 
som starter efter sommerferien. Klik ind forbi Kulturskolerne.dk og se de 
mange muligheder for fritidsaktiviteter for børn og unge med kunstarterne  
i centrum. Tilmeldingsfristen er den 25. maj. 
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FRITIDARKITEKTUR



LITTERATUR

Helle Helle: Bob
 
Den danske forfatter Helle Helle fortæller i samtale 
med litteraturkonsulent Signe Pallisgaard om den nye 
roman BOB og sit øvrige forfatterskab. ’Flytter Bob og 
jeg så til Vanløse.’ Sådan indleder Helle Helle sin nye ro-
man BOB. Romanens jeg-fortæller er den samme, som 
hende vi kender fra romanen de. Men i den nye roman 
fortæller hun udelukkende om Bobs liv – især det, hun 
ikke selv er en del af. Entré 95 kr.  
Køb billet på genbib.dk/billetter 

 5. maj kl. 17
 Gentofte Hovedbibliotek / Livestreamning

Udgivelsesoplæg og reception:  
Lotte Kaa Andersen: Den inderste kerne
Den biografiske roman Den inderste kerne er baseret 
på den sande historie om den danske matematiker 
og jordskælvsforsker Inge Lehmann (1888-1993), der 
udforskede Jordens indre kerne. Den inderste kerne 
fortæller historien om et sammensat, egenrådigt og 
myreflittigt menneske, som ikke blev anerkendt i sit 
hjemland, før hun var langt oppe i 70’erne.  
Tilmelding på genbib.dk/billetter 

 11. maj kl. 17
 Gentofte Hovedbibliotek / Livestreamning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mød forlaget Gutkind og forfatterne  
Tine Høeg og Maria Hesselager
Forlaget Gutkind og Hovedbiblioteket byder velkom-
men til en inspirerende litteraturaften, hvor forlægger 
Jacob Søndergaard vil give et unikt indblik i forlagslivet, 
og bestsellerforfatter Tine Høeg og romandebutant 
Maria Hesselager vil fortælle om deres bøger.  
Tilmelding på genbib.dk/billetter 

 20. maj kl. 17
 Gentofte Hovedbibliotek / Livestreamning

Kulturkalender

 

FOREDRAG

En queerlæsning af et fotoalbum  
– hvad er det?
Kom til et undersøgende foredrag, når ph.d. i kultur-
videnskab og forskningsbibliotekar ved Det Kgl. Bib-
liotek, Mette Kia Krabbe Meyer, analyserer et udsæd-
vanligt fotoalbum fra Gentofte Lokalarkiv. Albummet, 
der er fra 1910’erne, indeholder noget, der ligner et 
kærlighedsforhold mellem to mænd, som jo på den tid 
var forbudt. Oplev en læsning af albummet med afsæt i 
queerteori og bliv klogere på fortidens mangfoldighed. 
Entré 35 kr. Tilmelding på genbib.dk/billetter 

 6. maj kl. 18
 Gentofte Hovedbibliotek  

Klub Klassisk: Carl Nielsens arv
Carl Nielsen var den altdominerende skikkelse i 
dansk musik helt indtil omkring 1930 - og er stadig 
anset som en af Danmarks største komponister. Men 
hvordan påvirkede Carl Nielsens virke den nye bølge af 
komponister? Bendt Viinholt Nielsen kommer med et 
signalement af tiden fra Carl Nielsens storhedstid frem 
til 1950 og beskriver tendenser og strømninger.  
Tilmelding på genbib.dk/billetter 

 26. maj kl. 17
 Gentofte Hovedbibliotek  

     KUNST
Åbne Døre
Besøg de lokale kunstnere og vær med til at markere 
deres 25 års jubilæum. Mød kunstneren i øjenhøjde og 
få en unik og visuel oplevelse med ekspressive, abstrak-
te, figurative og underfundige malerier samt illustrati-
on, keramik, glas og foto.  
Se mere på aabnedore.dk 

 27.-30. maj
 Gallerier og kunstnere i hele Gentofte

Vilhelm Bjerke Petersen – alt er tegn
I 2021 har Øregaard 100-års jubilæum som museum. 
Det markereres på flere måder – bl.a. med en udstilling 
om den dansk/svenske surrealist Vilhelm Bjerke  
Petersen. 

 Øregaard Museum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kunstpark Ordrupgaard
I Kunstpark Ordrupgaard kan du opleve samtidskunst 
af en række højt profilerede kunstnere, der skaber 
stedspecifikke værker med udgangspunkt i museets 
parkomgivelser. Parken er åben, så hele familien kan 
møde kunst, man kan røre ved og lege med.  

 Ordrupgaard

  
  OMKRING  IBSTRUP TORV
Foredrag og fernisering: Jægersborg
Lokalhistoriker Niels Ulrik Kampmann Hansen er 
forfatter til det hæfte om Jægersborg, som Gentofte 
Lokalhistoriske Forening udgav i 2020. I aftenens fore-
drag fokuserer Niels Ulrik Kampmann Hansen på den 
historiske udvikling i butiksstrukturen på og omkring 
Ibstrup Torv. 

