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I 1950’erne var familieidealet ker-
nefamilien med mor, far og børn. 
De fleste af Gentoftes kvinder var 
hjemmegående husmødre. De 
tog sig af børneopdragelse, mad-
lavning og rengøring, manden tog 
på kontoret og tjente pengene.

Ved juletid var der masser at 
tage fat på for husmødrene. Der 
var julerengøring, julebagning 
og julepynt, og så var der alle 
de lokale julearrangementer, for 
eksempel i husmoderforeningen. 
Her kunne husmødrene få gode 
råd, juleopskrifter og demonstra-
tioner af nye elektriske køkken-
maskiner for eksempel Ballerup 
Master Mixeren, som var på 
mange husmødres ønskeseddel.

Mange deltog også i de populære 
og traditionsrige julekoncerter 
på Gentofte Rådhus med lucia-
optog og underholdning med 
tidens mest populære skuespil-
lere og musikere. Derudover 
afholdte de fleste af kommunens 
idrætsforeninger og danseskoler 
juletræsfester og bankospil, og 
på skolerne var der teaterforestil-
linger med årets skolekomedier, 
hvor eleverne viste deres evner 
inden for skuespilkunsten.

En af de faste og populære 
juletraditioner var at se juleman-
den på vandski langs Øresund 
med en gavesæk på ryggen. Ved 
denne lejlighed stimlede bor-
gerne sig sammen langs kysten 
for at opleve dette særsyn, og 
vandskiklubben viste forskellige 
opvisninger i Skovshoved Havn.

Julemaden bestod af andesteg 
eller flæskesteg med kartofler og 
brun sovs, og risalamande til des-
sert. Man kunne stadig få stegt 
sin steg hos den lokale bager, 
hvis det ikke blev gjort i gasovnen 
hjemme eller i den splinternye 

el-ovn, som blev mere og mere 
almindelig i løbet af 1950’erne. 
Når alle juleforberedelserne var 
klaret, så sænkede roen sig, og 
juleaften ventede med julemad, 
dans om juletræet, julegaver og 
alle de mange hyggelige juletradi-
tioner. 

Julen i 1950’ernes Gentofte 
Når julen stod for døren, var der travlhed i gentoftefamilierne, og de travle  
husmødre satte alle sejl til for at skabe rammerne om en traditionsrig jul. 

Julebilleder
Har du nye eller gamle julebilleder i dine fotoalbums eller i skuffer, 
så hører Lokalhistorisk Arkiv meget gerne fra dig for at få en scan-
ning af dem. 

Lokalhistorisk Arkiv, 39 98 58 20 eller lokal-arkiv@gentofte.dk. 

Du kan se flere billeder på danskebilleder.dk, eller følge med på 
Facebook under Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

Juleaften hos familien Carlsen  
på Broholms Allé i 1954.  

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)

Julestemningen har indfundet sig hos denne 
gentoftefamilie i hjemmet på Broholms Allé i 
1954. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)

Gentofte dengang og nu LIGE 
NU
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Gratis bogbørs
Tre nye udendørs bogska-
be giver Gentoftes borgere 
gratis læseoplevelser.

Grønlandske spejdere
Grønlandsk venskabsby 
tager spejdertradition op 
med hjælp fra Gentofte.

Fodbold Fulton-klasse
Gentofte Kommune  
opretter landets første 
fodboldklasseværelse 
som ikoner står bag.

Højt fagligt niveau 
Årets skolerapport viser, 
at børn og unge i  
Gentofte har et højt  
fagligt niveau.

Smitsom  
klima-interesse 
Engageret skolelærer 
motiverer elever til at 
tænke på klima og miljø.

Børn synger med ældre på plejehjem
Side 10
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Få hjælp til digital selvbetjening
Nyt lovkrav kræver, at 
en række henvendelser 
til det offentlige nu skal 
ske som digital selvbe-
tjening. I Gentofte er der 
hjælp til selvhjælp på 
bibliotekerne og i Kom-
muneservice.

Et nyt lovkrav har netop gjort 
digital selvbetjening obligatorisk, 
når danskerne fremover vil melde 
flytning, søge plads i dagtilbud, 
skrive børn i skole og skolefri-
tidsordning, og når de vil ansøge 
om nyt sundhedskort eller EU-
sygesikringskort. I de nævnte 
tilfælde er det altså slut med bare 
at sende en papirblanket til sin 
kommune.

Med de nye landsdækkende 
krav, der skal være med til at 
effektivisere den offentlige sektor, 
er Gentofte borgerne så heldige, 
at kommunen i lang tid har haft 
fokus på digital selvbetjening. 

I Kommuneservice hjælper 
medarbejderne borgere i gang på 
Genvej, der er kommunens egen 
digitale selvbetjeningsløsning. Og 
samme hjælp kan nu også fås på 
kommunens biblioteker.

 – Det giver rigtig god mening 
både for os og borgerne, at vi 
også kan tilbyde hjælp et af 
de steder, hvor rigtig mange 
borgere kommer i forvejen, siger 
borgerservicechef, Annette Ishøy-
Rasmussen. 

Hjælp hvor borgerne er
På bibliotekerne kan medarbej-
derne blandt andet hjælpe bor-

gere med at komme på Genvej 
og få oprettet et Nem-ID. 

– Vi vil selvfølgelig gøre alt 
hvad vi kan for at hjælpe, men 
vi kan kun vejlede borgerne i, 
hvordan løsningerne bruges, 
og hvilke oplysninger, der er 
nødvendige. Egentlig sagsbe-
handling og rådgivning er stadig 
en opgave, som borgerne må 
forbi Kommuneservice med, siger 
leder af Hovedbiblioteket, Pia 
Hansen

Den digitale pladsanvisning kan 
bibliotekerne heller ikke hjælpe 
med.

I Genvej kan du som borger 
få klaret alle de gøremål, der nu 
skal udføres som digital selvbe-
tjening – plus en masse andet. 
Prøv selv på www.gentofte.dk/
genvej

LIGE 
NUDigitalisering

Fakta om  
digitalisering 
Det nye lovkrav om digital 
selvbetjening, der blev indført 
pr. 1. december 2012, er 
et led i den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi. Målet er 
at effektivisere det offentlige 
Danmark. Bag strategien står 
Kommunernes Landsforening 
(KL), Regionerne og Digitali-
seringsstyrelsen. 

Fakta om Genvej 
Genvej er Gentofte Kommunes digitale selvbetjeningsløsning. I 
Genvej kan du se afhentningstider for haveaffald, følge dit barns 
skole og daginstitution, tjekke boligoplysninger, biblioteksbøger, 
tandlægetider og meget mere. Genvej fås også i en mobil udgave 
til smartphones og tablets, der ikke kræver Nem-ID. MobilGenvej-
appen fås gratis i Google Play og Appstore. Borgerne bruger i 
dag Genvej og MobilGenvejs muligheder ca. 20.000 gange på en 
måned.

Børnefest og sang til alle
Årets Børnekulturuger i starten af november bød på en vifte af børnekulturelle arrangementer. Her var både 
børneteater, legeworkshops, skriveværksted, familieomvisninger, film for de mindste og meget andet på 
programmet. 

Og så var der uropførelse af alle gentoftebørns egen sang 'Her er plads til dig' ved en stor koncert i Rådhus-
hallen onsdag den 7. november. Alle daginstitutioner har modtaget et eksemplar af sangen på CD, og sangen 
kan nu også findes på Youtube ved at søge på 'Her er plads til dig'.

LIGE 
NUBørnekulturuger

Fodbold Fulton  
– alle unge skal  
have en uddannelse
I Gentofte Kommune har vi et klart mål om, at alle unge 
skal have en ungdomsuddannelse. Dette kræver ud-
vikling og nye initiativer på skoleområdet, og et sådant 
initiativ er netop igangsat med oprettelsen af en Fodbold 
Fulton-klasse i samarbejde med Fonden Akademiet Fod-
bold Fulton, som fodboldheltene Brian Laudrup og Lars 
Høgh står bag. 

Klassen får plads til 16 fodboldglade elever i 8. klasse, 
som med dette initiativ kan blive styrket både fagligt og 
socialt i den almindelige folkeskole. Vi ønsker gennem 
Fulton projektet at give disse elever mulighed for at klare 
sig bedre i skolen – og vi vil gerne møde dem, hvor de 
er. Derfor skal glæden ved fodbold bruges til at styrke 
elevernes motivation til at gøre en øget indsats i skolen 
og ruste dem til at kunne fortsætte med en ungdomsud-
dannelse efterfølgende. 

Også andre initiativer er i gang for at understøtte målet 
om, at alle får en ungdomsuddannelse. I budgettet for 
2013 har vi udvalgt en række projekter, herunder øget 
fokus på, hvordan eleverne klarer sig og kan komme 
til at klare sig endnu bedre. Dette gælder bl.a. i dansk i 
udskolingen samt ved at sætte yderligere fokus på fysik-
kemiundervisningen. De digitale muligheder opgraderes 
også på skolerne. Der er fra 2013-2015 afsat 27,5 mil-
lioner kr. Pengene går bl.a. til at understøtte udviklingen 
af den digitale elevplan og dermed være med til at øge 
undervisningsdifferentieringen i alle fag. Endelig forven-
tes båndbredde og sikkerhed udbygget på alle skoler i 
starten af 2013. 

Fra 2013 starter desuden engelsk læring og leg i børne-
haven og indskolingen med henblik på at skabe endnu 
bedre forudsætninger for at klare sig i et globaliseret 
samfund.  

Alle initiativerne understøtter vores vision for skoleområ-
det 'Læring uden grænser', som sigter mod, at børn og 
unge lærer uden grænser – de skal hele tiden udnytte og 
udvikle deres potentialer maksimalt, og de voksne skal 
indrette strukturer og organisationen, så de til enhver tid 
fremmer børns læring.  

En meget stor del af de unge i vores kommune vælger at 
fortsætte i uddannelsessystemet efter 9. eller 10. klasse. 
Gentofte Kommune har således den næststørste andel af 
unge, der forventes at gennemføre en videregående ud-
dannelse. Men målet er forsat, at alle skal fortsætte i en 
eller anden form for uddannelse efter endt skolegang. 

En nylig udkommen kvalitetsrapport for Gentofte Kom-
munes skolevæsen viser, at børn og unge i Gentofte 
generelt har et højt fagligt niveau, at de trives, og at de 
fleste gennemfører en ungdomsuddannelse. Med nye 
initiativer som Fulton Fodbold-klassen gør vi nu en ekstra 
indsats for, at få alle unge får en uddannelse efter endt 
skolegang. 
 
