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Erhvervskonference 2021

Sæt kryds i kalenderen
Tirsdag den 21. september 2021 afholder Gentofte Kommune erhvervskonference.

På konferencen får du taget temperaturen på dansk økonomi og bliver klogere på 
væksten og dansk erhvervsliv efter corona. Du får inspiration til at drive virksomhed, og 
du møder andre lokale virksomheder. Du kan sparre med Erhvervshus Hovedstaden, få 
viden om at være leverandør til Gentofte Kommune, få hjælp til din næste rekruttering 
hos Gentoftes virksomhedsservice og møde dine lokale politikere.

Hold øje med din digitale virksomhedspostkasse eller læs mere på gentofte.dk/ 
erhvervskonference

Rådhusdage 2021
 
Mandag den 4. oktober kl. 13 og kl. 16

Tirsdag den 5. oktober kl. 13 og kl. 16

Onsdag den 6. oktober kl. 13 og kl. 16

Torsdag den 7. oktober kl. 13 og kl. 16

Gentofte Kommune inviterer igen alle borgere over 66,5 år til rådhusdage med informa-
tion og underholdning. Glæd dig til at hilse på borgmester Michael Fenger og til at kunne 
opleve blandt andre teaterchef og sceneinstruktør Kasper Holten og operasangerne 
Guido og Frederik Paevatalu. Du vil også kunne høre mere om blandt andet sundhed, 
forebyggelse og aktiviteter for seniorer.

Gentofte Kommune sender invitationer ud til alle borgere over 66,5 år den 17. september, 
og tilmeldingen til arrangementerne starter onsdag den 29. september kl. 11.
Arrangementerne er gratis.

Mundbind, håndsprit, afstandskrav, forsamlingsforbud og 
andre nødvendige corona-restriktioner har besværliggjort 
vores fællesskaber de seneste mange måneder for os alle.

På kommunens plejecentre blev hverdagen med ét slag 
helt forandret en dag i marts sidste år. Beboere, frivillige, 
personale og pårørende fortjener stor anerkendelse for at 
være udholdende og opfindsomme i en svær tid. Sam-
men har borgere og kommune fundet nye måder at være 
sammen på.

Disse erfaringer tager vi med os videre. For selvom Covid- 
19-pandemien har rusket op i hverdagen, som vi kender 
den, så fortsætter samfundsudviklingen ufortrødent. I 
Gentofte Kommune betyder det, at andelen af borgere 
over 65 år stiger frem mod 2030 – og de kommende ge-
nerationer af ældre, vil som de tidligere generationer også 
have særlige ønsker for deres alderdom.

Gentofte Kommune ønsker både nu og i fremtiden at yde 
den bedste og relevant ældreservice. Derfor skal vi gribe 
udviklingen og skabe tilbud, der kan opfylde de fremtidige 
behov for bl.a. ældre- og plejebolig, genoptræning, pleje og 
omsorg, rehabilitering, og behandling. Kommunalbestyrel-
sens beslutning om modernisering og udvidelse af Trane-
haven, Stolpehøj og Jægerborghave er gode eksempler på 
dette, og byggerierne er i fuld gang.

Alle borgere er forskellige – ligesom alderdom opleves 
forskelligt. Mange kan se frem til en alderdom med høj 
aktivitet og oplevelser med familie, venner og et stort en-
gagement i det lokale foreningsliv. Andre kan blive ramt af 
sygdom tidligt og har måske ikke et netværk at trække på. 
Derfor skal vi have muligheder og fællesskaber for alle.

Med en væsentlig større andel af ældre i de kommende år, 
betyder det, at vi skal nytænke kommunens rolle og kva-
lificere indsatser i forhold til et trygt, godt og værdigt liv 
for alle ældre. Det vil vi gøre sammen – beboere, frivillige, 
personale, pårørende og politikere – bl.a. i det kommende 
opgaveudvalg ’Fremtidens velfærdsløsninger på ældreom-
rådet’, der begynder rekrutteringen nu. Meld dig, hvis du 
har mod på opgaven, som har meget højpolitisk prioritet i 
Gentofte.

Den omstillingsparathed, som pandemien har lært os, vil 
hjælpe os med løsningen af kommende samfundsudfor-
dringer. Ældreområdet er et af dem.

Michael Fenger
Borgmester

Plads til at blive ældre 
på forskellige måder

2             GENTOFTE LIGE NU   I   SEPTEMBER 2021

LEDER

http://gentofte.dk/erhvervskonference


100 år fejret med havefest

Øregaard Museum fejrede sit 100-års jubilæum som museum med en kæmpe havefest i weekenden den 13-15. august. Der var musik, dans, teater og naturligvis kunst for 
hele familien. Kig forbi og sig tillykke – du kan se udstillingen ’Alt er tegn’ med værker af Vilhelm Bjerke Petersen frem til den 3. oktober. Fra den 9. oktober viser museet sin 
jubilæumsudstilling med de bedste værker fra samlingen.

KULTUR
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Ditte Brink Borregaard og Sine 
Halberg fortæller, at møderne 
gav forældrene en fælles forstå-
else for deres rolle i forhold til at 
forebygge unges brug af alkohol 
og rusmidler.

Tre skoler har sat ekstra fokus på for-
ældrenes rolle i forhold til at forebygge 
unges brug af alkohol og rusmidler.

Ved dine børn, hvornår de skal være hjemme i week-
enden? Har I klare aftaler om, hvor meget alkohol dit 
barn må drikke? Kender du dit barns venner?

Det er nogle af de spørgsmål, som forældre med for-
del kan have styr på, hvis målet er unge, der drikker 
mindre alkohol, kvitter smøgerne og holder sig fra 
rusmidler.

Det viser forskning i forebyggelse af rusmidler og var 
et af de budskaber, som kommunens SSP-konsulen-
ter, Fritids- og Kulturkonsulenter havde med sig, da 
de gæstede forældre, lærere og skoleledelser på tre af 
kommunens skoler.

Baggrunden for de ekstra møder var projektet ’Fælles 
om ungelivet’, som kommunens konsulenter fra SSP 
og Fritid deltager i sammen med Sundhedsstyrelsen, 
TrygFonden og fire andre kommuner.

Beskyttende faktorer
Gennem projektet skal kommunen i de næste par 
år arbejde systematisk med nogle af de såkaldte 

beskyttende faktorer, der ifølge forskning er med til 
at forebygge, at unge begynder at drikke, ryge eller 
tage rusmidler. Det gælder ikke mindst forældrerol-
len, hvor forskningen viser, at forældre, der bruger 
tid med deres børn og sætter grænser, er en beskyt-
tende faktor i forhold til, i hvilket omfang børn og 
unge begynder at drikke, ryge eller tage rusmidler. 
Samme forebyggende virkning har det, når unge 
deltager i organiserede fritidsaktiviteter, der er et 
andet af projektets indsatsområder.

Med til møderne på skolerne havde konsulenterne 
skolernes ungeprofilundersøgelse 2020, der er 
baseret på udskolingselevernes egne besvarelser. 
Her blev forældrene både præsenteret for tallene på 
kommuneniveau og tallene på årgangsniveau på 
deres barns skole.

– Ved at bruge lokale spørgeskemadata gør vi det 

Engagerede forældre 
giver sundere ungeliv

» Hjemme hos os 
har vi ret faste aftaler 
i forhold til alkohol, 

tider mm «
 

Signe Halberg

meget mere tydeligt, hvad der rører sig på det enkelte 
klassetrin på den enkelte skole. Det gør det lettere 
at forholde sig til og er mere handlingsanvisende for 
forældre, lærere og skoleledelser, når de ved, hvad der 
er udfordringer med, og hvad der kører fint, forklarer 
leder af SSP, Pernille Ødegaard.

Wakeup call med lokale data
Ditte Brink Henschel og Sine Halberg deltog begge i 
forældremøderne på Tjørnegårdsskolen, hvor deres 
børn går i 9. klasse. Tjørnegårdsskolen er en af de tre 
første skoler, der er med i Fælles om ungelivet.