 6. maj kl. 19
 Jægersborg Bibliotek/Ibstrup Torv

Visionsværksted: Ibstrup Torv
Giv dit besyv med! Alle ideer og forslag om et bedre 
Ibstrup Torv er velkomne, når Torben Kitaj indleder og 
faciliterer dette visionsværksted, hvor vi skal gennem-
arbejde udfordringer og formulere løsningsforslag.  

 15. maj kl. 11
 Jægersborg Bibliotek/Ibstrup Torv

 
 

 
 
 
 
 
 

       
Jan Gehl: Menneskene mellem husene
Den verdensberømte byrumsarkitekt Jan Gehl fortæl-
ler om temaet Menneskene mellem Husene. Jan Gehl 
mener, at arkitektstanden har en udfordring i forhold 
til at formidle andet end form, da det er samspillet 
mellem husene og livet mellem bygningerne, der giver 
spændende, trygge, bæredygtige og sunde byer – alt 
det, vi længes efter. Tilmelding på genbib.dk/billetter 

 20. maj kl. 19
 Jægersborg Bibliotek/Ibstrup Torv

SCENE
 
 
 
 
 
 

 
Bellevue Comedy Night
 
For allerførste gang slår Bellevue Teatret dørene op til 
Bellevue Comedy Night – med tre af landets absolut 
dygtigste komikere til to unikke og eksklusive shows. 
Mød Thomas Warberg, Ruben Søltoft og Mark Le Fêvre. 
Køb billet på bellevueteatret.dk 

 2.-3. juni kl. 20
 Bellevue Teatret

 
 
 
 

MUSIK
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ida Wenøe & the Silver Cords
 
Wenøe har skabt sit helt eget univers ved at sammen-
blande amerikanske forbilleder som Nick Drake, Sufjan 
Stevens og Leonard Cohen med sine danske rødder, der 
spænder fra Carl Nielsen til Sebastian. Wenøes stærke 
og personlige sange rammer publikum rent, og hun får 
nye fans overalt, hvor hun spiller.  

 22. april kl. 16.50
 Gentoftegades Bibliotek

Søren Søndergaard Kvintet
Med Søren Søndergaard Kvintet er der tale om en sær-
deles sammenspillet gruppe med et stort repertoire af 
swingende udadvendt mainstreamjazz (swing, latin, 
ballader, bebop etc.), som da også har samlet et stort 
trofast publikum. Line up: Jens Søndergaard (sax), Jens 
Erik Sørensen (sax), Ole Matthiessen (pia), Ture Kindt 
Larsen (bas, Dennis Drud (dr). Køb billet på gentofte-
jazzklub.com 

 16. maj kl. 17
 Byens Hus

 

Opera i det fri 
Når Det Kgl. Teater rykker ud med Opera i det fri er det 
både for dig, der kan dit operarepertoire til fingerspid-
serne og dig, der vil have en fantastisk ny oplevelse. 
Pak picnickurven og oplev nogle af landets og verdens 
bedste operasangere.  

 28. maj kl. 18
 Bernstorff Slot

Heine Hansen Trio 
Glæd dig til en koncert med melodi og virtuositet i 
højsædet. Vi præsenterer den fremragende unge pia-
nist Heine Hansen. Heine kan du ved denne lejlighed 
opleve i elegant sammenspil med bassisten Thomas 
Fonnesbæk og trommeslageren Jeppe Gram. Køb billet 
på gentoftejazzklub.com 

 9. juni kl. 19
 Byens Hus

     BØRN

Cykelmyggen Egon
Kom og fejr 10 år med Flemming Quist Møllers klassi-
ker som teaterforestilling. Glæd dig til et gensyn og nye 
generationers møde med verdens bedste myg. Seje 
cykeltricks, electric boogie, ballet, hiphop og flyvende 
akrobater i et magisk eventyrunivers med farvestrå-
lende insekter og skønne ørehængere. Billetter på 
bellevueteatret.dk 

 15.-30. maj
 Bellevue Teatret

Den grimme ælling
 
Musikalsk dukkemagi for de allermindste om at føle sig 
udenfor og anderledes. I reden er der æg, tre små og 
ét stort. Ud kommer tre gule ællinger... og en stor grå. 
Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, 
overvinde livets forhindringer og til sidst blive en 
flyvedygtig svane. Teater Lampes fine, næsten ordløse 
forestilling fortæller historien sprudlende og levende. 
Tilmelding via genbib.dk/billetter 

 29. april kl. 16
 Gentofte Hovedbibliotek  

Film:  
Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn
Cirkeline får en hjerteveninde med prinsessenykker, 
og Ingolf møder et næsehorn, der er træt af at være 
den lille. Sammen tager de på en rejse, der lærer dem, 
at det ikke altid er lykken at være den, der bestemmer, 
og at selv et lillebitte næsehorn kan vise sig  at være en 
meget stor helt. Efter filmen kan du besøge Gentofte-
gade Bibliotek, hvor der vil være Cirkeline-tema med 
bøger, aktiviteter og konkurrence. For alle. Entré 35 kr. 
Køb billet på gentoftekino.dk 