Med venlig hilsen

Hans Toft
Borgmester
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Fodbold hjælper elever på banen igen
Gentofte Kommune opretter landets første fodboldklasseværelse med hjælp fra eks-landsholdsspillerne Brian 
Laudrup og Lars Høgh. Klassen får plads til 16 elever, der gennem deres begejstring for fodbold også skal få 
succes på skolebænken. 

Selvtillid, samarbejde og disciplin 
er blandt de elementer, der skal 
til for at få succes på fodboldba-
nen såvel som i folkeskolen. 

 Denne kobling er baggrunden 
for, at Gentofte Kommune opret-
ter en Fodbold Fulton-klasse i 
samarbejde med Fonden Akade-
miet Fodbold Fulton, som blandt 
andre fodboldkoryfæerne Brian 
Laudrup og Lars Høgh står bag.

 Klassen får plads til 16 fodbold-
glade elever i 8. klasse, der alle 
kæmper med faglige og måske 
også sociale problemstillinger i 
den almindelige folkeskole.

Glæden ved fodbold skal bruges 
til at højne elevernes motivation 
til at gøre en øget indsats i skolen 
og ruste dem til at kunne fort-
sætte på en ungdomsuddannelse 
efter endt forløb.

 – I Gentofte Kommune fokuse-
rer vi på, hvordan vi bedst sætter 
den enkelte unges behov og 
kompetencer i centrum, så alle 
unge får chancen for at udvikle 
og udnytte deres potentiale fuldt 
ud. Akademiet er et fint eksempel 
på denne tankegang og et vigtigt 
skridt mod vores mål om, at alle 
unge gennemfører en ungdoms-
uddannelse, siger borgmester 
Hans Toft. 

 
Laudrups og Høghs idé
Tidligere landsholdsspiller og ud-
landsprofessionel Brian Laudrup 
fik idéen til konceptet sammen 
med tidligere landsholdsmålmand 

Lars Høgh efter, at fodboldkolle-
gerne i en række tv-programmer 
havde lært en gruppe udfordrede 
unge om selvtillid og disciplin.

– Noget af det vigtigste for at 
få succes på en fodboldbane er, 
at både individ og hold formår at 
trække i samme retning, mens 
holdet samtidig formår at udnytte 
den enkeltes kompetencer til 
fællesskabets bedste. Det kræver 
både tillid, disciplin og selvtillid, 
forklarer Brian Laudrup, der sam-
men med Lars Høgh selv løbende 
vil stå i spidsen for træningen.

Tilpasser undervisning
Skoledagen i fodboldklassen 
vil udover de daglige trænings-
pas bestå af mere traditionel 
undervisning samt rådgivning 
om eksempelvis kost og fysisk 
træning.

Den faglige undervisning tilpas-
ses hver elev, så den enkelte får 
optimeret sin indlæring. Det kan 
fx ske ved, at undervisningen i 
højere grad baserer sig på prak-
tiske øvelser og eksperimenter – 
man kan fx sagtens drible dansk 
grammatik - frem for på traditionel 
klasseundervisning.

Desuden planlægges det at 
knytte en række Superligaklub-
ber til projektet, der tænkes at 
kunne bidrage med blandt andet 
træningspas og klubbesøg.

– Da vi lavede vores tv-pro-
grammer, opdagede vi hurtigt, 
at når drengene var inden for 

banens kridtstreger, så var de 
fokuserede og motiverede til at 
lære, mens det så anderledes 
ud, når vi forlod fodboldbanen. 
Det, vi gerne vil, er at bygge 
videre på den selvtillid, de har på 
banen, og vise dem, at det også 
kan være sjovt at lære fx dansk 
og matematik, hvis man bruger 
elementerne fra fodbolden, siger 
Brian Laudrup.
 
Fonden brænder for projektet
For fondens projektleder, Chri-
stina Wex, giver samarbejdet 
med Gentofte Kommune særlig 
god mening:

– Som aktiv i HIK, både i 
fodbold og håndbold, er det 
selvfølgelig en stor glæde at 
skulle gennemføre et projekt, som 
vi i fonden brænder så meget for 
netop her i kommunen. Det giver 
en vis hjemmebanefordel, at jeg 
kender så mange gode kræfter 
rundt omkring, som på den ene 
eller anden måde kunne tænkes 
at have lyst til at bidrage til et 
projekt, som vi tror, kan komme til 
at have afgørende betydning for 
denne gruppe af drenges lyst til at 
lære og videreuddanne sig.

Projektet løber i foreløbigt to år 
med forventet start i august 2013.

Fakta om  
Fonden  
Akademiet  
Fodbold Fulton 
Fonden Akademiet Fodbold 
Fulton er stiftet af de to tidlige-
re professionelle fodboldspil-
lere, Brian Laudrup og Lars 
Høgh og journalist og forfatter 
Christina Wex. Som navnet 
antyder, bygger konceptet 
blandt andet på inspiration fra 
det nu nedlagte pædagogiske 
skibsprojekt Fulton og baserer 
sig på fire grundelementer: 
Fodbold, uddannelse, sociali-
sering og kost.

Fakta om stifterne
Brian Laudrup (født 1969). Tidl. professionel fodboldspiller med for-
tid i bl.a. Brøndby IF, Bayern Munchen, AC Milan, Glasgow Rangers 
og Chelsea FC. Brian Laudrup nåede 82 landskampe for Danmark 
og scorede 21 mål. Blev Europamester med landsholdet i 1992.
 
Lars Høgh (født 1959). Tidl. professionel fodboldmålmand med 817 
kampe for OB, i dag målmandscoach for landsholdet. Lars Høgh 
blev danmarksmester tre gange med OB og nåede otte lands-
holdskampe. Han er fem gange blevet kåret som årets målmand i 
Danmark.
 
Christina Wex, journalist, forfatter og projektleder. Modtog som 
aktiv i HIK i 2008 prisen ”Du gør en forskel” fra Dansk Idrætsforbund 
og var udpeget som repræsentant for Gentofte Kommune ved det 
kongelige haveselskab for det frivillige Danmark i juni i år.

LIGE 
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Brian Laudrup og Lars Høgh spiller 
fodbold med børn fra Maglegårds-
skolen for at markere underskrivel-

sen af en Fodbold-Fulton klasse.

Christine Rex, Brian Laudrup, borgmester Hans Toft, Lars Høgh og  
direktør for Børn, Unge og Fritid Frank E. Andersen underskriver aftalen.
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Gentofte 
Kommune 
opretter to 
skole- 
distrikter
Antallet af børn, der søger Gentofte Kom-
munes folkeskoler stiger. For at flest mulige 
får en plads på den skole, de ønsker, skal 
kapaciteten bruges optimalt. Kommunalbe-
styrelsen igangsætter derfor et forsøg, hvor 
de 11 skoledistrikter samles til to. 
Gentofte Kommune oplever, at 
der er stor interesse for kommu-
nens folkeskoler. Antallet af børn, 
der søger folkeskolerne stiger. 
Derfor er politikerne optaget af at 
sørge for, at de mange børn får 
plads på netop den skole, de og 
deres forældre ønsker. De nuvæ-
rende 11 distrikter sammenlæg-
ges derfor til to store distrikter. 
De større skoledistrikter giver 
en bedre fleksibilitet, der gør det 
muligt at opfylde flest forældres 
ønske.

Gentofte Kommune har fokus 
på, at kvaliteten på skolerne er 
høj. Den høje kvalitet sikres ved 
effektiv udnyttelse af ressour-
cerne. Dette gøres bl.a. ved at 
samle børn i hele klasser. 

I dag er der 11 skoledistrikter. 
Grænserne mellem distrik-
terne ændrer sig jævnligt for at 
sikre oprettelsen af hele klasser. 
Ændringer af distriktsgrænser 
undgås med sammenlægningen 
i to store distrikter. 

– På denne måde giver vi 
forældrene en bedre mulighed 
for at vælge en skole, der passer 
til deres barn og samtidig udnyt-
ter vi skolernes kapacitet endnu 
mere optimalt, siger direktør for 
Børn, Unge og Fritid Frank E. 
Andersen.

Tre kriterier
Fordelingen af børn til de enkelte 
skoler vil ske med udgangspunkt 
i tre grundlæggende principper: 
søskendegaranti, nærhedsprin-
cip og flest mulige tilfredse for-
ældre. Forældrene skal prioritere 
tre skoler.

– Det betyder, at de børn, 
der optages på en skole, enten 
har søskende på skolen eller 
bor i nærheden af skolen. Når 
forældre og børn skal prioritere 
tre skoler er det for at sikre, at 
der er taget stilling til alternativer 
i tilfælde af, at der er flere børn, 
der ønsker en skole end der er 
plads til på skolen, siger Frank E. 
Andersen.

Højt fagligt niveau på  
folkeskoler i Gentofte
Årets resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen viser, 
at børn og unge i Gentofte generelt har et højt fagligt niveau, de 
trives og de fleste gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Fremgang i elevernes resulta-
ter tegner godt for fremtiden
Hovedparten af de unge vælger 
at fortsætte i uddannelses-
systemet efter endt 9. eller 10. 
klasse. Gentofte Kommune har 
den næststørste andel af unge, 
der forventes at gennemføre en 
videregående uddannelse. 

Børn og unge i Gentofte har 
generelt et højt fagligt niveau 
undervejs i skoleforløbet og ved 
afslutningen af folkeskolen. I alle 
fag klarede eleverne sig bedre 
end eller på niveau med gen-
nemsnittet de sidste tre år. 

Formand for Børne- og Skole-
udvalget, Pia Nyring, siger: 

– Vi kan være stolte af resulta-
tet for skoleåret 2011/12. Både 
undervejs og ved folkeskolens 
afgangsprøve ser vi fremgang, 
og det tegner godt for fremtiden 
og muligheden for at nå vor mål 
om, at alle skal have en ung-
domsuddannelse. 

 
Solidt grundlag for realiserin-
gen af 'Læring uden grænser'
Resultaterne i rapporten skal 
understøtte Gentofte Kommunes 
arbejde med visionen for skole-
området ”Læring uden grænser”. 

Pia Nyring uddyber: 
– Som et led i realiseringen 

af Læring uden grænser har vi 
i 2012 sat fokus på, hvordan vi 
sikrer at endnu flere tager sig en 
ungdomsuddannelse. F.eks. har 

vi sat fokus på udskolingsele-
vernes læsefærdigheder og 
fysik-kemiundervisningen. De 
indsatser er valgt på baggrund af 
den tidligere resultatrapport.

Resultaterne og de fremadret-
tede handlinger bliver drøftet 
med ledelserne og med hver en-
kelt af kommunens folkeskoler. 
Resultaterne vil ligeledes indgå i 
skolernes dialog med Børne- og 
Skoleudvalget.