– Det kom bag på mig, at flere unge på min søns 
årgang siger, at de ikke kender deres forældres hold-
ning til alkohol, siger Ditte Brink Henschel og bakkes 
op af Sine Halberg.

– Hjemme hos os har vi ret faste aftaler i forhold til 
alkohol, tider mm. Derfor overraskede det også mig, 
at undersøgelsen viste, at der tilsyneladende er en 
del, hvor det er lidt mere løst, eller de unge ikke ken-
der deres forældres holdninger, siger Sine Halberg.

De er derfor enige om, at brugen af lokale data er 
godt til at sætte lokalt fokus.

– Jeg synes egentlig, at det burde være obligatorisk 
for alle forældre at deltage i møderne, da tallene 
giver en fælles forståelse og gør det lettere efterføl-

gende at lave fælles aftaler for klassen, 
der er opbakning til fra alle, siger Ditte 
Brink Henschel.

På bagkant af forældremødet har to 
af 8. klasserne på Tjørnegårdsskolen 
opdateret deres klasseaftaler, der 
fastholder, at der ikke må serveres 
alkohol til klassearrangementer. En af 
klasserne har indført en særregel, hvor 
der i visse tilfælde kan dispenseres og 
laves individuelle aftaler mellem foræl-
dre og børn i forhold til alkohol.

Ditte Brink Borregaard og Sine Halberg 
ser frem til, at diskussionen om unge og 
grænserne i forhold til fx alkohol snart 
tages op igen.

– Der har ikke været så meget socialt for 
de unge i lang tid på grund af corona, 
og forældremødet blev også afholdt 
på Zoom. Jeg tror, det vil være godt at 
tage snakken igen, når man kan mødes 
fysisk, hvor man kan se hinanden i 
øjnene, men også bedre forstå, hvorfor 
vi forældre kan have forskellige hold-
ninger, siger Sine Halberg.

I dette skoleår udvides kredsen af sko-
ler, der er med i projektet, der pt. tæller 
Tjørnegårdsskolen, Bakkegårdsskolen, 
Gentofte Skole samt Gl. Hellerup Gym-
nasium. Læs mere om projektet på sst.
dk/faellesomungelivet. • 
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Guld-Viktor hyldet  
på rådhuset
Efter hjemkomsten fra Tokyo blev bad-
mintonstjernen Viktor Axelsen hyldet 
på rådhuset for sin OL- guldmedalje. Fra 
scenen understregede han vigtigheden 
af, at vi husker, at det skal være sjovt at 
gå til sport.

Lige pludselig stod han der. Midt i rådhushallen. Med 
sine atletiske 194 centimeter og et stort smil, der 
matchede den skinnende guldmedalje om halsen.

Hele Danmarks Viktor Axelsen, der med sit OL-guld 
ved de olympiske lege i Tokyo ugen forinden havde 
skrevet endnu et kapitel til dansk idrætshistorie og 
en merit mere til sin egen bugnende resultatliste.

Trods den lange rejsetid fra Tokyo og utallige inter-
views i dagene op til besøget på Gentofte Rådhus 
var det en verdensstjerne, der havde overskud til 
autografer og selfies med børn som voksne og i det 
hele taget virkede oprigtigt glad for modtagelsen.

Ingen måtte gå forgæves
Borgmester Michael Fenger roste Viktor Axelsen for 

sin perfekte præstation ved OL og ikke mindst for at 
være så bevidst om sit ansvar som rollemodel.

– Det var stærkt at se din følelsesladede reaktion på 
sejren. Det var mange års hårdt arbejde, der eksplo-
derede der. Jeg tror på, at en lille del af din præstation 
er forankret i vores foreningskultur herhjemme. Jeg 
blev derfor oprigtigt glad, da jeg så, at du tog dig tid 
til at besøge din barndomsklub, Odense, i går. Og 
jeg er glad for, at du giver dig tid til SIF (Skovshoved 
Idrætsforening, red.). Det viser dit kæmpe format 
som sportsmand og som menneske, lød roserne fra 
Michael Fenger.

SIF’s formand, Henrik Parkhøj, fortalte i sin tale, 
hvordan man altid møder Viktor Axelsen som en 
glad og imødekommende ung mand nede i SIF:

– En ung mand der tager sig tid til at tale med gamle 
som unge. Som træner med nogle af vores elite-
spillere, og som også tager sig tid til at spille med 
børnene en gang imellem, når der er plads til det, 
sagde Henrik Parkhøj, og forklarede, at opbakningen 
til Viktor Axelsen netop bunder i hans store empati:

– Viggo (Viktor Axelsens kælenavn, red.), det er netop 
derfor, at så mange ikke bare jubler med dig, når du 
vinder. Rigtig mange bliver også rørt og mange fælder 
også en tåre.

Sporten var et fristed
Da OL-guldvinderen selv fik mikrofonen takkede 
han for opmærksomheden og satte undervejs ord på 
sit forhold til sport.

– Det er ikke alle, der kan blive verdensmester, men 
det er simpelthen så vigtigt, at vores børn og unge 
har et sted at komme hen. Da mine forældre blev 
skilt, da jeg var en syv-otte år gammel, da var Odense 
Badmintonklub mit hjem, det var mit fristed, det var 
der, hvor jeg tog til og tænkte på alt andet, end det, 
der skete i hverdagen og de udfordringer jeg havde, 
forklarede Viktor Axelsen.

Senere understregede han igen vigtigheden af, at 
sport skal være sjovt for børn, og at det samme i 
øvrigt stadig gælder ham selv, trods programmet i 
perioder kan bestå af 4-6 timers daglig træning.

– Selvom jeg har været i hård OL-træning, så har jeg 
alligevel ugentligt været til forskellige træninger i SIF 
Badminton og trænet med nogen, der måske ikke 
lige er på mit niveau, men stadigvæk haft det virkelig 
sjovt. Og selvom træningen måske ikke har været i, 
hvad man kan kalde top-top tempo, så er det stadig 
en mulighed for mig til for eksempel at få afprøvet 
et sjovt slag, som jeg måske ikke kan på allerhøjeste 
niveau endnu, men som jeg kan lege med i løbet af 
en træning i Skovshoved Badmintonklub en tirsdag 
aften. Og så elsker jeg jo at spille badminton og elsker 
at være oppe og bare spille en engelsk double og 
måske nørde lidt med et slag. Igen, magien sker, når 
man har det sjovt, og det prøver jeg at have med i 
min træning så meget som muligt.

Med sejren i Tokyo har Viktor Axelsen i sin kar-
riere vundet blandt andet VM, EM, All England, 
sæsonfinalerne og OL. Slet ikke så ringe endda, hvad 
foreningsdanmark har i blodet. •

» Magien sker, når man 
har det sjovt «

Viktor Axelsen

Viktor Axelsen, som vandt OL-guld i herre-single i badminton, 
blev fejret på Gentofte Rådhus. Her med sin forlovede Natalia 
Koch Rohde og borgmester Michael Fenger.
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Gentoftes nye festival  
for demokrati og samtale
Skal Gentofte gøre mere for at få flere til 
at køre i el-bil? Hvordan skal fremtidens 
seniorboliger se ud eller fremtidens 
idræts- og foreningsliv? Er der overhove-
det noget i vejen med at gå i gymnasiet 
i Ishøj? Og hvad med oksekød – hvorfor 
elsker vi det så højt?

Det er bare et lille udpluk af de mange og forskel-
ligartede emner, der er på plakaten, når vi afholder 
Gentofte Mødes – kommunens første festival for 
demokrati og samtale – fredag den 10. september kl. 
15-21 i Byens Hus på Hellerupvej 24.