 8. maj kl. 10
 Gentofte Bio

Den store tryllenørd 
 
Kan du trylle? Det kan Den Store Tryllenørd. Han kan 
alle mulige tricks, og hvis du er heldig, får du måske lov 
til at hjælpe ham med ét af dem. I dette show vil han 
bl.a. vise og fortælle om alt det sjove, man kan gøre 
på et bibliotek. Er du frisk på en time med magi og 
latter, så kom forbi og lur nogle seje tricks af. Fra 3-7 år. 
Tilmelding på genbib.dk/billetter. 

 11. maj kl. 10
 Jægersborg Bibliotek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rulleskøjtedans
 
Find dine rulleskøjter frem og kom ned og lær nogle 
flotte trin og sjove tricks, når Sandy Palmer besøger 
Ordrup Bibliotek. Du skal lære at danse på rulleskøjter 
til musik. Du kan tage en ven eller forælder med, så I 
kan danse sammen. Sandy vil vise os en masse trin, og 
vi skal lære en lille koreografi. Uanset dine forudsætnin-
ger på rulleskøjter kan du være med og nyde frisk luft 
og god musik. Så bliver du også helt klar til sommerens 
Friday Night Skate. Fra 7-12 år. Tilmelding på genbib.dk/
billetter. 

 29. maj kl. 10.30
 Ordrup Bibliotek

 
 
 

 
 

 
 
Kultur & Festdage
Gentofte Kommune og en masse arrangører satser på, 
at vi i år ses til Kultur & Festdage. Kryds fingre for, at vi 
kan mødes på gader og i det grønne til oplevelser med 
kunst, musik og meget mere. Følg med på kulturog-
festdage.dk, hvor du også løbende finder programop-
dateringer.  

 10.-13. juni
 Hele Gentofte 

Kulturel opdatering på mail? 
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Kulturklub 
Gentofte på gentofte.dk/kulturklub
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Få overblik over kulturoplevelser tæt  
på dig på gentofte.dk/kalender.  
Tjek detaljer om programændring, tilmelding og 
eventuel livestreaming direkte hos arrangøreren.

APRIL  2021   I   GENTOFTE LIGE NU             9               8             GENTOFTE LIGE NU   I   APRIL 2021

APRIL - JUNIAPRIL - JUNI



Den danske vaccinationsindsats mod  
COVID-19 har været i fuld gang, og det 
har også været også tilfældet i Gentofte.

Selvom alle medarbejdere er hjemsendt, har der 
alligevel været overraskende travlt i kantinen på 
Gentofte Rådhus i løbet af de sidste måneder. Det er 
dog ikke mad, der er blevet langet over disken som 
vanligt, men derimod vacciner. 

Helt særligt er kantinen på Gentofte Rådhus blevet 
brugt som ’pop-up-vaccinationscenter’ for de mest 
sårbare borgere over 65 år. Det har specifikt drejet sig 
om den gruppe af borgere, som modtager praktisk 
hjælp og personlig pleje i hverdagen og derfor 
ikke selv har mulighed for at køre til et af de store 
vaccinationscentre, og de borgere, der er over 85 år 
og hjemmeboende. 

I alt har lige omkring 320 borgere fået både første og 
andet stik. For mange har det betydet, at de har kun-
net vende tilbage til en mere almindelig dagligdag. 

Livet skal leves igen 
En af de borgere, som for alvor havde glædet sig til at 
få sine to stik den 25. februar og den 18. marts, var 
93-årige Gurli Rønn Erichsen.
 
– Jeg har jo holdt mig indendørs det meste af tiden i 

mere end et år, så det er klart, at jeg har set frem til at 
være vaccineret. Det var en glædens dag for mig, da 
jeg fik det sidste stik, fortæller hun. 

Den 93-årige lever nemlig stadig et meget aktivt liv, 
som hun ikke kan vente med at komme tilbage til.

Ud over de daglige obligatoriske træningsøvelser 
arbejder hun en gang om ugen i Børnehuset Højgår-
den i Hellerup, hvor hun har været ansat de sidste 
syv år som medhjælper. 

– Jeg savner at lege med alle børnene og at være 
sammen med mine kollegaer. Det er et fantastisk 
arbejde, som jeg meget gerne vil fortsætte med, så 
snart jeg må, forklarer den 93-årige. 

Gurli Rønn Erichsen arbejder også som frivillig i en 
lokal genbrugsbutik hver onsdag, hvilket heller ikke 
har været muligt det sidste lange stykke tid. Hun ser 
frem til, at hun igen kan være mere udenfor. 