Den samlede resultatrapport 
samt resultater for hver skole 
kan findes via dette link www.
gentofte.dk/resultatrapport

 
Gentoftes to skoledistrikter

Fra 1. januar 2013 i gangsætter Gentofte Kommune et forsøg, hvor 
de nuværende 11 skoledistrikter samles til to. Der vil være et distrikt 
Øst og et distrikt Vest. 

Distrikt Øst omfatter Hellerup Skole, Maglegårdsskolen, Ordrup 
Skole, Skovgårdsskolen, Skovshoved Skole og Tranegårdskolen – i 
alt seks skoler. 

Distrikt Vest omfatter Bakkegårdsskolen, Dyssegårdsskolen, 
Gentofte Skole, Munkegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen – i alt fem 
skoler. 

Arkivfoto
LIGE 
NUResultatrapport
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Årets lommefilm fundet  
Der var ægte filmgallastemning, da afgørelsen ved årets  
Lommefilmsfestival fandt sted i november. 

I måneden op til den store dag i 
Gentofte Kino har 190 elever fra 
6. til 8. klasse fra de fire skoler 
Dyssegårdsskolen, Bakkegårds-
skolen, Tjørnegårdsskolen og 
Maglegårdsskolen arbejdet på at 
lave lommefilm med deres mobil-
telefoner. Inden selve galladagen 
blev der afholdt to workshops for 
eleverne, hvor de blev undervist 
i at optage, klippe og redigere 
film.

Stemningen var spændt til bri-
stepunktet, og der var både jubel 
og tårer, da vinderne af ’Årets 
Lommefilm 2012' blev udpeget 
af juryen. Vinderen blev filmen 
'Smil til verden’ lavet af Olivia, 
Nynne og Lasse fra 8.a på Tjør-
negårdsskolen. Præmien var en 
biograftur til hele klassen og som 
noget nyt retten til at bruge de 
gode film- og fortælleevner på at 
lave en film til Gentofte Kommu-
nes Tandpleje.

Blandt de i alt 50 indsendte film 
blev der desuden kåret vindere 
i tre andre kategorier, der også 
er temaerne i kommunens nye 
skolevision. Indenfor temaet fæl-
lesskab vandt. 

'Tænk, før du taler ', indenfor 
fremsyn vandt filmen 'Sundheds-
helten’ og 'Den rigtige vej' vandt 
indenfor temaet faglighed. 

Kildeskovshallen i julen
Dato Svømmeafsnit Bold- og mødeafsnit

Mandag den 17. december kl. 6.30 – 22.00 kl. 8.00 – 23.00

Tirsdag den 18. december kl. 6.30 – 20.00 kl. 8.00 – 23.00

Onsdag den 19. december kl. 6.30 – 22.00 kl. 8.00 – 23.00

Torsdag den 20. december kl. 6.30 – 20.00 kl. 8.00 – 23.00

Fredag den 21. december kl. 6.30 – 19.00 kl. 8.00 – 22.00 

Lørdag den 22. december kl. 8.00 – 15.30 kl. 9.00 – 19.00

Søndag den 23. december kl. 8.00 – 15.30 Lukket

Mandag den 24. december Lukket Lukket

Tirsdag den 25. december Lukket Lukket

Onsdag den 26. december Lukket Lukket

Torsdag den 27. december kl. 6.30 – 18.00 kl. 8.00 – 23.00

Fredag den 28. december kl. 6.30 – 18.00 kl. 8.00 – 22.00

Lørdag den 29. december kl. 6.30 – 15.30 kl. 9.00 – 19.00

Søndag den 30. december kl. 6.30 – 15.30 kl. 9.00 – 19.00

Mandag den 31. december Lukket Lukket

Tirsdag den 1. januar Lukket Lukket

Onsdag den 2. januar kl. 6.30 – 22.00 kl. 8.00 – 23.00

Torsdag den 3. januar kl. 6.30 – 20.00 kl. 8.00 – 23.00

Fredag den 4. januar kl. 6.30 – 19.00 kl. 8.00 – 22.00

Lørdag den 5. januar kl. 8.00 – 15.30 kl. 9.00 – 19.00

Søndag den 6. januar kl. 8.00 – 15.30 kl. 9.00 – 19.00

Bemærk venligst:
Billetsalg og indgang til svømmehallen lukker en halv time før de 
anførte sluttider.

I forbindelse med stævner og vedligeholdelsesarbejde kan dele af 
anlægget være lukket. Dette oplyses der om på hjemmesiden www.
kildeskovshallen.dk, ved billetsalget eller på telefon 39 77 44 00 - 
tryk 9.

Nytårskur i Kildeskovshallens svømmehal.
Onsdag den 3. januar kl. 6.30 holder Kildeskovshallen Nytårskur 
ved kanten af 25 meter bassinet med morgenbrød, kaffe, the mv. for 
alle de brugere, der er i svømmehallen.

LIGE 
NUFilmgalla

LIGE 
NUSkoleindskrivning

Tillykke til Lasse, Olivia og Nynne, der vandt titlen 
’Årets Lommefilm 2012’ med filmen ”Smil til verden”. 

Skoleindskrivning på Genvej
Du kan indskrive dit barn i børnehaveklasse fra den  
3. december 2012 til 17. januar 2013 via Genvej. 

Det gør ingen forskel om ind-
skrivningen foretages i den 3. 
december eller den 17. januar, 
alle indskrivninger behandles 
ens efter de tre fordelingsprincip-
per.  

Alle børn der fylder 6 år i 
2013, skal ifølge Folkeskolelo-
ven starte i børnehaveklasse til 
august.

Børn der fylder 5 år inden den 
1. oktober, kan optages i børne-
haveklasse, hvis det antages, at 
barnet kan følge undervisningen 
i børnehaveklassen og følge 
klassen videre i 1. klasse. Kon-

takt den nærmeste skole for en 
samtale og indskrivning. 

Genvej via NemID
For at kunne indskrive dit barn til 
skolestart i Genvej, skal du have 
NemID. Hvis du ikke allerede 
har en NemID, kan du bestille en 
på www.nemid.nu eller hente en 
i Kommuneservice på rådhu-
set. Det tager fem minutter at 
udstede en NemID, og så kan 
du indskrive dit barn med det 
samme. Husk at medbringe bil-
ledlegitimation. 

Når du ved hjælp af din NemID 
er logget ind i Genvej, skal du 
vælge fanen med barnets navn 
og derefter fanen Skoleindskriv-
ning.  

Alle skolerne holder informa-
tionsmøder i starten af januar 
2013. Her har du mulighed for 
at danne dig et indtryk af den 
enkelte skole. 

Fordeling af børn på skolerne
Når indskrivningen afsluttes den 
17. januar 2013 fordeles alle 
børn til de enkelte skoler, på 
baggrund af de prioriterede sko-

leønsker og søskendegarantien. 
Herefter udsendes der brev fra 
den skole barnet er optaget på. 
Det sker senest d. 1.marts 2013 

Der er tidlig skolestart i GFO'en 
pr. 1. maj 2013 på alle spor på 
Munkegårdsskolen og et spor 
på Skovshoved Skole. På de 
resterende skoler starter alle 0. 
klasser i GFO d. 1. august 2013. 

Fakta – hvad er lommefilm?
•	 En lommefilm er en film optaget på en mobiltelefon og efterføl-

gende redigeret på en computer. 

•	 Lommefilmskonceptet er et led i innovativ undervisning, hvor 
lommefilmen bruges som et engagerende og involverende værk-
tøj. Filmen har maksimalt en varighed på 1½ minut. 

•	 Formålet med lommefilmsfestivalen er at integrere kulturelle 
aktiviteter og kunstneriske udtryk med en it-pædagogisk ambition 
om at give lærere og elever kompetencer i retning af at bruge 
filmmediet til at formilde og lære i en faglig kontekst. 

•	 Festivalen blev afholdt første gang i november 2009.
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Som en del af samarbejdet 
mellem Gentofte kommune og 
Tasiilaq i Grønland er spej-
derne i Gentofte med til at støtte 
udviklingen af spejderarbejdet i 
Tasiilaq. 

Der er inden for det sidste år 
opstartet en spejdergruppe med 
lederkræfter i form af lærere fra 
den lokale skole. Gruppen, der 
ser ud til at blive en succes med 
ca. 25 fremmødte børn pr. møde, 
bliver lige nu drevet af tre udsta-
tionerede lærere fra Danmark. 
Men målet er, at gruppen på sigt 
skal være drevet af grønlæn-
derne selv. Her håber man på, at 
en række forældre involverer sig 
i det frivillige arbejde. 

Fik inspiration på Ermelunds-
sletten

Fra Gentofte hjælpes der i 
øjeblikket med f.eks. kompasser 
og dolke, og i september blev 
afholdt et særarrangement for de 
grønlandske besøgselever, hvor 
de havde mulighed for at komme 
og se om spejder skulle være 
noget for dem. 

Arrangementet varede i 
fire timer og blev afholdt på 
Ermelundssletten, hvor der blev 
bygget både, spillet bold, ristet 
snobrød og lavet pandekager og 
mad i foliebakker på bål.

Udviklet nyt venskabsmæke
 I forbindelse med arrange-
mentet blev der også lavet et 
venskabsmærke, der blev uddelt 
til alle deltagere. 

På mærket ses Sømandfjeldet 
over Kong Oskars Fjord med 
Storblomstret Gederams, som 
er Grønlands nationalblomst, 
omkranset af træerne og den 
opadstigende sol fra Gentoftes 
byvåben. Mærket skal symbo-
lisere venskabet og spejder-
samarbejdet mellem Gentofte 
og Tasiilaq og vil fremover blive 
brugt ved arrangementer mellem 
de to byer. 

LIGE 
NUGrønlandske spejdere

Valg af praktisk og personlig  
hjemmehjælp

I alt 16 leverandører er godkendt til at levere praktisk og 
personlig hjælp og pleje til ældre og handicappede, der er 
visiteret til personlig eller praktisk hjemmehjælp. Alle leve-
randører lever op til kommunens krav om pris og kvalitet, 
og mens nogle leverer alle ydelser, leverer andre kun nogle 
af dem. Visiterede brugere kan kontakte Pleje & Sundhed, 
hvis man ønsker at modtage materiale om nye leverandø-
rer.

Læs mere på www.gentofte.dk under Seniorer,  
Hjælp og pleje.