På festivalen kan borgere i alle aldre mødes og tale 
om det, der rører sig i vores kommune. Nogle gange 
på nye måder og i nye mødeformater – men altid 
med udgangspunkt i den demokratiske samtale, der 
giver lyst til at engagere sig lokalt. Festivalpladsen vil 
bestå af forskellige mødesteder, og der vil også være 
mulighed for at stille sulten og tørsten.

Borgmester Michael Fenger ser festivalen som en 
naturlig forlængelse af kommunens demokratiske 
traditioner og glæder sig over den brede opbakning 
til arrangementet.

– Jeg er glad for, at så mange allerede her første gang 
vi holder Gentofte Mødes stiller op til debatter og 
med aktiviteter. Forhåbentlig bliver det begyn-
delsen på en rigtig god tradition, hvor mange vil 
lægge vejen forbi Byens Hus og udnytte at vi kan 
mødes i uformelle rammer, siger Michael Fenger og 
fortsætter:

– Målet med Gentofte Mødes er at blive klogere 
både på holdninger og fakta – og meget gerne få 
ny inspiration, snarere end det er at få ret, siger 
Michael Fenger.

Bredt program
På festivalen kan du deltage i debatter og samtaler 
om fx bæredygtighed, unges trivsel og fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre. Du kan også møde 
kommunens sparringsagenter, som kan hjælpe dig 
videre, hvis du har en idé. Du kan få gode råd til, 

Byens Hus 

Hellerupvej 24

10. september

Kl. 15-21

hvordan du kan forebygge indbrud, eller høre mere 
om korpset af tryghedsambassadører. Du kan spille 
skak med lokale politikere og være med til fælles-
spisning. Og meget, meget mere. •

» Målet med Gentofte 
Mødes er at blive 
klogere både på 

holdninger og fakta 
– og meget gerne få 

ny inspiration, snarere 
end det er at få ret «

 
Michael Fenger
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FESTIVAL FOR 
DEMOKRATI 
OG SAMTALE

Hvordan gør vi det attraktivt at køre i elbil i Gentofte? Tvungen fordeling 
af gymnasieelever – er det frie valg sat ud af kraft? Er der plads til at 
være ung i byens rum? Unge og rusmidler – hvilken rolle spiller 
vi som forældre? Hvorfor elsker vi oksekød? Klimakampens for-
budte kærlighed Skal campingvognen være din seniorbolig? Rum og 
fællesskab for seniorer Kan man se demokratiets historie på stem-
mesedlerne? Hvad kan fremtidens bibliotek? Gentofte Fri for 
Tyveri Generation præstation – skal vi træde lidt på bremsen? 
Hvad er en ambitiøs klimapolitik? Potter med patter og snak om 
kropsidealer Lav dit eget bivokspapir og sig farvel til sølv- 
papiret Frøbomber og vild natur Sæt skub i din idé – kom til 
sparringscafé med kommunens sparringsagenter

Fritz og Poul og alle os andre i reservatet
– er det sandt og overhovedet et problem, hvad andre tænker om os?

Debatter, samtaler, workshops, fællesspisning, koncerter og meget mere.
Festivalen arrangeres af Gentofte Kommune i samarbejde med frivillige aktører.

Læs mere på gentofte.dk/gentoftemødes

Mediepartner:
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Iliaden – en forestilling om krig 
og skønhed
Teatertruppen fra Asterions Hus har lavet en hæsblæ-
sende forestilling om det ældgamle langdigt Iliaden, 
der handler om Den Trojanske Krig. Prins Paris af Troja 
er stukket af med grækernes skønne Helene og græker-
ne samler en kæmpe hær og drager til Troja for at vinde 
hende tilbage og tilintetgøre Troja. De tre skuespillere 
kaster sig ud i at levendegøre dette episke værk på en 
times tid. Fri entré. Tilmelding på genbib.dk/billetter. 

 3. september kl. 17
 Gentofte Hovedbibliotek

Filosofisk gåtur i Brandts Have
Hvor går vi hen? Antikkens filosoffer hverken læste eller 
skrev sig til erkendelser og teorier – de gik! Og imens 
talte de sammen. Nu kan du følge i de store filosoffers 
fodspor på en gåtur styret af 52 særlige samtale-kort, 
som Nadja Pass har udviklet til at holde samtalen på 
sporet. Entré: 100 kr. Køb billet på genbib.dk/billetter 

 8. september kl. 16.30
 Brandts Have

Mette Moestrup og Sapfo – om kunst, 
kærlighed og begær
Mette Moestrup præsenterer Sapfos intense digte i en 
blanding af foredrag og oplæsning. Sapfo er antik-
kens mest kendte kvindelige digter, som Platon gav 
tilnavnet ’Den tiende muse’. Sapfos største temaer er 
skønhed, længsel, erotik og begær - ofte rettet mod an-
dre kvinder. Mette Moestrup har sammen med klassisk 
filolog Mette Christiansen gendigtet Sapfos fragmenter 
i bogen ’SAPFO’, der udkom på Gyldendal i august. 
Entré: 65 kr. Køb på genbib.dk/billetter 

 14. september kl. 19
 Gentofte Hovedbibliotek

Demokrati – sådan rent praktisk
Tag med på en tour de force gennem historien om 
stemmeafgivelse og lær mere om demokratiets prak-
tiske udtryk. I det athenske demokrati afgav man sin 
stemme ved håndsoprækning. Siden kom papirstem-
mesedler og med dem steg kompleksiteten: Pludselig 
kunne man stille mange mennesker samme spørgsmål 
og give flere valgmuligheder. Men hvordan trækker 
stemmesedler på den athenske arv og er stemme- 
sedler overhovedet demokratiske? Det og andre 
demokratiske emner sætter foreningen Folkevirke 
til debat i Gentofte Rådssal. Fri entré. Tilmelding på 
genbib.dk/billetter 

 15. september kl. 16.30
 Gentofte Rådhus

 

 
Børn, borgere og antikke idealer
C. W. Eckersbergs (1783-1853) maleri ’Portræt af Kam-
merherre, Plantageejer og Vice-Gouvenør i Vestindien 
Søbøtkers fire børn, malede i Hummeltofte Have’ fra 
1806 forestiller fire børn i leg på en græsplæne. Maleri-
et vil være udgangspunkt for etnolog og professor ved 
Saxo-instituttet Tine Damsholts foredrag om samti-
dens opfattelser af krop, bevægelse, dragt og dannel-
se blandt det velstående borgerskab. Tilmelding på 
oremus@gentofte.dk Entré: 70 kr. Købes ved indgangen 
til museets udstilling. 

 9. september kl. 17
 Øregaard Museum

 
 
 
 
ANTIKKEN  
FOR BØRN
Den grusomme historie om Medusas 
hoved
Til de yngste teatergængere har Asterions Hus lavet en 
forestilling om fortællingerne fra det gamle Græken-
land: Om den væmmelige slangehovedede Medusa, 
den mægtige gud Zeus, om det forfærdelige havuhyre, 
den magiske kraft i Hermes’ sko, en fantastiske helt og 
den skønne prinsesse: Græsk mytologi for de yngste.
Alder: fra 3-8 år. Fri entré.
Tilmelding på genbib.dk/billetter 

 4. september kl. 11
 Gentofte Hovedbibliotek

Græske skumsværd
De kæmpede mange kampe de gamle grækere, hele 
tiden. både mænd og kvinder. Vi er rigtig glade for det 
ikke er sådan i dag, meeeen en god lege-slås-kamp er 
tit sjov, så i dag kan du bygge et skumsværd sammen 
med værkstedsfører Stine Worm Sørensen. Du skal 
selv designe håndtag, længde og udsmykning, så sving 
saksen og rul tapen ud. Til slut er vi klar til kamp mod 
trojanere, kykloper og hvem der ellers vil slås. For børn 
fra 6 år. Fri entré.
Tilmelding på genbib.dk/billetter 

 16. september kl. 15-17
 Gentofte Hovedbibliotek

Kunstcubator i antikke farver
Glem alt om hvidhed! Antikken var fuld af farver. Kunst- 
cubator kaster lys over antikke farverige skulpturer 
med vilde visuals inspireret af oldtidens myter, for- 
tællinger og tragedier. Udstillingen er et samarbejde 
mellem Kunstcubator, der er et fælleskab af kreative 
talenter, og ungekulturhuset UNG I BYENS HUS i 
Gentofte. 