– Jeg glæder mig til, at livet kan leves lidt mere igen. 
Til næste år har jeg boet i mit hus i Gentofte i 50 år, 
og jeg håber sådan, at jeg får mulighed for at invitere 
mine børn, børnebørn og oldebørn på besøg for at 
fejre det, fortæller hun.

De frivillige trådte til
Det var lokale læger, der stod for selve vaccinationen, 
mens sundhedspersonale fra kommunen hjalp til 
undervejs og rådhusets vagter med at føre borgerne 
ind i vaccinationscentret. Medarbejdere fra kommu-
nens bus og hjælpemiddel-depot tog sig af kørslen til 
og fra rådhuset.

Der skal dog bruges mange hænder til sådan en 
situation, og heldigvis har Røde Kors Gentofte også 
hjulpet til. 

De lokale frivillige hjalp med at tage imod de 
sårbare borgere, anvise dem plads i køen og sørge 
for, at de følte sig trygge og godt tilpas inden 
vaccinationen. 

– Der har altid været et godt samarbejde mellem 
kommunen og Røde Kors Gentofte, og begivenhe-
der som disse foregår helt i Røde Kors’ ånd. Jeg har 
personligt selv en svoger på 94 år, så jeg er slet ikke 
i tvivl om, at den hjælp, man giver borgere i denne 
aldersgruppe, er uvurderlig, forklarer Inga Wolf, der 
er både besøgsven og tilknyttet akutafdelingen på 
Gentofte Hospital gennem Røde Kors Gentofte.  ■ 

» Det var en glædens  
dag for mig, da jeg fik det 

sidste stik «
 

Gurli Rønn Erichsen

De mest sårbare blev vaccineret 

Bevæg dig i Gentofte
Mikael Bellesso Noes er motionskonsulent ved Tra-
nehaven, Gentofte Kommunes Center for Forebyg-
gelse og rehabilitering. Han har blandt andet fokus 
på at hjælpe flere seniorer i gang med at dyrke mere 
motion. Mikael fortæller:

– Der er et meget stort og varieret udvalg af motions-
muligheder og -fællesskaber i Gentofte Kommune. 
Også hvis du måske føler dig mindre bevægelig 
end tidligere fx på grund af alder eller en kronisk 
sygdom. 

Mulighederne er mange og spænder vidt. Der er til-
bud til alle aldre og til såvel nybegyndere som øvede: 
Fodbold, floorball, volleyball, tennis, badminton, 
gymnastik og svømning er blot nogle af de mange 
muligheder. Ligesom man kan gå til naturtræning, 
gang, løb og styrketræning. På cyklen kan man følge 
de grønne cykelruter. Eller man kan spille petanque 
på en af kommunens baner. Vil man styrketræne 
udendørs, kan man bruge forskellige træningsanlæg 
fordelt i hele kommunen. 

Få rådgivning hos motionskonsulent
Hvis man har brug for vejledning eller støtte til at 
komme i gang med at dyrke motion, kan man kon-
takte en motionskonsulent i Gentofte Kommune, 
fortæller Mikael Bellesso Noes: 

– Hvis du har brug for inspiration eller du er i tvivl 
om, hvad der kunne være godt for dig, kan du tale 
med en motionskonsulent i Gentofte Kommune for 
at få gode råd. Det kan være med til at gøre det lettere 
at komme i gang.

Der er mange muligheder for at dyrke 
motion i Gentofte Kommune – også for 
dem, der føler sig mindre bevægelige på 
grund af alder eller kronisk sygdom.

I alt 320 borgere blev vaccineret på Gentofte Rådhus.

» Hvis du er  
i tvivl om, hvad der 

kunne være godt for dig, 
kan du tale med en  
motionskonsulent «

 
Mikael Bellesso Noes

Motionskonsulenten kan kontaktes på telefon 
3998 8823. 

Du kan læse mere om de mange tilbud i kommunen 
på gentofte.dk/idraet og finde endnu flere motions-
hold på fx ældresagen.dk.

Bevæg dig – en times motion om dagen
Gentofte Kommune har siden 2012 haft en vision 
om, at borgerne skal bevæge sig en time om dagen. 
Vi bevæger os ikke nok i hverdagen, og alle kan have 
glæde af at se på sine motionsvaner – hvad enten 
man er 15 år, småbørnsforælder eller er på vej mod 
pensionistlivet. Opgaveudvalget ’En Times Motion 
Dagligt’ har netop afleveret sine anbefalinger til, 
hvordan Gentofte Kommune kan få endnu flere til 
at bevæge sig. Tre pejlemærker skal bruges til at pri-
oritere kommunens indsatser fremover og sammen 
med foreninger og organisationer inspirere alle 
borgere til et liv med bevægelse: Bevæg dig hver dag, 
bevæg dig med andre og bevæg dig i byen. Læs mere 
på gentofte.dk/entimesmotion  ■ 

Det er aldrig for sent at gå i gang med at dyrke motion – heller ikke for seniorer. Der er tilbud for 
alle aldre og til såvel nybegyndere som øvede i Gentofte Kommune.
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Ældrepris til formand 
for Handicaprådet

Hans Rasmussen, tidligere formand for 
Handicaprådet i Gentofte, får Ældreprisen 
2020 for sit mangeårige og vedholdende 
engagement i at sikre gode forhold for 
alle kommunens borgere – især borgere 
med funktionsnedsættelser. 
 