Praktisk hjælp i dag-
timer mandag-fredag

Personlig pleje i dag-
timer mandag-fredag

Personlig pleje i 
øvrige tidsrum

Annes Hjemmehjælp x
Bakkebo x x x
Clara Service Gruppen x x x
Dansk Husmorhjælp x x x
Dansk Rengørings Service x
DK-Pleje x x x
Elite Miljø x
Forenede Care x
Gentofte Kommunes Hjemmepleje x x x
Grøn Rengøring x
Hjemmehjælpen x x x
Kærkommen x x x
PlejeDanmark x x x
PUK’s Hjemmehjælp x x x
Renell x
TMT Enterprise x
Tryghedsplejen x x x

Spejderne i Gentofte indgår samarbejde med Tasiilaq

Gentoftes kommunes grønlandske venskabsby Tasiilaq får med 
inspiration fra Danmark 25 børn om ugen til at gå til spejder.

De danske og grønlandske børn hyggede sig i Ermelunden i sommer, 
hvor de grønlandske børn kunne se om spejder var noget for dem.

Mærket symboliserer venskabet og  
spejdersamarbejdet mellem Gentofte og Tasiilaq.

B
Ø

R
N

 &
 

U
N

G
E

6  BØRN & UNGE



  SUNDHED & TRIVSEL  7

LIGE 
NUSundhed

Praktisk hjælp i dag-
timer mandag-fredag

Personlig pleje i dag-
timer mandag-fredag

Personlig pleje i 
øvrige tidsrum

Annes Hjemmehjælp x
Bakkebo x x x
Clara Service Gruppen x x x
Dansk Husmorhjælp x x x
Dansk Rengørings Service x
DK-Pleje x x x
Elite Miljø x
Forenede Care x
Gentofte Kommunes Hjemmepleje x x x
Grøn Rengøring x
Hjemmehjælpen x x x
Kærkommen x x x
PlejeDanmark x x x
PUK’s Hjemmehjælp x x x
Renell x
TMT Enterprise x
Tryghedsplejen x x x

Sundhed for Seniorer
Sundhed for Seniorer har et program for resten af 2012 og 2013, hvor 
ældre får rig mulighed for aktiv deltagelse, nærvær og for at få mere 
viden og dele den med andre.

Kom og deltag i Sundhed for Seniorers mange spændende aktiviteter. 
F.eks. gåture om Gentofte Sø eller i Dyrehaven, petanque, motion og 
gymnastik, madlavning for mænd, kultur-, historie- og littereraturklubber 
eller rygestopskurser.

Programmet kan fås på Tranehaven, de praktiserende læger,  
borgerservice og på www.gentofte.dk.

Valg af leverandør til madservice og indkøb
Visiterede til Gentoftes Kommunes madservice kan nu vælge mellem  
to forskellige godkendte leverandører. De to leverandører er  
Kram Madservice og Din Private Kok.

Visiterede til indkøbsordningen kan vælge mellem to forskellige  
leverandører, som er godkendt til at foretage indkøb for ældre og  
handicappede. De lever begge op til kommunens krav om pris og  
kvalitet. De to leverandører er: Intervare og Supervare.

Du kan få mere information på www.gentofte.dk under Seniorer,  
Hjælp og pleje

Kost, motion og sund livsstil 
på Ungdomsskolen
Der er fokus på sund livsstil på Ungdomsskolen. De unge nyankomne tosprogede, der 
deltager i Videnscenter for tosprogede, ViTo, bliver i år introduceret for en ekstra indsats 
med det formål at skabe viden om kost og motion og skabe sunde vaner.  

Ungdomsskolen fokuserer på 
sund livsstil for de unge uledsa-
gede flygtninge. De har været 
i Danmark kort tid og bruger 
meget energi på at vænne sig til 
et nyt land og sprog. For at give 
dem det nødvendige overskud i 
en krævende tid har Ungdoms-
skolen valgt et bredt perspektiv i 
forhold til elevernes velvære og 
læringsbetingelser. 

Mest ud af skolen
En aktiv livsstil er en vigtig forud-
sætning for læring, og den ekstra 
indsats om kost og motion giver 
de unge en viden om, hvordan 
de kan leve aktivt og sundt. 
Dertil kommer at de også får et 
grundigt kendskab til fritidsmulig-
hederne i lokalområdet. 

Karoline Brøndum og Rikke 
Michan tog initiativ til projektet. 
De oplever, at det er vigtigt, at 
de unge får mulighed for at være 
fysisk aktive i undervisningen 
for at få mest muligt ud af deres 
skoleforløb.

– De unge i ViTo vil meget 
gerne være aktive i deres fritid 
og efterlyste, at skolen kunne 
hjælpe dem i gang med for-
eningsaktiviteter. Ved at bruge 
idrætsundervisningen i skolen til 
at præsentere dem for forskel-
lige foreningsaktiviteter, håber 
vi at kunne motivere dem til en 
videre deltagelse i det almin-
delige foreningsliv. De unge vil 
gerne ud blandt andre unge med 
en fælles interesse, det giver et 
løft i motivation og koncentration, 
siger de.

Inspiration til motionsformer
Projektet ”Kost, motion og sund 
livsstil på Ungdomsskolen” er 
støttet af midler fra Gentofte 
Kommunes Sundhedspulje. Pro-
jektet indeholder indsatser i både 
skoletiden og i fritiden. 

Antallet af idrætstimer er øget, 
og der er sammensat forløb med 
fokus på særlige idrætsgrene. 
Instruktører fra foreningslivet 
bliver inviteret til at lave introduk-
tionstimer, hvor de unge bliver in-
spireret til at finde lige netop den 
motionsform, som passer til dem. 

Indtil videre har de prøvet 
crossfit, judo og kickboksning 
og det næste der skal stiftes 
bekendtskab med er parkour. 
Der er også et samarbejde med 
fysioterapien i Kildeskovshal-
len, hvor eleverne hver mandag 
træner med fysioterapeuter og 
lærer om kroppens opbygning og 
funktioner. Endelig kommer der 
et svømmemodul i samarbejde 
med Gentofte Svømmeklub. 

Aktiv fritid og venskaber
For også at hjælpe de unge til 
at få et aktivt fritidsliv og give 
mulighed for at skabe venskaber 
med jævnaldrende tilbydes alle 
et individuelt forløb, hvor de 

sammen med en lærer fra skolen 
skaber overblik over fritidstilbud-
dene i området. 

Der kan være mange forhold 
der skal afklares – f.eks kon-
tingent, holdtyper, niveau, træ-
ningstidspunkter, krav til sprog 
og logistik i forhold til transport. 

Læreren tager den første kon-
takt til foreningen og tager også 
med til de første træningsgange 
for at støtte den unge i at falde til 
i klubben. 

Personlige tryghed 
Jonas Byriel, som er projektmed-
arbejder på Kost, Motion og sund 
livsstil, tager med de unge rundt 
til foreningerne i området: 

– Alle ansatte i ViTo har længe 
ønsket at få mulighed for at 
hjælpe de nyankomne unge ud 
i foreningslivet. De unge i ViTo 
har få erfaringer med organise-
ret klubliv. Generelt er der stort 
behov og nysgerrighed for at 
komme ud i klubberne, men det 
kan være uoverskueligt for nogle 
af dem at komme afsted på egen 
hånd. De er glade for at have en 
person med, som de kender og 
er tryg ved, og klubberne er utro-
lig imødekommende, siger han.

De unge nyankomne spiller 
volleyball på stranden.

Kanoner og mobilspil på  
Charlottenlund Fort

LIGE 
NUIndvielse

12 kanoner, mobilspil og en historisk befæstning blev fejret i november. 
Charlottenlund Fort, der er en del af Københavns Befæstning, er blevet 
moderniseret, har fået en vandrerute, nye skilte og et nyt mobilspil, 
som tager afsæt i det fysiske fort og bruger kulturarven direkte til 
oplevelser og læring. Fortet kan f.eks. bygges op som i 1. verdenskrig. 
Moderniseringen er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Kulturstyrel-
sen, Realdania og Gentofte Kommune. 
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KulturkalenderenKilde: KultuNaut

Udstilling Teater Politik

Pink Floyds Dark Side  
of the Moon – en klassiker 
fylder 40 år
Kom og hør musikforedraget om 
Pink Floyds mystiske mesterværk. 
Pink Floyd-eksperten Thomas Ulrik 
Larsen vender vrangen ud på et 
af rockens mesterværker, som var 
Pink Floyds store gennembrud. 
Tid: Mandag d. 17. december 
2012, kl. 17.00 – 18.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris: 50 kr. Billetter købes på: 
www.gentofte.billetto.dk

Tænkepauser:  
Livshistorien
Vi sluger biografier råt og spejler 
os i historierne om kendte menne-
sker. Kom til foredrag ved psykolog 
Dorthe Kirkegaard Thomsen, og 
hør hvordan identitet og livshistorie 
er tæt forbundet. 
Tid: Onsdag d. 9. januar 2013,  
kl. 17.00 – 18.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris: 50 kr. Billetter købes på: 
www.gentofte.billetto.dk

Coca-Cola og Kold Krig: 
Hvordan Danmark blev 
amerikaniseret
Kom og hør forfatter og Ph.d. i 
historie Dino Knudsen fortælle 
om den politiske, kulturelle og 
økonomiske amerikanisering af 
Danmark.
Tid: Onsdag d. 16. januar 2013,  
kl. 17.00 – 18.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup 
Pris: 50 kr. Billetter købes på: 
www.gentofte.billetto.dk

Hvem har skrevet  
Shakespeare?
Der er mange teorier om, at Wil-
liam Shakespeare ikke har skrevet 
de værker, der er kendt under 
hans navn. Men passer det? Vær 
med når forfatter og oversætter af 
Shakespeare Niels Brunse fortæl-
ler om teorierne og prøver at rede 
trådene ud.
Tid: Mandag d. 21. januar 2013,  
kl. 17.00 – 18.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup 
Pris: 50 kr. Billetter købes på: 
www.gentofte.billetto.dk

Charlotte Bircow: Skab 
medvind i modvind
Hør Danmarks fitnessdronning 
Charlotte Bircow forklare, hvordan 
sundhed i tanke og krop skaber 
overskud og glæde i hverdagen, 
selv når det ser sortest ud. Bircow 
blev i forsommeren 2011 selv ramt 
af brystkræft.
Tid: Tirsdag den 22. januar  
kl. 17.00 - 18.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup 
(Arrangeret i samarbejde med 
FOF-Gentofte)
Pris: 95 kr. Billetter købes på: 
www.gentofte.billetto.dk

Mød Peter Øvig Knudsen 
Peter Øvig Knudsen fortæller om 
arbejdet med sine Hippie-bøger. 
Forfatteren har brugt Jægersborg 
Bibliotek meget i sit arbejde. Som 
tak for den gode service og det 
høje humør kommer han og fortæl-
ler om bøgernes tilblivelse. 
Tid: Tirsdag d. 29. januar kl. 19.00 
- 20.30
Sted: Jægersborg Bibliotek, Smak-
kegårdsvej 112, 2820 Gentofte
Pris: Gratis. Tilmelding på www.
gentofte.billetto.dk 

Foredrag

Luciaoptog
Tid: Torsdag d. 13. december 
2012, kl. 15.00 – Ordrup Bibliotek, 
Ejgårdsvej 11,
Tid: Torsdag d. 13. december 
2012, kl. 17.00 - Gentofte Hoved-
bibliotek, Ahlmanns Allé 6

Erhu- og klaverkoncert
Oplev en stemningsfuld koncert 
med den fremragende kinesiske 
erhu-virtuos Liang Lingling fra 
China Conservatory i Beijing. 
Tid: Lørdag d. 15. december 2012, 
kl. 14.00 – 15.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, Hellerup
Pris: Fri entré.