 4. september kl. 11-19
 Byens Scene i Byens Hus

VISDOM FR A FORTIDEN: 2450 år senere har 
Thukydid stadig noget at sige os
Hør filolog Adam Schwartz fortælle om Thukydid i 
Garderhøjfortets stemningsfulde rammer. Schwartz er 
i gang med en ny oversættelse af Thukydids store værk 
om Den Peloponnesiske Krig, som stadig er relevant den 
dag i dag. Entré: 30 kr. Køb billet på genbib.dk/billetter 

 7. september kl. 18.30-20.30
 Garderhøjfortet

Kulturkalender

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

GOLDEN DAYS: 
ANTIKKEN
 

 
FILM Cleopatra (1963)

Oplev Elizabeth Taylor i glansrollen som den egyptiske 
dronning, når Gentofte Kino slår dørene op til en aften 
i antikkens tegn. Nyd den episke fortælling om Cleopa-
tra og hendes stormombruste forhold til Julius Cæsar 
(Rex Harrison) og Marcus Antonius (Richard Burton). 
Der er indlagt vinpause midtvejs. Entré: 150 kr. Køb 
billet på gentoftekino.dk 

 3. september kl. 18
 Gentofte Kino
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Få overblik over kulturoplevelser tæt på dig: 
Gentofte.dk/arrangementer

Tjek detaljer om tilmelding mm. 
direkte hos arrangørerne.

 
 
 

KUNST
Åbne Døre
Besøg lokale kunstnere og vær med til at markere deres 
25 års jubilæum. I anledning af jubilæet udloddes der 
3 gavekort, der kan anvendes som betaling for køb af et 
værk hos en af kunstnerne. Mød 26 kunstnere i øjenhøj-
de og få en unik og visuel oplevelse med malerier, kera-
mik, glas og skulpturer. Se mere på www.aabnedore.dk 

 16.-19. september kl. 17
 Gallerier og kunstnere i hele Gentofte

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

 9. oktober
 Øregaard Museum

 

 
Tal R – alene hjemme

Oplev helt nye værker af den internationalt anerkendte 
samtidskunstner Tal R. Som altid er der meget på færde 
i Tal Rs koloristiske og suggestive univers. Udstillingen 
falder i tre tematiske afsnit, der aktualiserer klassiske 
motiver i Ordrupgaards samling. I Tal Rs hænder flettes 
det figurative og det ornamentale sammen i monu-
mentale værker, der åbner sluserne for fantasien og 
nydelsen. 

 Indtil 19. september

       OPLEV
Gentofte Bogdage
En weekend i litteraturens tegn, hvor du er inviteret 
med til at fejre det skrevne ord med stærke forfat-
termøder. Du kan møde navne som Carsten Jensen, 
Morten Pape, Sara Blædel, Nikoline Werdelin, Gry 
Jexen, Michael Katz Krefeld, Charlotte Weitze, Simon 
Lund, Ralf Christensen, Leonora Christina Skov, Søren 
Ulrik Thomsen, Lotte Kaa Andersen og mange flere. 
Programmet bliver løbende opdateret på genbib.dk/
bogmesse. 

 2.- 3. oktober
 Gentofte Hovedbibliotek

 

Gentofte 
Natten

GentofteNatten
Kast dig ud i det: Gentoftes kulturhuse og arrangører 
er klar med et stærkt program fyldt med kulturople-
velser, du kun oplever denne aften. Tag dine venner og 
familien med ud til en eftermiddag og aften i kulturens 
tegn. Find programmet på bl.a. Gentoftes seks bibliote-
ker og på gentoftenatten.dk 

 24. september
 Hele Gentofte

Vaseworkshop – skrab motivet frem
I det gamle Grækenland havde man en smuk måde at 
dekorere vaser på. Sorte figurer på den røde terrakot-
ta – eller omvendt. Vi kan ikke helt arbejde på store 
lerkrukker, men vi kan prøve at dekorere ligesom 
dengang. Line Hvid fra ’Kreativ med Ungerne’ viser 
teknikken, Scratch Art. Hun har hentet inspiration fra 
antikkens smukke vaser og børnene skal med træspyd 
og oliepasteller scratche deres eget maleri. Fri entré. 
Tilmelding på genbib.dk/billetter 

 11. september kl. 11-12.30 og 12.30-14
 Gentofte Hovedbibliotek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncert: Odysseus’ rejse
Morten fra Modmusik har lavet en koncert over 
historien om Odysseus. Om den lange rejse hjem efter 
krigen i Troja. Til koncerten vil du møde de mange 
forskellige personer, skabninger og steder, han besøger. 
Der vil være sange om kykloperne, om Kong Aiolos og 
hans hylende storme, om heksen Kirkes trolddoms-
kunster, og selvfølgelig om, hvordan Odysseus ender 
hjemme på Ithaka igen. Alder: fra 3-8 år. Fri entré. 
Tilmelding på genbib.dk/billetter  

 10. september kl. 11 og kl. 16
 Gentofte Hovedbibliotek

SCENE
Vildheks
Da pigen Clara bliver kradset i panden af katten Kat, bli-
ver hun som forvandlet. Clara opdager, at hun er en ægte 
Vildheks. Hun kastes ud i et eventyr, hvor hun må finde 
mod til at kæmpe mod den onde Kimæra der svæver 
faretruende i vildtågerne. Følg med Clara ad vildvejene 
på det helt store eventyr i et unikt univers af spænding, 
vildskab og uhygge. Køb billet på bellevueteatret.dk 

 10.- 23. oktober
 Bellevue Teatret

Bennys Badekar
50 års jubilæumsvisning af tegnefilmen om drengen 
Benny, der keder sig i højhusbebyggelsen. 
Af kedsomhed går han ud og fanger en haletudse, som 
han tager med hjem i badeværelset. Haletudsen viser 
sig at være en fortryllet prins, og sammen oplever de 
en masse spændende og eventyrlige ting. Efter filmvis-
ningen kan du besøge biblioteket, hvor der er Bennys 
Badekar tema med bøger, aktiviteter og konkurrence. 
Entré: 35 kr. Køb billet på gentoftekino.dk 

 25. september kl. 10
 Gentofte Kino / Gentoftegade Bibliotek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BØRN OG FILM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valhalla
Velkomen til Valhalla! Gentofte Kino viser en af de helt 
store danske tegnefilmsklassikere fra 1986. I filmen 
følger vi Thor og Lokes besøg hos jætterne sammen 
med menneskebørnene Tjalfe og Røskva. Peter 
Madsen, instruktøren bag filmen, introducerer. Efter 
filmen kan man besøge biblioteket, hvor der vil være 
Valhalla-tema med bøger, tegneserier og konkurrence. 
Entré: 35 kr. Køb billet på gentoftekino.dk 

 30. oktober kl. 10
 Gentofte Kino / Gentoftegade Bibliotek
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Tag med       i et matematisk escaperoom
Hvis du ikke ved, hvad et escaperoom er, 
så skal du læse med her. Det skal du også, 
hvis du er vild med krigshistorie, matema-
tisk problemløsning og holdånd. Gentofte 
Lige Nu har været med i Garderhøjfortets 
nye escaperooms.

Garderhøjfortet ved Ermelunden er en vigtig del 
af historien om Københavns befæstning og tiden 
omkring 1. verdenskrig. Soldater indkaldt til 
sikringsstyrken var interneret på fortet, mens de 
ventede på tysk angreb. Angrebet kom som bekendt 
aldrig – men de trænede i en lang række discipliner, 
så de var klar. Dén træning har man kunnet prøve 
kræfter med i fortets udstillinger siden åbningen 
i 2013. Men nu har fortet udviklet såkaldte esca-
perooms, hvor historien bliver til praktiske, filmisk 
iscenesatte matematiske udfordringer.