 
 
Da Hans Rasmussen en aften først i december tog 
telefonen, sagde en velkendt stemme: ’Det er også 
Hans’. Denne præsentation er karakteristisk for den 
hurtige og sikre kontakt til borgmesteren, Hans Ras-
mussen altid har oplevet, også da han var formand 
for Handicaprådet i Gentofte. Men denne gang blev 
Hans Rasmussen alligevel noget overrasket. 

– Hans Toft fortalte mig, at kommunalbestyrelsen 
havde tildelt mig Ældreprisen 2020. Det var en 
kæmpe overraskelse! Men det glæder mig meget, og 
jeg ser det som en anerkendelse af mit arbejde i Han-
dicaprådet, idet langt det meste af det, vi behandler 
og beslutter i rådet, også er til gavn for ældre. 

En forkæmper
Hans Rasmussen er født med et synshandicap og har 
gennem hele sit ungdoms- og voksne liv kæmpet for 
at forbedre vilkårene for mennesker med funktions- 
nedsættelser. Noget af det første han gjorde, da han 
fyldte 18 år, var at melde sig ind i Dansk Blindesam-
fund, og da han i 1990 flyttede til Gentofte Kom-
mune, var det naturligt, at hans indsats også rettede 
sig mod forbedring af forholdene for mennesker 
med funktionsnedsættelser i kommunale sammen-
hænge. Som aktiv i DH-Gentofte, der er den fælles 
organisation for de lokale foreninger for mennesker 
med handicap, var Hans Rasmussen med til at etab-
lere Handicaprådet i 2006, hvor han frem til 2018 har 
været formand: 

– Da vi i 2008 udformede den første handicappolitik 
for Gentofte, var det vigtigste for mig at understrege, 
at vilkårene for handicappede bør tænkes ind på alle 
områder, hvor kommunen vedtager strategier, planer 
og politikker. Og det er stadig det vigtigste for mig, 
fortæller Hans Rasmussen og fortsætter:

– Vi er nået langt, men vi kan gøre meget mere for 
borgere med handicap. 

Dialog skaber forståelse
For Hans Rasmussen er der ingen tvivl om, at det er 
gennem dialog, der skabes forståelse for handicap-
pedes vilkår. Det er oftest eksemplerne, der gør størst 
indtryk og huskes:

– For nyligt talte vi i Handicaprådet om lydfyr ved 
trafiklys. Jeg fortalte, at det vigtigste for den syns-
handicappede er, at man kan høre lyden fra den 
modsatte side, så man kan krydse gaden i den rigtige 
retning og ikke kommer ud i krydset. Det var nyt 
for nogle af rådets medlemmer. De troede – som de 
fleste tror – at signalet blot var der for at fortælle, om 
der er grønt eller rødt.

Eksemplet er med til at skabe forståelse for, hvordan 
det er at leve med funktionsnedsættelser, og hvor 
vigtigt det er at tænke forholdene for mennesker 
med funktionsnedsættelser ind i alt, så de også kan 
fungere i samfundet og deltage i fællesskaber på 
samme vilkår som alle andre.

– For eksempel glæder det mig meget at se, at man 
tænker forholdene for mennesker med funktions-
nedsættelser ind allerede i den foreløbige indret-
ning af Byens Hus. Blandt andet har man etableret 
teleslynge i flere mødelokaler – en løsning, der kan 
hjælpe alle brugere af høreapparater. Det kan ældre 
jo også have glæde af.

Et andet fokus
I 2018 fratrådte Hans Rasmussen som formand for 
Handicaprådet. Men som formand for DH-Gentofte 
fortsætter han indsatsen for at forbedre forholdene 
for mennesker med funktionsnedsættelser og siger:

– For ti år siden gik jeg på pension efter 42 år på 
arbejdsmarkedet. Men jeg fortsatte som formand 
for Handicaprådet, og selv om jeg er stoppet som 
formand, fortsætter jeg med at gøre, hvad jeg kan for, 
at forholdene for mennesker med funktionsnedsæt-
telser tænkes ind overalt. Personligt vil jeg fremover 
også fokusere på mine interesser for jazz og anden 
rytmisk musik, motion og Gentoftes lokale historie 
blandt andet. Og det vil naturligvis være mig en stor 
glæde, når vi kommer frem til en konkret implemen-
tering af en times motion også for mennesker med 
handicap.