Yuliesky Gonzalez Kind 
of Cuban featuring Tomas 
Franck & Bjarne Roupé
Gå ikke glip af denne formida-
ble koncert, hvor internationale 
virtuoser mødes til en elegant og 
super swingende afro-cubansk 
jazzkoncert. 
Tid: Lørdag d. 2. februar 2013,  
kl. 14.00 – 15.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris: 50 kr. Billetter købes på  
www.gentofte.billetto.dk

Lørdagskoncert: Ana 
Egge & The Sentimentals
Hør aftenens koncert, hvori 
folksangerinden Ana Egge bakkes 
op af det fremragende danske 
backing-band The Sentimentals. 
Tid: Lørdag d. 9. februar 2013,  
kl. 19.30. 
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup 
Pris: 50 kr. Billetter købes på  
www.gentofte.billetto.dk

Lytteklubben 16:50
Første onsdag i hver måned kan 
du få uforpligtende lytteoplevelser 
og indsigt i musikkens kulturelle 
samtid og i det konkrete værk. Der 
bydes på kaffe og kage.
Frédéric Chopins Nocturner
Tid: Onsdag den 2. januar kl. 
16.50 – 18.00
- Special Edition – Dave Brubeck
Tid: Onsdag den 6. februar  
kl. 16.50 - 19.30 
Sted: Gentoftegade Bibliotek, 
Gentoftegade 45, 2820 Gentofte 
Pris: Fri entré. Tilmelding på  
www.gentofte.billetto.dk. Der er 
plads til 30 personer. 

Du kan opleve mere klassisk mu-
sik sat i kontekst med P2 klubben 
- lytteklub for klassisk musik.  
Se mere på www.genbib.dk. 

Nobelprisseminaret: 
Albert Camus
Få forfattere har været så 
populære som Camus. Hvad er 
grunden for eftertidens vedvarende 
interesse? Kan vi stadig spejle os i 
hans skæbne og hans værk? Kom 
til foredrag ved lektor Jørn Boisen.
Tid: Torsdag d. 24. januar 2013, kl. 
17.00 – 18.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris: 50 kr. Tilmelding på www.
gentofte.billetto.dk

Downton Abbey:  
Upstairs & Downstairs
Lise Lotte Frederiksen fortæller om 
herskab og tjenestefolk i litteratu-
rens, tv-seriens og filmens verden. 
Kom og nyd foredraget med after-
noon tea og scones til.
Tid: Tirsdag d. 29. januar 2013,  
kl. 16.30 – 18.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris:75 kr. inkl. afternoon tea. 
Tilmelding på www.gentofte. 
billetto.dk

Film og foredrag: David 
Lynch-film med oplæg af 
Anne Jerslev
Som filmskaber er David Lynch 
det mørke melodramas mester. 
Lad Film- og medieforsker Anne 
Jerslev guide dig gennem hans 
filmværker og give indsigt i instruk-
tørens surrealistiske verden.
Tid: Torsdag d. 31. januar 2013, kl. 
19.00 – 22.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Tid: Mandag d. 4. februar kl. 18.15 
– 19.00
Sted: Vangede Bibliotek, Vangede 
Bygade 45, 2820 Gentofte.
Pris: 50 kr. Tilmelding på www.
gentofte.billetto.dk

Fortællinger fra Dysse-
gård – Dyssegård under 
besættelsen
Det lokalhistoriske netværk 
inviterer til en eftermiddag om 
Dyssegård under besættelsen. 
Tag billeder med fra dit eget liv i 
Dyssegård - der bliver rig mulighed 
for at udveksle minder og historier. 
Der serveres kaffe fra kl. 15.30.
Tid: Tirsdag d. 5. februar 2013, kl. 
16.00 - 17.30
Sted: Dyssegård bibliotek, Dys-
segårdsvej 24, 2900 Hellerup
Pris: Fri entré. Tilmelding på Dys-
segård Bibliotek eller på telefon: 39 
98 57 20

Musik

s

s

s

Musikskolen fylder 25 år: 
Vær med til at fejre Musikskolens 25 års jubilæum med 25 koncerter 
og arrangementer for store og små, hvor vi tæller ned til den store 
jubilæumskoncert lørdag den 4. maj 2013.
Den 18. af 25 koncerter: Trompet, klarinet og fløjtecafé 
Tid: Torsdag den 20. december kl. 19.30
Sted: Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8, 2900 Hellerup
Den 19. af 25 koncerter: Blandede Bolcher – Musikskole koncert 
Tid: Torsdag den 31. januar kl. 19.30 
Sted: Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8, 2900 Hellerup
Den 20. af 25 koncerter: Klavercafé
Tid: Tirsdag den 5. februar kl. 19
Sted: Øregårdssalen, Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 
2900 Hellerup
Pris: Fri entré.
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Musik Børn Film Udflugt ForedragSport BøgerWorkshop

Julehygge for  
Biblioteksklubben
Tag en pause fra julens stress og 
kom til den årlige julehygge for 
Biblioteksklubben. Der er oplæs-
ning af Selma Lagerlöfs ”Legenden 
om juleroserne”. Vi drikker et glas 
glögg og hører om klubbens tilbud 
for resten af vinteren til de jazzy 
toner fra The Saltus Saxophone 
Quartet. 
Tid: Tirsdag d. 18. december 2012, 
kl. 17.00 - 18.00
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris: Fri entré. Tilmelding på 
www.gentofte.billetto.dk

Forfatterfokus 
Tid: Mandag d. 7. januar 2013, 
kl. 17. 00 - 18.30: Gretelise Holm

Tid: Man. d. 18. februar 2013,  
kl. 17.00 - 18.30: Erik Valeur

Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup 
Pris: 50 kr. Tilmelding på  
www.gentofte.billetto.dk

Klassikerrækken  
– tema om fantasy 
Tid: Torsdag d. 10. januar 
2013 - J.R.R. Tolkien
Tid: Torsdag d. 10. januar,  
kl. 17 - J.R.R. Tolkien
Tid: Mandag d. 4. februar  
kl. 17 - J.K. Rowling
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris: 50 kr. Billetter købes på  
www.gentofte.billetto.dk

Litteratur con amore
Litteratur con amore er en litterær 
café for alle drevet af frivillige lit-
terære ildsjæle i samarbejde med 
bibliotekets personale. Vi går i 
dybden med et nyudgivet værk, en 
aktuel forfatter eller en moderne 
genre. Se emnet på www.genbib.
dk en måneds tid før afholdelse. 
Tid: Torsdag den 17. januar kl. 
16.50 - 18.00
Sted: Gentoftegade Bibliotek,  
Gentoftegade 45, 2820 Gentofte
Pris: Gratis. Ingen tilmelding.

Læsninger: Olga Ravn og 
Lars Skinnebach
Gentofte Hovedbibliotek inviterer til 
et arrangement med fokus på læs-
ning. To gode læsere, digter Olga 
Ravn og forfatter Lars Skinnebach 
medbringer hver en kort tekst, som 
skal ultra-nærlæses. 
Tid: Onsdag d. 6. februar 2013,  
kl. 17.00 - 18.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup 
Pris: 50 kr. Billetter købes på  
www.gentofte.billetto.dk
 

Bøger

Gå ikke glip af de mange 
gode dokumentarfilm, der 
vises i det nye år:

”Hvorfor fattigdom? Solar 
Mamas”, ”Min smukke datter”, 
”Ghettodrengen”, ”½ revolution”

Læs mere om hvor  
og hvornår på  
www.genbib.dk 

Film

Kreativ workshop og 
højtlæsning
Tag børnene med til et par hyg-
gelige timer med højtlæsning og 
kreativ workshop med børnebiblio-
tekets friske frivillige. For alle. 
Tid: Søn. d. 6. januar 2013,  
kl. 11.00 - 13.00 
Tid: Søn. d. 3. februar 2013,  
kl. 11.00 - 13.00.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup 
Multihal, Ejgårdsvej 11, 2920 
Charlottenlund 
Pris: Fri entré. Tilmelding ikke 
nødvendig

Forfattersalon med Mette 
Finderup
Ordrup Biblioteks anmelderklub for 
børn "Bibloanmelderne" er værter 
for en forfattersalon med den 
kendte børnebogsforfatter Mette 
Finderup. Få at vide, hvor Mette 
Finderup får sin inspiration fra og 
få en autograf. For alle.
Tid: Søndag d. 20. januar 2013, 
kl. 11.00 
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup 
Multihal, Ejgårdsvej 11, 2920 
Charlottenlund 
Pris: Fri entré. Mød bare op!

 

Comedievognen:  
Alfons Åberg – Nye historier
Kom og se Comedievognens 
populære dramatisering af Gunilla 
Bergströms berømte børnebøger 
om den energiske lille fyr med den 
livlige fantasi. Forestillingen base-
rer sig på flere af disse hverdags-
historier om Alfons og hans rare og 
distræte far. Alder: 3-8 år. 
Tid: Lør. d. 12. januar 2013,  
kl. 14.00
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup 
Pris: Fri entré. Tilmelding fra lørdag 
den 5. januar på Gentofte Hoved-
bibliotek eller på tlf.: 3998 5819

Kunstsalon # 6 – kunst og humor
Efterårssæsonens undervisningsforløb i samtidskunst afsluttes med denne 
salon, hvor temaet er kunst og humor. Kom og hør billedkunstnerne Ursula 
Nistrups og Ann Louise Andersens kunstsalon.
Tid: Tirsdag d. 18. december 2012, kl. 19.00 – 20.30
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris: 50 kr. Billetter købes på  
www.gentofte.billetto.dk

Animationsværksted
Kom og lav din egen animations-
film med legoklodser og figurer 
eller modellervoks. Filmen kan 
man få med hjem. Vi slutter af med 
at se resultaterne i vores filmsal. 
Tid: Lørdag d. 19. januar 2013, kl. 
10.00 - 14.00. 
Sted: Gentoftegade Bibliotek, Gen-
toftegade 45, 2820 Gentofte 
Pris: Fri entré. Tilmelding ved 
Gentoftegade Bibliotek på tlf.: 39 
98 57 30.