Velkommen officerskadetter!
Kristine Adler-Nissen, der er leder af Garderhøjfor-
tet, tager imod Asta, Maria, Caroline og Amalie. Alle 
fire går i 9. klasse og er inviteret til at teste udfor-
dringerne som en del af den løbende udvikling. Lige 
nu ligger de tre escaperooms på fortets grund i en 
lav, gul bygning, der tidligere har huset både DMI 
og sommerlivreddere. Placeringen er midlertidig, 
fortæller Kristine Adler-Nissen:

– På sigt skal rummene ligge i fortets oprindelige 
infanterikaserne. Men vi skal først have afklaret en 
renovering. Derfor starter vi her.

Hun introducerer de tre rum – strategirummet, 
kanonrummet og oversvømmelsesrummet – og 
forklarer:
 
– Hele historien er bygget op omkring Københavns 
befæstnings historie. Soldaterne fordrev ventetiden 
med såkaldte fæstningsspil. Det var træning til, hvis 
krigen kom. Og det er den træning, vi har ladet os 
inspirere af. Vi vil helst have en formidling, der tager 
udgangspunkt i den reelle historie.

Og så går vi i gang: Asta, Maria, Caroline og Amalie 
starter i strategirummet: Bag et tykt rødt plysgardin 
er en slags stue med dybe chesterfieldsofaer, ægte 
tæpper, et chartol, et skab, et bord osv. Belysningen 
er dunkel – men kigger man godt efter, kan man se, 
at alle skuffer og låger er sikret med hængelåse af den 
type, man åbner med en kode.

– Velkommen! Pludselig taler busten på skabet – den 
har fået ansigt, overskæg og farve i kinderne.
 
– I er officerskadetter. I skal tænke strategisk og holde 
hovedet koldt. Der er tyske planer om angreb på 

» Idéen er at give 
matematikundervisningen 

en ny dimension «
 Kristine Adler-Nissen

Bliv skarpere og sjovere sammen med andre, der 
har samme interesser som dig. Gentofte Hoved-
bibliotek har klubber for børn, tweens og teens 
mellem 9 og 14 år.

Klub Science
For 9 til 14-årige. Klub Science er for dig, der er vild 
med naturvidenskab. Dette efterår er der blandt 
andet aerodynamik og naturforsøg på program-
met. Klubben mødes en mandag om måneden. Vil 
du være med? Så skriv en mail til bibliotekar Helle 
på hfa@gentofte.dk

Bogklubber
Gentofte Hovedbibliotek har to bogfællesskaber

for børn og unge – et for de 9 til 12-årige og et for 
dem over 12 år. Fælles for klubberne er, at man 
kan dele sin læsebegejstring, snakke med om må-
nedens bog og dele gode anbefalinger. Klubberne 
mødes én mandag om måneden. Skriv til bibliote-
kar Johanne på joem@gentofte.dk, hvis du vil høre 
mere eller melde dig til.

Børneiværksætterklub Go Zebra
Gentofte Hovedbibliotek, Byens Hus og den frivilli-
ge forening Go Zebra starter en børneiværksætter-
klub, hvor man kan gå til ’gode idéer’. KIubben er 
for 10 til 13-årige, der er nysgerrige, har god fantasi 
og lyst til at opfinde sammen med andre. Læs 
mere og meld jer til på gozebra.dk

Find en klub på biblioteket

Modne Motionister
Modne Motionister (MoMo) er en forening for 
de borgere, som ikke betragter sig selv som helt 
unge længere. Foreningens aktiviteter fokuserer 
på, at alle kan være med uanset træningserfaring, 
og at det skal være sjovt, socialt og give energi. 
MoMo har i august afholdt et hav af aktiviteter 
og afholder deres sidste arrangement ’natur- 
træning’, som foregår udenfor og uden maskiner 
og redskaber.

6., 13 og 20. september kl. 10:00-11:30 
MoMo’s terrasse, Ved Stadion 10, Gentofte

Balanza
Outdoor træning med Rikke-Lise Andersson. Op-
varmningen foregår ved en kort løbetur i parken 
efterfulgt af sjove og effektive øvelser, der styrker 
og smidiggør kroppen. Træningen indeholder 
alt fra klassiske øvelser som squats, planke og 
træning af mave og ryg til øvelser med elastikker, 
sjippetove, gode stræk og meget mere. Træningen 
har kørt ugentligt siden midten af august. Alle kan 
være med.

2., 9., 16. og 23. september kl. 17:00-18:00
Dyssegårdsparken på træningsarealet ved siden af 
legepladsen.

TrackFit
Effektiv og alsidig atletik grundtræning med blandt 
andet af cirkeltræning, kast med fx medicinbolde 
og kugler, styrketræning med og uden vægte, 
sjipning, trappe- og bakkeløb, stafetter og ikke 
mindst forskellige løbelege og intervalløb på ba-
nen. Træningen er en kombination af individuelle-, 
par- og holdøvelser. Der er hold for både unge og 
voksne. Alle kan være med. Man kan selv justere 
sværhedsgrad og intensitet i øvelserne.

Hold for unge
Mandage kl. 18:00-19:30 til og med uge 40

Hold for voksne
Onsdage kl. 17:00-18:00 til og med uge 40

Gentofte Atletikstadion, Ved Stadion 6, Gentofte

Flere aktiviteter
Kom og vær med aktiviteterne er gratis for Gentofte 
Kommunes borgere og udbydes af forskellige 
aktører i kommunen. Der kommer løbende nye ak-
tiviteter. Følg med på Facebook ’Kom og vær med’.
 
Har du forslag til aktiviteter, så skriv gerne til 
fritid@gentofte.dk

Kom og vær med

TAK FOR KULTUR & FESTDAGE

Tak for fire gode forsommerdage med 
kultur og fællesskab i hele Gentofte. Kultur & 
Festdage vendte tilbage til parker, gadestrøg, 
pladser og huse med hyggelige oplevelser for 
store og små.

Byhistorisk skattejagt, popup-koncerter, gode 
klimasnakke, rundvisninger, insektsafari, 
sjove børnekoncerter og teaterforestillinger. 
Alt sammen i flot sommersol.
 
Tak til alle arrangører og til publikum for at 
skubbe Gentoftes kulturliv godt i gang igen. 
Og tak til alle lokale sponsorer: Ørsted, PwC, 
Novo Nordisk, PKA og IKEA.
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Tag med      i et matematisk escaperoom

Danmark. Opgaven er at finde ud af hvor – og placere 
danske tropper på stedet. I har alle oplysninger, I har 
brug for, i dette rum. I har 45 minutter.

De fire tjekker håndtag, låger – hvad som helst. 
Der er bid ved skrivemaskinen; pludselig skal de 
gange troppeantal op – resultatet giver en kode, 
der fører til nye oplysninger. De fire piger regner og 
ræsonnerer og prøver resultaterne af. Alt for meget 
kan ikke afsløres her, men da de er færdige med en 
præcis modangrebsplan efter ca. 30 minutter er jeres 
udsendte imponeret.

Man skal åbne alt
– Var det ikke svært? Hvordan kommer man i gang?

– Vi har været i escaperooms før, så vi ved, at man 
skal åbne alt og tjekke alt. Det var lige ved at gå galt 
på et tidspunkt, men vi kom tilbage på sporet. Så det 
gik jo godt, siger pigerne.

De fortsætter til kanonrummet: Endnu et dunkelt 
rum med en kanon, et bur med en slags apotekerfla-

Eleverne skal blandt andet finde ud 
af, hvordan de kan sprænge en bro i 
luften for at forhindre tyskerne i at 
invadere Danmark.

sker. En ensom telefon på væggen. Her er opgaven 
at finde ud af, hvilken bro tyskerne planlægger at 
bruge i invasionen. Og sprænge den i luften. For at 
løse opgaven skal pigerne i gang med morsealfabet, 
krudtblanding og beregning af affyringsvinkler.