Selve overrækkelsen af prisen er udskudt indtil 
videre grundet corona restriktionerne. Ældreprisen 
er blevet uddelt hvert år siden 1994.  ■

Dorte har gennem mange år været sygeplejerske, og 
de sidste knap otte år har hun været ansat i Hjemme-
sygeplejen, hvor hun både kører hjem til borgerne 
og er i klinikken i Holmegårdsparken. Dorte blev 
sygeplejerske, fordi hun godt kan lide at arbejde med 
mennesker:

– Jeg værdsætter kontakten med borgeren og at kunne 
gå i dybden med arbejdet og følge resultaterne. Jeg 
kan godt lide kombinationen af at møde det enkelte 
menneske og kunne yde en sygepleje af høj faglighed i 
samarbejde med borgeren. Jeg kan hjælpe med at gøre 
den enkelte borger mere selvstændig. For eksempel 
når jeg oplærer en borger med nydiagnosticeret diabe-
tes i selv at måle blodsukker og tage insulin.

Forrygende service og fleksibilitet
Jan Ulrik Secher og Bent Kollmorgen modtager begge 
behandling på sygeplejeklinikken i Holmegårdspar-
ken, og de er glade for den hjælp, de får af Dorte og 
hendes kollegaer. 

Til at starte med fik jeg sygepleje i hjemmet. Men 
det er strålende at komme på sygeplejeklinikken, 
for her kan jeg selv aftale en tid. Her er kompetente 
og dygtige sygeplejersker med stor forstand på 
sårbehandling. Og hvis der opstår et akut problem i 
weekenden, så kan jeg stadig få hjemmesygepleje, i 
stedet for at jeg for eksempel skal tage på skadestuen. 
Det er forrygende service, fortæller Jan på 76 år.

Bent på 80 år har også kun roser til sygepleje- 
klinikken: 

– Det er fantastisk at komme på sygeplejeklinikken. 
Virkelig til fem stjerner ud af fem mulige! Dorte 
opdagede et hul under min fod, og jeg kontaktede 

Sygepleje til fem 
stjerner

hospitalet. Det viste sig, at jeg skulle opereres hur-
tigt, for at jeg ikke fik en infektion. Sygeplejerskerne 
her er virkelig vidende, og jeg føler mig godt tilpas 
ved at komme her.

De er enige om, at hvis man selv kan transportere sig 
til en af sygeplejeklinikkerne, så er det en fordel. På 
klinikkerne kan du nemlig selv være med til at aftale 
en tid, hvorimod du skal vente på sygeplejersken, 
hvis du får sygepleje i hjemmet:

– Nu kan jeg planlægge min dag og køre, hvorhen jeg 
vil, når jeg er færdig på klinikken, siger Bent.

Kontakt sygeplejeklinikkerne
Hvis du har brug for sygepleje, skal du have en 
henvisning fra din læge eller hospitalet. Gentofte 
Kommune har to sygeplejeklinikker:

Salem, Mitchellsstræde 5 A, 2820 Gentofte, 
telefon 3998 7516.

Holmegårdsparken, Ordrupvej 32, 2920 Charlotten-
lund, telefon 3998 7512.

Hvis du ikke er i stand til at komme i en af sygepleje- 
klinikkerne, kan du få besøg af en sygeplejerske i dit 
hjem. Du kan læse mere på gentofte.dk/sygepleje- 
klinikker  ■

» Sygeplejerskerne her  
er virkelig vidende «

 
Jan Ulrik Secher

Hans Rasmussen er stoppet som formand for 
Handicaprådet, men han fortsætter med at gøre, 
hvad han kan for, at forholdene for mennesker 
med funktionsnedsættelser tænkes ind overalt. 

På sygeplejeklinikkerne 
aftaler man en tid, så 
man ikke skal vente på 
sygeplejersken. 

» Vilkårene for  
handicappede bør  
tænkes ind på alle  

områder «
 

Hans Rasmussen

Sårbehandling, dryp af øjne, dosering af medicin og insulinindsprøjtninger er en del af 
hverdagen på sygeplejeklinikken i Holmegårdsparken.
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Regnvand

Kloak

Højspænding

Fibernet, elkabel,  
signalkabel, telefon, 
gadebelysning m.m.

Naturgas

Fjernvarme Fjernvarme

Vand

Store anlægsarbejder som fjernvarme- 
udbygning og separatkloakering vil  
sætte sit aftryk på kommunen i de  
kommende år. Men hvordan ser der 
egentlig ud under Gentoftes veje og 
fortove, og hvordan bliver gravearbejdet 
koordineret? Driftsleder i Park og Vej, 
Henrik Christensen tager os med  
under asfalten.
 
 
I Gentoftes veje gemmer der sig et sindrigt system af 
ledninger og kabler til fjernvarme, fibernet, kloak, el, 
regnvand, naturgas, gadebelysning, telefon, kabel TV 
og signalkabler. Hver gang et nyt rør skal lægges eller 

repareres i vejbanen, så skal gravemaskinerne i gang. 