Drop-In Strik og  
HappyKnitTeaTime
Strikkeklubben Drop-In Strik får 
besøg af designeren Stine Sæther 
Uldal fra HappyKnit. Stine strik-
ker cirkler i forskellige materialer 
og størrelser med inspiration fra 
dagligdagen. Alle er velkomne og 
biblioteket byder på en kop kaffe. 
Tid: Mandag den 28. januar kl. 
16.00 - 18.00 
Sted: Gentoftegade Bibliotek,  
Gentoftegade 45, 2820 Gentofte 
Pris: Fri entré. Ingen tilmelding.

Udstillinger

Børn

Workshop

ss

"Light-Heavy"  
– Ny Traneudstilling 
Oplev de to kunstnere Eva Louise 
Buus og Krista Rosenkilde udfordre 
den traditionelle malerkunst i den 
nye Traneudstilling. Der bliver 
anvendt visuelle effekter og geo-
metriske mønstre for at manipulere 
sanserne og sløre grænserne. Alt 
dette i en gigantisk værk-formation, 
der vokser op ad udstillingsrummets 
6,5 m høje væg.
Tid: Lørdag d. 15. december 2012 
til lørdag d. 2. februar 2013 
Sted: Traneudstillingen, Gentofte 
Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 
2900 Hellerup 
Pris: Fri entré.

s

s

Palles værksted
Lav et kinesisk tuschmaleri på kinesisk 
silkepapir og med pensler købt i Kina 
Kunstnerne Tine Jakobsen og Tine 
Hecht-Pedersen vil hjælpe dig på vej. 
For alle. 
Tid: Lør. d. 5. januar 2013,  
kl. 11.00 - 14.00
Sted: Gentofte Hovedbibliotek,  
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
Pris: Fri entré. Tilmelding ikke nødvendig.
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Børnehavebørn giver ældre 
på plejehjem julelys i øjnene
Plejehjemmet Salem inviterer hver tredje uge børn fra Gentofte  
Børnehave hen på plejehjemmet for at lege, synge, danse og  
spille musik med beboerne.

En gruppe glade børnehavebørn 
på fem år fra Gentofte Børne-
have møder hver tredje uge op 
på naboplejehjemmet Salem for 
at synge, lege, danse og spille 
musik sammen med beboerne.  

Gennemsnitsalderen for be-
boerne på Salem er på næsten 
90 år, og mange af dem er de-
mente. Musik og musikaktiviteter 
bliver derfor brugt som et supple-
ment til den almindelige pleje. 

– Musik og sang hjælper på 
hukommelsen og humøret for 
vores beboere. Når de synger en 
bestemt sang, kan de pludselig 
huske noget fra deres ungdom. 
Måske en sang de har danset til 
eller deres første forelskelse. Vi 
har oplevet at beboere uden ord 
pludselig kan sige noget, fortæl-
ler forstander Minna Hegner.

Derfor var det nærliggende 
at invitere børnehavebørnene 

med til musik-arrangementet, 
fordi børnene og de ældre i 
forvejen har tradition for at holde 
fastelavn sammen. For de ældre 
bliver glade for samværet med 
de livlige børn. 

– Samværet med børnene 
giver de ældre livskvalitet. Der 
opstår en samhørighed. De ser 
på børnene og deres bevægel-
ser – og får minder om deres 
egen barndom, deres egne børn 
og børnebørn. Det giver glæde i 
øjnene på de ældre at se på bør-
nene. De bliver levende af det, 
og musikken og samværet løfter 
dem resten af dagen, fastslår 
Minna Hegner.

Naturligt forhold til de ældre
Børnene får også en masse ud 
af samværet med de ældre men-
nesker. Deres egne bedsteforæl-
dre er så unge, at de ofte stadig 

er på arbejdsmarkedet, og ikke 
er nær så rynkede, som dem på 
plejehjemmet. Her bliver det na-
turligt at tage de ældre i hånden, 
når børnene skal hjem. Her rører 
de måske for første gang en 
meget rynket og gigtramt hånd.

– Her er det Karen, Paul og 
Peter de siger farvel til. De får 
et naturligt forhold til de ældre, 
selvom de i starten er generte og 
lidt bange. Men det åbner musik-
ken og legene op for, fortæller 
Minna Hegner.

Børnene udvikler deres sociale 
færdigheder i forhold til ældre og 
svage mennesker. De ser ofte de 
meget gamle beboere fremtræde 
svage, nogle sover, andre kan 
skælde ud eller bare råbe, påpe-
ger leder af Gentofte Børnehave 
Janni Hermansen.

– Børnene oplever, at bebo-
erne skal hjælpes. F.eks. når 

der skal vinkes farvel, da nogen 
ikke kan løfte hånden. Børnene 
er meget forsigtige, når de tager 
de ældres hænder, siger hun og 
fortsætter:

– Vi oplever, at børnene er 
glade for, at beboerne taler med 
dem, og børnene svarer meget 
høfligt. Vi oplever det som, at 
børnene har fornemmelse for, 
at de ældre ikke kan alt, og at 
børnene kan udvise forståelse 
og tolerance. 

Beboer: Jeg elsker at synge
Musikterapeut Lise Høy Laursen 
og afspændingspædagog Anita 
Wollbrecht kører seancerne, 
hvor plejehjemmets beboere 
møder op i Atriumgården. En 
pædagog går med syv-otte børn 
hen til plejehjemmet, hvor de sid-
der i midten af en stor rundkreds.

Der bliver både sunget gamle 
salmer og sange som ”I Østen 
stiger solen op”, ”Se min kjole” 
og andre sange, som de ældre 
kender. 

Til sidst går børnene rundt og 
tager alle plejehjemsbeboerne i 
hånden for at sige farvel. Også 
til den ældste deltager, der er 
106 år.

En af plejehjemmets beboere 
Elly Pedersen på 93 år siger 
sådan her om musikken og 
besøgene fra børnehaven:

– Jeg bliver glad af det, kan jeg 
love for. Jeg elsker at synge – og 
så elsker jeg at se på børnene. 
Jeg synes de er meget, meget 
søde.

LIGE 
NUSamarbejde

» De snorker også  
en lille smule«

Børnenes kommentarer til besøget på plejehjemmet Salem: ”Det er dejligt at kigge på de gamle, de er søde.”   
”Jeg har lagt mærke til hende, der ikke kan se, jeg kigger bare på hende”, ”Hende der sover om dagen”,  

”De ser lidt rynkede ud”, ”De snorker også en lille smule”. ”Jeg så hende, der er 150 år, hun sover hele tiden”,  
”De har hvidt hår”, ”Ham den gamle mand, ham synes jeg er sød”.
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LIGE 
NUSamarbejde

Ældre og børn i 4. klasse 
knytter venskaber
De ældre i Dagcentret Tværbommen og børnene i Vangede Fritidscenter bor i samme hus på hver sin etage.  
Nu har ledelserne taget hul på et formelt samarbejde, hvor børnene og de ældre får glæde af hinanden.

”Hvor er Sussi? Vi har savnet 
Sussi.” En flok 4. klasses piger 
fra Vangede Fritidscenter løber 
rundt i Dagcentret Tværbommen 
for at lede efter en af de ældre 
gæster. Der er nemlig på det 
seneste knyttet venskaber mel-
lem børnene, der holder til på 1. 
sal over dagcentret på Tvær-
bommen i Vangede, og de ældre 
gæster, der jævnligt besøger 
dagcentret.

Den daglige leder Tina Søe-
gaard på Dagcentret Tvær-
bommen og leder Johan Boas 
fra Vangede Fritidscenter har 
besluttet at sætte skub i samar-
bejdet mellem de to etager og 
generationer. 

De ældre kan spille billard i 
fritidscentret, mens børnene 
er i skole. Eller de ældre kan 
komme op til computerrummet i 
dagtimerne for at få undervisning 
i f.eks. selvbetjeningsløsninger.

– Vores brugere har lidt forskel-
lige aldersgrupper, men de har 
glæde og gavn af hinanden.  
Hvis vi giver børnene og de 
ældre nogle rammer, så tror jeg 
synergien kommer helt af sig 
selv, siger Johan Boas.

Tivolitur satte skub i  
samarbejdet
I september tog 63 mennesker 
fra dagcentret og fritidsklubben 
hul på samarbejdet med en 
Tivolitur, hvor børn og ældre gik 

rundt sammen i den gamle have 
og spiste frokost i Grøften.

Der blev søgt penge til turen i 
Social- og Integrationsministeri-
ets EU-pulje for livskvalitet og et 
aktivt ældreliv.

– Vi vil gerne have, at både 
medarbejdere og børn og ældre 
kan udnytte og have gavn af 
hinandens ressourcer. Det kan 
være at brænde keramikskåle, 
strikke, få styr på det med 
computere, holde en sommerfest 
eller filte. Der er masser af idéer. 
Det gælder om at holde gryden i 
kog nu, siger Tina Søgaard. 

Burger- og gensynsaften
En eftermiddag i november 
mødtes cirka ti af de ældre og 20 
børn for at gense hinanden og 
tale om, hvorfor det havde været 
godt at lave noget sammen. Og 
gensynsglæden var ikke til at 
tage fejl af fra både børnenes og 
de ældres side.

Sussi, som hedder Susanne 
Preiland, føler selv, at hun har 
fået nogle nye veninder og 
er beæret over at blive kaldt 
reserve-farmor. Børnene er inte-
resserede i at høre om hendes 
barndom og f.eks at lære at strik-
ke. De møder hende med knus 
og kram, når hun enten drister 
sig op ovenpå – eller pigerne går 
ned ad trappen og kigger ind i 
dagcentret i dagligdagen.

– Jeg har selv et barnebarn 
på 10 år, så det er sjovt at være 
sammen med de her piger. Jeg 
har også strikket gaver til dem – 
og nyder at være sammen med 
dem og høre, hvad der fylder i 
deres liv, siger hun. 

En af de nye unge veninder 
Amanda Klenow Lehr udtrykker 
venskabet mellem generatio-
nerne sådan her:

– Det er hyggeligt at være 
sammen med Sussi, fordi vi 
hører sjove historier fra hendes 
barndom. Det er spændende 
at lære et ældre menneske at 
kende.

Pigerne sørger for, at de skal 
sidde ved siden af Sussi, når der 
skal spises burgere.