Mens de er i gang bag gardinet, fortæller Kristine 
Adler-Nissen om de dybere tanker bag de tre 
escaperooms, som er etableret med millionstøtte fra 
Novo Nordisk Fonden:

– Vores escaperooms er udviklet til elever fra 7. 
klasse til 1. g. Projektet hviler på idéen om at give 
matematikundervisningen en ny dimension, og 
der er tre dele: De fysiske rum er den ene. Vi er i 
gang med at udvikle webbaserede værktøjer, så 
lærerne via enkle greb kan skabe escaperooms 
hjemme i klasserne. Det er anden del. Tredje del 
er lærerkurser, så lærerne kan arbejde med at lade 
eleverne udvikle escaperooms. Foruden matematik 
er der muligheder for at integrere kreative fag som 
håndværk og design.

Matematikken bliver virkelig
Kristine Adler-Nissen viser en stak kort med hver sit 
matematiske begreb: Kombinatorik, brøker, sand-
synlighedsregning, geometri, trigonometri, algebra. 
Hver gang en klasse har været igennem rummene 
sætter de sig her og taler om, hvilke typer matematik, 
de har anvendt til at løse rummenes udfordringer.

– Vi har allerede haft en del klasser igennem og 
meldingen fra lærerne er klar: De oplever, at eleverne 
bliver begejstrede over, at matematik faktisk er 
noget fysisk og virkeligt, man kan bruge, og ikke kun 
noget teoretisk. Lærerne melder også til os, at selve 
samarbejdet mellem eleverne er vigtigt: Samtalen 
om matematikken, som foregår i rummene, er i 
virkeligheden prøveforberedende.

Er du ikke skoleelev, så er du alligevel velkommen: 
Garderhøjfortets escaperooms kan også bookes af 
familier med børn fra 10 år, virksomheder og andre 
grupper.

Læs mere på matematiskescaperoom.dk •
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Godt naboskab baner vejen

Der er mange muligheder 
for at lave gode samarbej-
der i Gentoftegade, mener 
biografdirektør Sune Lind 
Thomasen og bibliotekar 
Peter Nordahl.

– Vi har valgt ikke længere at have café med varm 
mad. Vores spidskompetence ligger ikke der. Har vi 
arrangementer i biografen med brunch eller frokost, 
så køber vi selvfølgelig ind fra andre i gaden. På den 
måde knytter vi os sammen.

Filmklassikere for hele familien
Gennem efteråret inviterer bibliotek og biograf på 
børnefilmklassikere lørdag formiddag. De har skræd-
dersyet et program med gode klassiske børnefilm 
med figurer og universer, som både børn og voksne 
sikkert kender fra bøger og tegneserier: Alfons Åberg, 
Bennys Badekar, Valhalla, Jungedyret Hugo, Peder-
sen & Findus. Hovedkræfter bag filmene – fx Peter 
Madsen, som er tegneren bag Valhalla-universet og 
Flemming Quist Møller, der har skabt Bennys Bade-
kar – vil introducere deres film i biografsalen.

I biblioteket kan man forlænge filmoplevelsen, 
dykke dybere i universet i børnebøgerne bag og være 
med i workshops og konkurrencer.
 

Sune er inkarneret filmmand, men han kender sin 
nabo ganske godt:

– Jeg har faktisk tilbragt en stor del af min barndom 
på biblioteket her i Gentoftegade. Som ung var jeg 

I Gentoftgade ligger bibliotek og biograf 
næsten dør om dør. Og godt naboskab 
kan som bekendt bruges til meget.
 
Gentoftegade Bibliotek og Gentofte Kino har fundet 
hinanden i et samarbejde om tegnefilmsklassikere 
for børnefamilier. For med samarbejde kan man 
skabe oplevelser, der bliver hængende – både i publi-
kum og i gaden.

Find mulighederne
Gentoftegade, som er kendt for sin græskaraften 
og flere hyggelige gadeaktiviteter gennem året, har 
en masse potentiale for samarbejde om oplevelser, 
mener både biografdirektør Sune Lind Thomasen og 
bibliotekar Peter Nordahl.

Peter Nordahl siger:

– Der er rigtig mange muligheder for at lave gode 
samarbejder i Gentoftegade. Som bibliotek og lokalt 
kulturhus kigger vi altid rundt på, hvad andre kan 
give, og hvad vi kan give. Vi arbejder generelt med 
oplevelser og med at komme ud til andre. Derfor 
samarbejder vi så meget, vi kan, for sammen kan vi 
skabe noget unikt og lokalt som nu i samarbejdet 
med Gentofte Kino. Det er med til at skabe den fede 
landsbyfølelse, som kendetegner Gentoftegade.

Sune Lind Thomsen overtog Gentofte Kino for knap 
halvandet års tid siden. Han ser masser af mulighe-
der for samarbejder – for man skal jo ikke konkur-
rere med naboen, men finde mulighederne og bruge 
hinandens forskellighed til gavn:

» Sammen kan vi skabe 
noget unikt og lokalt «

Peter Nordahl

bogopsætter på Gentofte Hovedbibliotek, og jeg 
ved, at bibliotekerne kan en masse. Børnefilm var 
helt oplagt at samarbejde om. Det er jo her, filmpas-
sionen starter. Biograferne er udfordret af iPads og 
individuelle skærme – og for nylig af coronapande-
mien. Men det gælder for film som for andre af livets 
glæder: Det er bare bedre sammen med andre. Der 
sker noget, når vi er fælles om en oplevelse. Med 
samarbejdet kan vi søge ind i filmenes bogforlæg 
og forlænge oplevelsen. Og så håber jeg, at det giver 
lyst til at komme forbi biografen en anden god gang. 
Kultur giver jo lyst til mere kultur.

Peter Nordahl fortæller:

– Film fylder i forvejen en del i bibliotekets tilbud – 
til alle aldersgrupper. Vi har skoletilbud, hvor børn 
kan lære at lave film, og vi har en kælder, hvor vi viser 
mere skæve film end dem, biografen viser. Men det er 
klart, at biografens rammer er bedre end vores, når 
det kommer til selve filmoplevelsen. Så når vi er gået 
sammen om børnefilmklassikere, så er det, fordi der 
er så mange fordele: Sune er branchemand og kan 
skaffe det meste. Vi håber selvfølgelig, at det giver 
vores publikum noget ekstra. Vi vil gerne pege på 
bøgerne bag, give lyst til at læse mere, til at arbejde 
kreativt og til at fordybe sig.

Begge har en klar opfordring til andre om at skabe 
oplevelser i lokale samarbejder. Peter Nordahl 
slutter:

– Man skal bare gøre det nemt. Start med at gå forbi 
og tag en snak. Helt uformelt. Så er man allerede i 
gang.  •
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Beboere og pårørende i Nymosehave 
plejeboliger glæder sig over følelsen af fri-
hed, fællesskab og frisk luft, når de cykler 
på de nye duo-cykler.
 
Beboerne i Nymosehave plejeboliger nyder godt af 
den friske luft og oplevelser med deres pårørende, 
når de tager ud på cykeltur. Nymosehave har købt 
to duo-cykler, hvor beboerne sammen med fx en 
pårørende kan cykle ud på ture, mens de sidder ved 
siden af hinanden og træder i pedalerne.

Medarbejderne Abbelone Holm og Lars Holm cykler 
ture med beboerne i kommunens plejeboliger og 
lærer også de pårørende at bruge duo-cyklen. De 
fortæller, at cykelturene er en god anledning til at 
komme ud, bevæge sig og samtidig tale om det, man 
oplever sammen på turen:

– Vi har oplevet, at beboere, som ikke har noget 
sprog, pludselig begynder at tale, når de er ude at 
cykle. Det kan fx være, at vi cykler forbi et træ, som 
minder dem om noget. Selvom beboeren ikke læn-
gere kan finde ud af koordinere bevægelser, oplever 
vi også, at de pludselig kan huske, hvordan de cykler, 
fordi de lærte det som børn.