– Når vi planlægger at renovere et fortov eller en 
vej i kommunen, spørger vi altid vores vand- og 
spildevandsselskab Novafos, Gentofte Gladsaxe 
Fjernvarme, Evida og de øvrige ledningsejere i vejen, 
om de planlægger at udføre arbejde der. På den måde 
sikrer vi i videst muligt omfang, at der ikke skal 
graves i den nyrenoverede vej, fortæller driftsleder i 
Gentofte Kommune, Henrik Christensen.

Gravearbejdet koordineres
Det sker på såkaldte ledningsejermøder, hvor 
kommunen indhenter oplysninger om kommende 
arbejder, så Park og Vej kan planlægge det sådan, at 
den ene aktør ruller ind med sine gravemaskiner, når 
den anden har afsluttet sit arbejde i vejen. 
 
– Der kan være mange ting i forhold til vejarbejde, der 

kan forekomme ulogiske for beboerne på vejen. Især 
at to ledningsejere typisk ikke kan arbejde samtidig. 
Men det er der ofte ikke plads til, for hvis der er gravet 
op i den ene side af vejen, så skal de tunge maskiner 
kunne køre i den anden side med materialer m.m. Og 
som illustrationen viser, er det også langt fra sikkert, 
at de ledninger, der skal arbejdes på, ligger i samme 
side af vejen, fortæller Henrik Christensen. 
 
Under jorden gælder der også forskellige regler. Fx 
er der forskellige afstandskrav, der skal overholdes, 
så eksempelvis gas og el-ledninger ikke ligger for tæt 
på hinanden, og vandrørene skal ligge mindst 90 cm. 
nede i jorden for at undgå frost.
 
– En væsentlig del af vores koordinering ligger i at 
arbejde for, at alle graveaktører har foretaget deres 
gravearbejder, inden det endelige slidlag – altså 
den gode, stærke asfalt – bliver lagt. Derfor kan det 

opleves, at der i en længere periode ligger midlertidig 
asfalt, indtil alle graveaktører er færdige med at 
grave i vejen. 

Opmærksomme borgere
For at minimere gravearbejdet lægger Park og Vej 
såkaldte tomrør i de brostensbelagte overkørsler, 
som fx fibernetudbyderne kan bruge til deres 
ledninger. Der føres også løbende tilsyn med vejene, 
når graveaktørerne er i gang og tilsyn med, at vejen 
efterlades i rigtig fin stand.  

– Borgerne er meget opmærksomme på vejene og 
bliver glade, når fortove bliver renoveret og vejbaner 
får fin, ny asfalt. Vi får også mange henvendelser, 
hvis fx en vejbrønd er faldet sammen eller borgerne 
i øvrigt har observeret noget mangelfuldt ved 
vejen – og de indmeldinger, er vi glade for, fortæller 
Henrik Christensen. ■

Kom med under asfalten

Gentofte  
Kommune 
 
Vej: 260 km  
Fortov: 435 km 
Cykelsti: 124 km  
Gravetilladelser: 
Park og Vej har i 2020 
givet ca. 3900 grave- 
tilladelser, som består 
af mindre og større  
graveaktivitet, i  
Gentofte Kommune.

Husk at sikre din hævede terrasse og småbygninger 
mod rotter
 
Rotter bygger reder på tørre steder, og derfor elsker de vores overdækkede arealer. Især under hævede ter-
rasser er der ofte problemer, da rotter kan leve uforstyrret herunder. Desuden er der ofte udfordringer med 
rotter i forbindelse med skure, legehuse og mindre bygninger – steder, der ikke står på et støbt fundament. 

Hvis du er grundejer, er det din pligt at rottesikre din ejendom, så rotterne ikke slår sig ned – det gælder 
også dine terrasser og mindre bygninger. Hvis rotterne slår sig ned hos dig, kan du blive påbudt at udføre 
rottesikring.  
 
Se, hvordan du sikrer dine terrasser og mindre bygninger mod rotter på gentofte.dk/undgårotter eller skriv 
til skadedyr@gentofte.dk for nærmere vejledning.

Den borgerrettede pulje
Mange beboere i Strandlund nyder foråret på trehjulede cykler med hjælpemotor. De er nemlig med i 
Strandlunds cykelklub, som råder over tre trehjulede cykler. Det bliver både til cykelture rundt på Char-
lottenlund Fort, længere ture til Dyrehaven, rundture i København og ture sammen med dagcentre som 
Vennerslund, der har også har trehjulede cykler. Cyklerne er finansieret via private fonde og Gentofte 
Kommunes borgerrettede pulje.  