Nogle børn og gæster i dag-
centeret har hjulpet hinanden 

med at lave burgere, mens 
andre har leget med perler, 
spillet ludo eller kort. Børnene 
og de ældre knytter venskaber. 
Og det emmer af hygge. Næste 
gang generationerne på de to 
etager skal mødes skal de filte 
sammen.

Sussi får et kram som tak for den hjemmestrikkede hue.

Jytte Hansen spiller ludo med bl.a.  
Rebecca Trolle fra Vangede Fritidscenter.
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LIGE 
NUBæredygtighed

Skolelærer smitter elever 
med interesse for klima
Skolelærer David Agerbæk Jeppesen motiverer eleverne i udskolingen ved hele tiden at tænke utraditionelt i 
forhold til klima og bæredygtighed. Han koordinerer indsatsen for klima og bæredygtighed på Munkegårdssko-
len, som en af Gentofte Kommunes såkaldte klimaambassadører.

33-årige David Agerbæk Jep-
pesen er klimaambassadør i 
hele sin måde at anskue livet på. 
Som udskolingslærer i biologi og 
geografi håber han på at vække 
elevernes lyst til at tænke på 
klimaet og bæredygtighed. F.eks. 
ved at bruge det som en del af 
undervisningen at teste elbil og 
lave forsøg med at bruge et hul i 
jorden som køleskab.

Som folkeskolelærer for de 
ældste klasser på Munkegårds-
skolen ved han, hvor han kan 
gøre en forskel. Udover at være 
klimaambassadør, hvor han 
sammen med andre af kom-
munens lærere og daginstituti-
onsledere jævnligt mødes for at 
koordinere indsatsen for klima 
og bæredygtighed, så tænker 
han også på, hvordan man får 
energibesparelser gennemført i 
hverdagen. 

Men han løfter ingen pege-
fingre ad eleverne:

– Vi kender jo alle de lidt 
mere gængse spareregler med 

sluk lyset efter dig og brug 
elspareskinne til tv, computer 
og så videre. Jeg vil hellere 
give eleverne nogle oplevelser, 
der efterfølgende får dem til at 
tænke på miljøet, siger han. 

Energibesparelser som Ninja
Eleverne får f.eks. at vide, at de 
skal prøve at lade lyset være 
slukket i opgangen, og prøve at 
gå op ad trapperne blot ved at 
føle sig frem. 

– Så får de en super fed op-
levelse af at være en Ninja i en 
form for computerspil. Og det er 
jo en helt anden måde at gribe 
det an på. Så synes eleverne 
pludselig, at det er meget mere 
sjovt og udfordrende i stedet for 
at sidde og læse i en bog, at de 
skal huske at slukke lyset, så de 
sparer energi og penge, siger 
han.

Til gengæld kunne det være, 
at de kan ændre deres syn på 
behovet for lys på den anden 
måde med Ninja-figuren. Være 

computerspiller i deres egen 
virkelighed. For når eleverne 
synes noget er sjovt, så lærer de 
også mere end, hvis de synes 
det er kedeligt. 

300 elever i elbil
David Agerbæk Jeppesen mener 
også, at det giver god mening 
at være med til at teste elbiler, 
for det burde være det oplagte 
alternativ til benzin- og diesel-
drevne biler.

– Det var en god oplevelse at 
køre Danmark rundt med min 
søn i sommer. Man skal blot 
køre på en lidt anden måde end 
man er vant til i en benzin- eller 
dieseldrevet bil og selvfølgelig 
planlægge ruten, så man kan 
oplade bilen på de forskellige 
ladestationer, som allerede er 
etableret rundt om i landet, siger 
David Agerbæk Jeppesen.

En oplevelse som den med 
elbilen er David Agerbæk 
Jeppesen heller ikke sen til at 
inddrage i undervisningen. For 

han ved godt, at det er ikke alle 
familier, der har mulighed for at 
prøvekøre en elbil. Derfor lod 
han alle interesserede elever få 
en prøvetur i elbilen i de tre må-
neder han var testkører, så de 
kunne gå rundt og videreformidle 
det gode budskab til venner og 
familie.

– Jeg tror jeg nåede op på, at 
300 elever fik en prøvetur, efter 
de havde fået tilladelse fra deres 
forældre, siger han.

Køleskabet et hul i jorden
David Agerbæk Jeppesen har 
også afprøvet om man kunne 
lave et energirigtigt køleskab ved 
at grave et stort dybt hul i jorden. 
Konklusionen var, at man kan 
opbevare madvarer lige så koldt 
som i køleskabet. 

– Mine elever synes nogle 
gange jeg er lidt skør, men jeg 
tror personligt, at de lærer noget 
af mine forsøg, og at de tager 
det med sig, fordi det rusker lidt 
op i deres vanetænkning. Jeg 

kan som lærer være med til at 
gøre dem bevidste om, hvilket 
samfund de lever i, og hvordan 
de kan bidrage til et bæredygtigt 
samfund, siger den ihærdige 
klimaambassadør.

Smitter af på eleverne
Marcus Hørkjær er en af ele-
verne i 9. B, som bliver undervist 
af David Agerbæk Jeppesen og 
han kan skrive under på, at den 
kreative undervisning smitter 
af på hans miljøbevidsthed og 
lysten til at lære:

– Jeg husker budskaberne 
bedre, når vi kører i elbil, leger 
Ninja eller vi er ude at plante 
vores egne planter for at under-
søge fotosyntese og se, hvor 
hurtigt de gror. Jeg forstår det 
meget bedre end at læse det i en 
bog, siger han og fortsætter:

– Jeg er altid glad, når jeg 
møder David, og det giver mig 
lyst til at lære noget.

David Agerbæk Jeppesen så flere meter ægte togskinne fra DSB på 
en skrotbunke på Otto Busses Vej – og har brugt det til en improviseret 

skaterbane på Munkegårdsskolen. 
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Fjernvarme på skoleskemaet
Gentofte Fjernvarme lærer kommunens yngste borgere om varme og fremtidens energi i dagligdagen. Formålet 
er at give eleverne i 5.-6. klassetrin indsigt i, hvor vi får vores varme fra, og hvilken påvirkning det har på miljøet.

Kan fjernvarme være spæn-
dende for børn? Spørger man 
Gentofte Fjernvarme, er svaret 
ja. Derfor har de nu udviklet et 
skolemateriale til 5.- 6. klassetrin 
med fokus på fjernvarme. Under-
visningsforløbet hedder ”Hold da 
helt på varmen – Fjernvarme i 
Gentofte kommune” og består af 
både undervisning og praktiske 
øvelser i skolelokalet samt valg-
frie udflugter til Vestforbrænding 
og en af kommunens fjernvarme-
vekslerstationer.  

–Vi vil gerne vise børnene, 
hvor deres varme kommer fra, 
hvordan de bedst kan beskytte 
miljøet og på en sjov måde vise 
eleverne i Gentofte, at det de læ-
rer noget om i klasseværelset er 
en del af dagligdagen, fortæller 
Johan Sølvhøj Heinesen, leder 
af Gentofte Fjernvarme, om be-
væggrunden for skolematerialet. 

Læring gennem øvelser  
og eksempler
Materialet lægger i høj grad op 
til, at eleverne selv skal tilegne 
sig viden gennem sjove og prak-
tiske øvelser. En af de måder 
eleverne lærer om fjernvarme, 
er, når de tegner bananskrællens 
vej fra affaldsspand til radiator. 

Et andet eksempel er, når 
eleverne skal regne ud, hvor 
mange træer, der skal til for at 
optage CO2 tilsvarende den 
CO2-besparelse, som opnås 
ved opvarmning med fjernvarme 
frem for olie eller gas. 

Samtidig giver materialet 
børnene mulighed for at være 
kreative og tænke ud af boksen, 
og kun fantasien sætter grænser, 
når eleverne designer deres eget 
intelligente hus, hvor nogle ting 
som for eksempel tørretumb-
leren først tænder, når vinden 
blæser. Eller når de får mulighed 
for at opfinde deres egen bølge-
kraftmaskine, der opfanger bøl-
ger og laver dem om til energi. 

Varmekyndige mesterelever
Undervisningsforløbet giver 
eleverne indblik i opvarmningen 
af deres hjem og mulighed for 
at tilegne sig baggrundsviden 
om energiformer og -kilder, og 
gør dem i stand til at forholde 
sig til sammenhængen mellem 
energikilder, varmeforsyning og 
miljøpåvirkning. 

Alle de elever, som gennemgår 
forløbet, inviteres i slutningen af 
skoleåret til fælles Lille Varme-
mesterdag på Gentofte Rådhus. 
Her vil de få overrakt diplom for 
at have gennemført undervis-
ningsforløbet. 

Fjernvarme i Gentofte  
Kommune
Gentofte Kommune er i gang 
med at udvide fjernvarmenettet 
i hele kommunen. Planen er, 
at hele kommunen skal være 
forsynet frem mod år 2026. I 
2010 vedtog Gentofte Kommune 
en klimaplan, hvor man bl.a. 
satte som mål, at kommunens 
CO2 -udledning nedsættes med 
12 procent frem mod år 2020. 
Udbygningen af fjernvarmenettet 
er en del af den plan. 

 
Her er noget af det,  
eleverne lærer i materialet: 

Opvarmningsformer og miljøpåvirkning
CO2 slippes blandt andet ud i luften, når vi brænder gas eller olie 
af for at få energi. Vi slipper også CO2 ud i luften, når vi laver 
fjernvarme men betydeligt mindre. Faktisk udledes der i gennemsnit 
50 procent mindre CO2, når vi opvarmer med fjernvarme, end når 
vi opvarmer med gas og 62 procent mindre end ved brug af olie. 
Når vi opvarmer vores hjem med fjernvarme, slipper vi også færre 
forurenende stoffer ud i luften, end hvis vi opvarmede vores hjem 
med for eksempel el, gas eller olie. 

Varmen i Gentofte Kommune
I Gentofte udnytter vi energi fra bl.a. afbrændt affald og 
overskudsvarme fra elproduktion til fjernvarme. Tilsammen kommer 
95 procent af vores varme herfra. Samtidig bor vi tæt på hinanden 
og har højtisolerede rør, som det varme vand løber rundt i. Det 
betyder, at vi i Gentofte udnytter energien og sikrer et lavt energitab 
fra varmeproduktion og ud til den enkelte bolig. 

Læs mere på www.gentofte.dk/fjernvarmeundervisning.

Brug brændeovnen rigtigt
 
Det er vigtig at bruge brændeovnen korrekt. Ellers risikerer du at skade miljøet og genere dine naboer.  
Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet fire enkle råd om korrekt fyring.