Mulighed for længere ture
To af de pårørende, som vil ud på cykeltur, er Lena 
og Anne Thomassen. Deres mor og mormor, Gudrun 
Sørensen, bor på Nymosehave, og de ser frem til at 
udforske Gentofte sammen på duo-cyklen:

– Gudrun sidder i kørestol, og det er svært at tage 
hende med ud på ture i den, for fortovene er ret 
ujævne. Med duo-cyklen kan vi udvide vores ture 
og komme længere omkring. Det er en god måde at 
komme ud, og cyklen er nem at køre. Det er et super 
initiativ, at Nymosehave har købt cyklerne, og vi 

Ulrik Reeh

Følelsen af frihed
Beboerne på Nymosehave nyder friheden og den friske luft på cykelturene.

LÆR AT TACKLE HVERDAGEN SOM PÅRØRENDE
 
Hvordan skaber man rum og tid til sig selv i en presset 
hverdag som pårørende til en med langvarig sygdom?  
Det kan du få hjælp til på et kursus for pårørende.
 
Kurset har fokus på, hvordan du som pårørende kan 
passe på dig selv, så du kan skabe et godt liv i en ufor-
udsigelig hverdag. Du kan være pårørende til en nær 
ven, forælder, partner eller dit voksne barn, der har en 
langvarig sygdom.

På kurset får du konkrete redskaber, der hjælper dig 
med at klare udfordringer som fx stress, manglende 
overskud, dårlig samvittighed, søvnproblemer eller 
følelsen af isolation. Samtidig får du et frirum, hvor du 
møder andre pårørende med udfordringer, der minder 
om dine.
 
Kursusforløbet varer syv uger og finder sted på Tra-
nehaven. Kurset er gratis. Kursets to frivillige instruk-
tører har været igennem et undervisningsforløb via 
Komiteen for Sundhedsoplysning.

Næste kursus begynder tirsdag den 12. oktober 
kl. 16.00-18.30.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte koordinator 
Anemone Sommer på asls@gentofte.dk.
 
Gentofte Kommune tilbyder også andre kurser for 
pårørende i samarbejde med de omkringliggende 
kommuner, og der er også online kurser.
 
Læs mere på laerattackle.dk 

håber, at mange beboere får glæde af dem, siger 
Lena og Anne.

Gudrun glæder sig også til de fremtidige ture med 
datteren og barnebarnet:

– Det er meget sjovt at cykle, og jeg vil meget gerne 
med ud og få noget frisk luft. Cyklen giver mig frihed, 
siger hun, mens hun glad cykler rundt og vinker.

Vil du ud at cykle?
Alle plejeboliger i Gentofte Kommune har duo-cyk-
ler, som du kan låne til at cykle en tur med bebo-
erne. Du kan også blive frivillig, hvis du har lyst til 
at cykle ture med beboerne. Alle bliver lært op i at 
bruge cyklerne.

Hvis du vil vide mere eller cykle ture med beboerne 
på Nymosehave, kan du sende en mail til nymose-
have@gentofte.dk eller ringe på tlf. 3998 7377.

Hvis du er interesseret i at cykle med beboere, som 
bor i andre af kommunens plejeboliger, kan du ringe 
til dem. Du finder kontaktoplysninger på gentofte.
dk/findplejehjem  • 

» Beboere, som ikke 
har noget sprog, begynder 

pludselig at tale, når de 
er ude og cykle «

 
Abbelone Holm og Lars Holm
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Før sommerferien afholdt Gentofte Kommunes Grøn Guide, Karen Stevnbak, 
som et led i ’Danmarks Vildeste Kommune-konkurrencen’ en stribe kurser for 
interesserede, der gerne ville have tips og tricks til at hjælpe naturen på vej i deres 
have eller på altanen. For hvad skal der egentlig til?

Et flot stop på vejen
Marie Jagd
Hvad har du gjort for at skabe mere plads til naturen på din altan?
Jeg har forsøgt at plante så mange forskellige hjemmehørende arter som over-
hovedet muligt. Jeg vil gerne have endnu flere forskellige vilde planter og lære at 
høste mine egne frø – på altanen og i naturen – og så så dem herhjemme. Vi har 
også bygget et insekthotel sammen med vores børn.

Har det betydet noget for dit syn på din altan?
Jeg synes, at det er dejligt at kunne gøre noget godt på den plads, man har at 
gøre med. Min altan må gerne være et godt stop på vejen for naturen. Og så kan 
jeg godt lide, at den samtidig er æstetisk, og det er sjovt at følge med i, hvordan 
planter vokser. Alt det grønne giver en god atmosfære på altanen.

Naturlig vild have i stedet for ukrudts-vildnis
Bine Kjøller Bjerregaard
Hvad har du gjort for at skabe mere plads til naturen i din have?
Min have er inddelt i zoner. På den måde kan jeg have en vild del af haven, uden 

En ny slags skønhed i haven
at det hele ligner noget rod. Jeg har kun en meget lille græsplæne, lige akkurat så 
stor at der kan stå et partytelt, for haven er også til gæster.

Kan du se en forskel fra tidligere?
Lader man bare stå til, bliver det hele hurtigt dækket af skvalderkål og snerler. 
Hvis man derimod planter hjemmehørende planter, der passer til voksestedet, 
kan man få en naturlig vild have i stedet for ukrudts-vildnis.

Har det betydet noget for dit syn på din have?
Jeg er blevet mere opmærksom på at plante ting, der er til gavn for dyrelivet. 
Insekterne skal kunne få gavn af hjemmehørende planter til mad og husly. Der 
skal være vand og skjulesteder til fugle og pindsvin. Det er en ny slags skønhed, 
der kommer ind i haven – men jeg har altså også stadigvæk smukke roser, der kun 
pynter.

Stadig traditionel have
Tinna Nielsen
Hvad har du gjort for at skabe mere plads til naturen i din have?
Jeg forsøger at plante ’bivenligt’ ved at have noget i haven, der blomstrer over hele 
sæsonen og med blomster, hvor bierne kan få fat i nektar og pollen.

Og så lader jeg simpelthen nogle hjørner og kroge være. Det døde træ er hjem og 
legeplads for både egern, fugle og insekter og skal have lov til at blive stående.

Man kan gøre mange ting for at hjælpe naturen på vej i sin have eller på altanen. Gentofte Lige Nu 
har spurgt tre borgere om deres erfaringer med at invitere den vilde natur indenfor.

Tinnas haveBines have

KLIMA
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Gartnernes larmende maskiner er blevet skiftet ud med mere 
lydløse eldrevne redskaber på Bank-Mikkelsens Vej. Det er godt 
for klimaet, arbejdsmiljøet og beboerne.

Græsslåmaskiner, motorsave, kantklippere og bladpustere er nogle af de maski-
ner, som gartner Jesper Jørgensen og hans kolleger hver dag arbejder med i 
Bank-Mikkelsens Vej-området. Langt de fleste af maskinerne er eldrevne, og det 
er der ifølge Jesper Jørgensen mange fordele ved.

– For mig er det arbejdsmiljøet, der har førsteprioritet. Især er det dejligt at slippe 
for osen fra de benzindrevne maskiner. Men jeg kan godt glæde mig på miljøets 
vegne, og det er rart, at vores arbejde ikke generer områdets beboere i nær så høj 
grad længere, siger Jesper Jørgensen.

Gartneren fortæller, at ud over benzinosen så er det også dejligt at slippe for 
vibrationerne fra de benzindrevne maskiner, der kan gå hårdt ud over blandt 
andet hænderne.

Også godt for beboerne
Carina Thorsted er driftsleder i Gentofte Ejendomme og har ansvaret for den 
grønne drift på en stor del af de arealer, der hører med til kommunens børneha-
ver, skoler, plejehjem og altså også Bank-Mikkelsens Vej-området.