Hvis du også har en idé – det kan være alt fra små ideer og arrangementer til større projekter – der kan 
være til glæde for borgere med funktionsnedsættelser, så læs mere om, hvordan du kan søge om støtte på 
gentofte.dk/borgerrettetpulje

APRIL  2021   I   GENTOFTE LIGE NU             15               14             GENTOFTE LIGE NU   I   APRIL 2021

KLIMAVEJARBEJDE



Fotos: Lokalhistorisk arkiv i G
entofte

Gentofte Lige Nu  
udgives af
Gentofte Kommune
Rådhuset 
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Telefon 3998 0000
www.gentofte.dk
gentofte@gentofte.dk

Ansvarshavende redaktør
Kommunikationschef
Marianne Grundsøe
mags@gentofte.dk
Telefon 3998 3401

Redaktion
Redaktør
Charlotte Laursen
calu@gentofte.dk
Telefon 3998 3035

Layout
Trine Bjerre
tib@gentofte.dk
Telefon 9117 7155

Indlæg til bladet 
Består af bidrag fra  
medarbejdere i  
Gentofte Kommune

Gentofte Lige Nu  
udkommer 6 gange 
om året til alle 
husstande i Gentofte 
Kommune

Information fra  
din kommune
April 2021  
21. årgang
Oplag 45.880

Liv i det gamle 
skovløberhus

Det lille hus i Charlottenlund Skov er 
opført i 1881 og blev bygget som tjene-
stebolig for en skovløber. Skovløberens 
arbejde gik ud på at holde opsyn med 
skoven og skovens gæster. Og der var 
bestemt noget at holde opsyn med, da 
Charlottenlund Skov var og er Dan-
marks mest benyttede skov. Oprinde-
ligt var skoven en dyrehave tilhørende 
Ibstrup Slot (1611), men blev siden en 
lystskov, hvor der var alt fra hesteløb til 
traktørsteder med dans, teater og ud-
skænkning. Skovens popularitet som 
udflugtsmål voksede med anlæggelsen 
af Klampenborgbanen i 1863 – nu var 
det nemt at ’gå med i Lunden’. 

Nebengesjæft med kongelig  
godkendelse
Traktørsteder har der været mange af i 
Charlottenlund Skov, fx ’Over Stal-
den’, hvor der var varieté med kendte 
sangere herunder Dagmar Hansen 
eller ’Grøndalshuset’, hvor det især gik 
for sig med dansen. Alléhuset var også 
med på traktørbølgen, dog i mindre 
skala. Indtil 1963 var der udeservering 
i sommerhalvåret, hvilken gav skov-
løberen en mulighed for at tjene en 
ekstra skilling. I Alléhusets byggesags-
mappe, som kan ses på weblager.dk, 

er der et utal af dokumenter, der viser 
opførelser af træskure, iskiosker og 
’retirader’ – et pænt ord for lokum. 

 
Efter en årrække uden skovcafé tog 
skovløber Jørgen Widen og hustruen 
Karin Mølgaard traditionen op igen 
i 1994. Parret serverede drikkevarer, 
is, kage og håndmadder, som der 
var stor efterspørgsel på. Efter nogle 
måneder med servering måtte parret 
en tur forbi Rigsarkivet for at finde 
den forordning, som gav dem lov til 
at drive beværtning – der var nemlig 
kommet en anklage om, at Alléhuset 
var en smugkro. Men i den kongelige 
forordning fra 1737 stod der sort på 
hvidt, at Kong Christian den sjette gav 
beboerne i ’Dyrehauge Huusene’ lov 
til at servere øl og brændevin, så længe 
de ikke selv begyndte at brygge. Karin 
fortæller, at de havde åbent hver dag og 
hurtigt fik et stort stampublikum: 

 
– Det var en sjov tid, men også et stort 
arbejdspres, da vi begge havde jobs 
ved siden af. Karin og Jørgen drev café 
indtil 2003, hvor Jørgen gik på pension. 

Sekskantede skiferplader
Efter Karin og Jørgen flyttede i 2005, 

har Alléhuset kun været lejet ud 
sporadisk og stået helt tomt de sidste 
15 år. Huset forfaldt, blev overtegnet 
med graffiti, og der kom huller i 
både vægge og loft. Faktisk ønskede 
Naturstyrelsen at rive huset ned, da de 
ikke længere havde brug for boligen 
i takt med, at antallet af ansatte i 
Naturstyrelsen var faldet. Gentofte 
Kommune ville dog ikke give tilladelse 
til en nedrivning, da Alléhuset har høj 
bevaringsværdig ud fra kriterier om 
unik arkitektur og kulturhistorie. 

 
Nu har Naturstyrelsen fået sat huset 
i stand efter alle kunstens regler og 
udelukkende brugt de rigtige materi-
aler for at genskabe huset – helt ned til 
den grønne nuance på vinduesskod-
derne og de sekskantede skiferplader 
på taget. Den nye lejer skulle findes 
ved en lodtrækning den 5. marts, og 
over 900 interesserede havde indgivet 
et lod. Nu er den heldige vinder fundet 
og rykket ind i Alléhuset – lige i tid til 
at bøgen springer ud. ■

En sommerdag omkring år 1900.

Åbningsfest 21. maj 1994. 

I mange år stod Alléhuset, det lille skovløberhus ved Charlot-
tenlund station, tomt og øde hen. Men nu har huset fået en  
gennemgribende renovering med respekt for den gamle  
byggestil, og der er rykket en ny beboer ind. Få husets historie 
fra tjenestebolig til ruin og tilbage igen.
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