1. Brug rent og tørt træ
Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr heller aldrig med affald som for eksempel reklamer,  
magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet eller behandlet. 

2. Sørg for rigelig luft
For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. Tænd op med pindebrænde,  
optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt kan få godt fat. Skru først ned for spjældet,  
når flammerne bliver blålige.

3. Fyr lidt ad gangen
Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj. Hver gang du lægger brænde ind,  
skal du skrue op for luften, indtil de mørkegule flammer er væk.

4. Gå ud og tjek
Hvis du har fyret korrekt, er skorstensrøgen knap synlig og der er heller ingen grim lugt.

Rotter – du har pligt til at anmelde dem
Ser du en rotte eller har du mistanke om, at der er rotter,  
er det din pligt at anmelde det. 

Rotter anmeldes til virksomheden Kiltin på telefon 20 97 41 11 
eller på kommunens hjemmeside www.genvej.gentofte.dk,  
hvor du skal bruge din digitale signatur. 

To rotter kan i løbet af et år blive til 1000 rotter. Din anmeldelse 
er derfor vigtig, for at komme dem effektivt til livs.
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Bogbørsen for første gang i Danmark
Et helt nyt fænomen ser snart dagens lys i Gentofte. I en gratis byttecentral for bøger kan  
borgerne nemlig give gode læseoplevelser videre til hinanden. Bogbørsen blev indviet i  
november af borgmester Hans Toft.

Med indvielsen af tre nye uden-
dørs bogskabe kan borgerne for 
første gang kvit og frit tage en 
bog med hjem. Samtidig kan de 
aflevere bøger, de ikke længere 
har brug for. Gamle, men stadig 
gode bøger, får på den måde nyt 
liv, og håbet er, at man ved hjælp 
af litteraturen falder i snak med 
mennesker, man måske ellers 
kun nikker til – naboer eller for-
ældre fra børnehaven og skolen. 

– Borgerne i Gentofte får med 
Bogbørsen en ny mulighed. Man 
kan bytte bøger døgnet rundt 
og samtidig giver bogbørsen 
anledning til socialt samvær. 
Bogbørsen udvider biblioteker-
nes traditionelle funktion via 
den gratis byttecentral, og på 
den måde kan der forhåbentlig 
skabes endnu mere læseglæde. 
Mange frivillige ambassadører 
hjælper til med at drive bogbør-

sen, og projektet ligger således 
fint i tråd med tanken om et 
borgerdrevet bibliotek, siger 
borgmester Hans Toft.

Grøn og innovativ
Projektet er støttet af Sta-
tens Kunstfond og Lokale- og 
Anlægsfonden, der også er 
begejstrede for Bogbørsen, som 
Gentofte Kommune er først med 
i Danmark:

– Bogbørsen er et innovativt 
projekt. Vi håber, at det bliver 
et socialt samlingssted midt i 
byrummet, hvor borgerne kan 
mødes og diskutere litteratur. 
Det er samtidig en bæredygtig 
idé at genbruge bøger og oven 
i købet også få lys i bogska-
bene fra solceller, siger Torben 
Frølich, direktør i Lokale- og 
Anlægsfonden.

Overskud og ikke overforbrug
Bogbørsen fungerer også som 
flotte skulpturer i byrummet. 
Bag udviklingen af bogskulptu-
rerne står billedkunstner Signe 
Guttormsen og arkitekt Steen 
Palsbøll. Med inspiration fra 
lignende projekter i Tyskland har 
de sammen skabt Bogbørsen 
specielt til Gentofte.

– Skulpturerne skal være 
smukke at se på i sig selv, men 
i og med vi forstår dem som so-
ciale skulpturer, er det nærværet 
og udvekslingen af åndelige 
værdier mellem borgerne, der er 
central. Bæredygtighed er også 
et vigtigt element i projektet. Der 
er ikke noget spild eller overfor-
brug, bøgerne cirkulerer, ligesom 
energien gør det: Det er solen, 
der via solceller får skabene til 
at lyse. Nu glæder vi os til at se, 
hvordan borgerne tager imod 
Bogbørsen, siger billedkunstner 
Signe Guttormsen.

Bogbørsen spiller både på det 
uventede og den pludselige, 
positive oplevelse, der opstår, 
når mennesker føler sig godt 
tilpas og har lyst til at opholde 
sig i byrummet. Tillid er også en 
meget vigtig faktor. Ideen er, at 
i et samfund, hvor tilliden blandt 
borgerne er stor, kan det lade sig 
gøre at skabe en velfungerede 
byttecentral og have bøger stå-
ende, som alle kan tage af. 

Bogskabene drives i samarbej-
de med en række frivillige, der 
har meldt sig som ambassadører 
til at holde øje med bogskulptu-
rerne og sørge for, at der er fyldt 
op, og at indholdet i bogskabene 
varieres i starten.

Bogbørsen

Bogskulpturerne måler 2,70 
meter i højden og er 80 gange 
60 cm i omkreds. Materialerne 
er	’avonite’,	glasfiber	og	
polycarbonat og lyset er 
LED-lys med energi fra et 
solcellepanel.

Find dit lokale bogskab her:
Ordrup - Ordrup Park ved 
Morescovej og Ordrupvej
Jægersborg - på Ibstrup Torv 
for enden af Jægersborg Allé.
Hellerup - på det grønne 
område mellem Ahlmanns Allé 
og Duntzfelts Allé.

Direktør Torben Frølich fra Lokale- og Anlægsfonden sammen med  
borgmester Hans Toft, billedkunstner Signe Guttormsen  

og arkitekt Steen Palsbøll.
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LIGE 
NUUng og kreativ LIGE 

NURamasjang-bus

LIGE 
NULitteratur

Fakta
Linn Ullmann er født i 1966 i 
Oslo som datter af skuespiller 
Liv Ullmann og den verdens-
kendte instruktør Ingmar 
Bergman. Hun er uddannet 
i engelsk litteratur ved New 
York University.

Fakta
Projektlederforløb for unge
Forløbet finder sted i Rummet 
på Hovedbiblioteket og  
varetages af Kultur & Biblio-
tek, med hjælp fra eksterne og 
interne oplægsholdere.  

Arrangementerne kan finde 
sted overalt i Gentofte Kom-
mune, og du kan få hjælp til 
alle dele af din idé. 

Verdens ondeste gris i Vangede
Omkring 100 børn strømmede 
til Vangede Bibliotek i november 
for at være med, da DR og den 
berømte Ramasjang-bus sendte 
direkte fra biblioteket.

Tim Terry var den glade 
børnevært og de to lokale hold, 
der dystede i Ramachancen var 
fra Gentofte Kunstskøjteløber-
forening og Lyngby-Gentofte 
Gymnastik – Rope Skipping 
(sjipning). 

Efter en hård fight i RamaSang, 
RamaViden og RamaHAJ, hvor 
begge hold kæmpede indædt 

for at fange mest muligt hajføde 
med munden, blev konkurrencen 
endeligt afgjort på verdens on-
deste gris, Rodeogrisen – og det 
blev pigerne fra Lyngby-Gentofte 
Gymnastik – Rope Skipping, der 
løb af med sejren.

På billedet ses Julie og Anna 
fra Lyngby-Gentofte Gymnastik 
og Isabella og Siri fra Gentofte 
Kunstskøjteløberforening og 
selvfølgelig Tim Terry fra  
Ramasjang.

Fornemt besøg på Hovedbiblioteket
Gå ikke glip af årets  
litterære arrangement, 
når Gentofte Hoved-
bibliotek i februar får 
besøg af den kendte og 
elskede, norske forfatter 
Linn Ullmann.

Linn Ullmann var en anerkendt 
litteraturkritiker i Norge, da 
hun brød igennem i 1998 med 
debutromanen 'Før du sover', en 
humoristisk roman om en ung 
kvinde og hendes vidtløftige mor. 

Bogen vakte betydelig opsigt 
og blev straks oversat til over 
tyve sprog. Opfølgeren 'Når jeg 
er hos dig' er en samlivsroman 
med mørkere undertoner, formid-
let i en eksperimenterende form. 

Med 'Et velsignet barn', der 
efterfulgte romanen 'Nåde', pla-

cerede hun sig i forreste række 
i norsk litteratur. I 'Et velsignet 
barn' skildres en flok halvsøstres 
gruopvækkende oplevelser på 
en sommerferieø, hvor de besø-
ger deres fælles far. Romanen, 
der undersøger størrelser som 
erindring og glemsel, skyld og 
forsoning, er et intens psykolo-
gisk studie i vold børnene imel-
lem og i de voksnes manglende 
evne til at påtage sig ansvar. 
Romanen er solgt til filmatisering 
i USA.

Linn Ullmann er aktuel med 
romanen 'Det dyrebare' - en 
stemningsmættet, intens og 
medrivende familiehistorie 
om skyldfølelser, fortielser og 
hemmeligheder, der i bedste 
Ullmann-stil får både smil og 
tårer frem hos læseren. 

Mød Linn Ullmann
Du kan møde Linn Ullmann 
mandag den 25. februar kl. 17.00 
- 18.30 på Gentofte Hovedbiblio-
tek. Entré: 50 kr. Billetter købes 
på www.gentofte.billetto.dk.

Projektlederforløb for  
kreative unge
Nu bliver et nyt projektlederforløb 
for unge sat i søen. Målet er at 
skabe gode rammer for lokale 
unges kulturarrangementer. For 
det kan være svært at gøre en 
idé eller et projekt til virkelighed. 
Og endnu sværere at formidle 
og kommunikere sin idé, at få 
folk til at arbejde sammen eller at 
skaffe penge. 

Det skal det nye projektleder-
forløb hjælpe lokale unge med. 
Der er ansøgningsfrist den 6. 
januar 2013, og alt, hvad det 
kræver, er, at du er mellem 15 og 
25 år og bor eller går på en ud-
dannelse i Gentofte Kommune. 
Send en kreativ ansøgning på 
skrift, som film, mindmap eller 
noget helt fjerde. Om du har 

meget eller lidt erfaring er ikke 
afgørende. Det vigtigste er, at du 
er passioneret og positiv.

Første hold starter op i februar 
2013, og forløbet tager omkring ti 
timer om måneden i ti måneder. 
Hvis du går på en ungdoms-
uddannelse, bliver forløbet 
tilpasset, så det ikke kolliderer 
med eksamen og store opgaver. 
Forløbet veksler mellem oplæg, 
workshops og afvikling af ar-
rangementer. 

Du kan finde ansøgnings- 
skemaet på Rummets facebook-
side (søg på Rummet Gentofte 
Hovedbibliotek) eller på bibliote-
kets hjemmeside,  
www.genbib.dk.
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