– I første omgang var det af klimahensyn, at vi omlagde driften i 2018 til stort set 
udelukkende at være baseret på eldrevne maskiner. Men der er positive side- 
effekter – både i forhold til vores omgivelser og arbejdsmiljøet for gartnere, siger 
Carina Thorsted.
 
 

 
 

Larmen fra de benzindrevne græsslåmaskiner og bladpustere kunne gartnerne 
heldigvis stort set lukke ude med et godt høreværn. Men sådan er det jo ikke 
for omgivelserne. Og på Bank-Mikkelsens Vej er en del af borgerne og brugerne 
særligt følsomme overfor støj.

– Vi får mange positive tilbagemeldinger om, at vi ikke skaber så meget uro inde 
på bostederne længere, når vi kommer forbi med eldrevne maskiner, siger Carina 
Thorsted.

Gartnerholdets positive erfaringer med eldrevne maskiner på Bank-Mikkelsens 
Vej resulterede i 2020 i, at de eksterne gartnere, der passer en stor del af de grønne 
områder på kommunens øvrige institutioner, også har omlagt til eldrevne 
maskiner.

Læs mere om Gentofte Kommunes klimaplan på bæredygtigtgentofte.dk •

Godt for mere end klimaet

» Vores arbejde generer ikke områdets 
beboere i nær så høj grad længere «

 Jesper Jørgensen

Gartnerteamet på Bank-Mikkelsens Vej tilpasser løbende området, så der er sanseoplevelser for 
beboerne og de mange naboer, der hver dag går gennem området til Gammelmosen.

Kursus for haveinteresserede

Bliv ’Vild have’ ambassadør
På dette gratis kursus lærer du at indrette din have til en oase for naturen med 
plads til pindsvin, fugle, padder og insekter. Du kommer til at kende de for-
skellige elementer, der indgår i en vild have, og hvordan man kommer i gang 
med at etablere dem i sin egen have. Som en af Gentoftes ’Vild have’ ambassa- 
dører bliver du en del af et netværk af haveambassadører, der udveksler 
erfaringer og viden med hinanden.

Tirsdag den 14. september mødes vi ved indgangen ved 
G.N. Brandts have, Ørnekulsvej 3/Ellensvej, 
2920 Charlottenlund kl. 16.30-19

Tilmelding
For at få plads på dette gratis kursus skal 
du skrive en kort ansøgning til Grøn Guide 
Karen Stevnbak med beskrivelse af, 
hvorfor netop du og din have skal være 
med. Alle, der bor i Gentofte Kommune 
kan være med, og det er ingen hindring 
at bo i lejlighed. kontakt@gg-gentofte.dk

Læs mere om kurset på 
bæredygtigtgentofte.dk

Planterne på Maries altan: 
globetrotter, citronmelisse, 
salvie, sankt hans urt, kugletid-
sel, purpur solhat, mynte, hind-
bær, brombær, jordbær, røllike, 
mjødurt, vildvin, figen, blåregn, 
hyld, vindrue, kastanje, mælke-
bøtte, stikkelsbær, lammeøre.

Kan du se en forskel fra tidligere?
Jeg er langt mere opmærksom på, hvad jeg kan gøre også uden at ændre alt for 
meget på min relativt traditionelle have. Vi behøver ikke alle at omlægge hele 
græsplænen til blomstereng – og det er stadig mig, der bestemmer, hvad og 
hvor den er vild og hvor meget. •

Maries altan
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Golden Days 
i Gentofte
September måned står i an-
tikkens tegn, når Golden Days 
festivalen ser tilbage på den-
gang, hvor grundstenene for 
vores moderne verden blev 
lagt. Men hvad kan vi bruge 
antikkens tankegods til i dag, 
og er der overhovedet spor af 
den antikke arv i Gentofte?

Når snakken falder på antikken, 
ledes tankerne ofte hen på Medusa, 
Odysseus og alle de andre karakterer 
fra oldtidskundskab; et fag der den dag 
i dag er et obligatorisk på det almene 
gymnasium. Gentofte udklækker 
med sine fire STX-gymnasier årligt 
hundredvis af studenter, der kan tale 
med om det. At oldtidskundskab har 
overlevet utallige gymnasiereformer 
skyldes sikkert opfattelsen af, at antik-
ken er grundstenen i den europæiske 

civilisation, og at viden herom derfor 
er væsentlig for dannelsen af unge 
mennesker.

Idéen om, at antikken (ca. 750 f.v.t. til 
500 e.v.t.) var en storhedstid, skyldes 
især den italienske renæssance (ca. 
1400 til 1600 e.v.t.), hvor de filosofiske 
tekster fra Grækenland og Romerriget 
blev genbesøgt og ophøjet. Festivalen 
om antikken handler derfor også om 
de utallige genfødsler af det klassiske 
tankegods og kunst.

Hvor er antikken?
I Danmark har vi ingen bygnings-
værker fra antikken, da der på dette 
tidspunkt var jernalder her. Men den 
antikke græske og romerske arkitek-
tur har været inspirationskilde for 
adskillige stilretninger op gennem 
den danske arkitekturhistorie, fx 
klassicismen og nyklassicismen. Det 
kan man blandt andet opleve med 
Bernstorff Slot (1759-65), der er tegnet 
af franske Nicolas-Henri Jardin, 
som introducerede klassicismen til 
Danmark. Gentofte Rådhus (1934-36) 

er et godt eksempel på nyklassicisme med 
sin monumentale stil og stiliserede søjler. 
Slægtskabet med den antikke arkitektur 
består for begge bygninger i de symmetri-
ske proportioner og lige linjer.

På Hvidøre Slot er det let at afkode, hvor 
inspirationen er kommet fra. Her har 
arkitekten Johan Schrøder i bedste histo-
ricistiske stil placeret fem søjler i kvinde-
skikkelser, kaldet karyatider, til at skue 
ud over Øresund. Og på Ordrup Kirkegård 
kan man opleve et ’mini-tempel’ i form af 
Hegels mausoleum fra 1920’erne. Her lig-
ger etatsråd Julie Frederikke Louise Hegel 
og hendes mand, forlægger og etatsråd 
Jacob Deichmann Frederik Hegel.

Et nyt blik på antikken
Antikken er også med os i de ord og be- 
greber, vi bruger i dag – fx demokrati, hvis 
opfindelse vi tilskriver de gamle grækere i 
Athen ca. 500 f.v.t. Men hvordan trækker 
vores moderne demokrati egentlig på 
den athenske arv? Og er den måde vi fx 
går til valg overhovedet demokratisk? 
Det spørgsmål bliver undersøgt den 15. 
september på Gentofte Rådhus, hvor 
foreningen Folkevirke tager forskellige 
demokratiske emner op til debat.

Også inden for militær strategi bliver der 
stadig skelet til en af antikkens strateger, 
Thukydid. Begrebet ‘Thukydids fælde’ er 
et veletableret dogme i sikkerhedspolitisk 
teori: Når en ny, stærk magt vokser frem 
og kommer til at true et etableret impe-
rium, opstår der en eskalerende konflikt, 
der næsten uundgåeligt ender i krig. Også 
Thukydids beskrivelse af ‘pesten’ i Athen 
har fået fornyet relevans i forståelsen af 
samfundets patologi under en epidemi 
som Covid-19. Det kan du høre mere om 
den 7. september på Garderhøjfortet.

Festivalen om antikken kombinerer 
klassisk kernedannelse med kritisk histo-
rietænkning – måske har vi mytologiseret 
og ophøjet antikken for ukritisk? Golden 
Days festivalen vil undersøge vores fore-
stillinger om antikken og tilføje dem nye 
perspektiver, når idealerne udfordres.

Golden Days festivalen løber fra 
den 3.-19. september. Se festivalens pro-
gram på goldendays.dk • 

Studenter fra Øregård Gymnasium 1956 og 
Hvidøre Slot med karyatiderne
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