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LEDER

FRITID

Absurd udligningsreform
tvinger til skattestigning

Hvorfor stiger skatten
i Gentofte?

Den 15. oktober vedtog 18 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen et
nyt budget for de kommende to år i Gentofte Kommune. Budgettet demonstrerer igen, hvordan vi i Gentofte lytter, samarbejder og tager ansvar for
hinanden; for vore allermindstes tryghed og læring; for alle skolebørns ’læring
uden grænser’, med en netop igangsat helt nytænkende udskoling og med et
fantastisk aktivt kultur-, fritids- og idrætsliv med bredde og elite. Og for vore
ældre, der skal sikres omsorg og værdighed for hjemmeboende og i vore
plejeboliger – samt med forsat stærk fokus på vore svage og handicappede.

Gentofte Kommunes tab som følge af den nye udligningslov indfases over fem år.
Kommunalbestyrelsen har med det netop vedtagne budget besluttet, at den nødvendige skattestigning som følge af udligningsloven skal følge kommunens årlige
ekstra udgift til udligning. For skatteborgerne betyder det, at skatten først og kun
sættes i vejret i takt med, at Gentofte skal betale mere og mere i ekstra udligning
og skattesanktion til staten.

Samtidig tager vi ansvar for en bæredygtig udvikling, og for vores økonomi,
som desværre med den nye udligningslov er mødt med et frontalt angreb fra
et folketingsflertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Alternativet.

600

Oven i selve udligningsregningen står Gentofte Kommune også til at modtage
yderligere og helt urimelige ekstra udligningssanktioner med dertil hørende
skattesanktioner, fordi vi er nødsaget til at forhøje skatten for at betale de
pålagte udligningsregninger.
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Tab på ny udligningslov

Hans Toft
Borgmester
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Ny skatteprocent

Dec

Okt

Jul

Jun

Maj

Apr

Mar

Jan

60%

10 mio. kr. om dagen
Gentofte
Kommune

3,5
3,0
2,5
2,0

Gentofte Kommune betaler hvert år
i alt ca. 3,5 mia. kr. i udligning til andre
kommuner – altså hver dag næsten
10 mio. kr. Det svarer til, at vi hvert år
bygger over 20 svømmehaller i andre
kommuner.

2021
3,5

Mia. kr.

1,5

Med venlig hilsen

2025

Næsten 60 % af indkomstskatterne sendes videre til andre kommuner. Fra januar
til august betaler borgerne i Gentofte skat til borgere i andre kommuner – først fra
den 7. august betaler Gentofteborgerne skat til deres egen kommune.

Det vedholdende pres på regeringen, Venstre og de tre øvrige forligspartier i
folketinget har tvunget de fem partier til at nedsætte afstraffelsen af Gentofte.
Det betyder, at skatten i 2021 ikke får den kolossale voldsomhed, som der i
de første forløb også i den vedtagne lov var lagt op til. Skatten i 2021 tvinges
således ikke i vejret med 1,24 %, som først antaget, men derimod med 0,83 %,
så skatten næste år stiger fra 22,80 til 23,63 %. Som en yderligere konsekvens
af udligningsreformen tvinges skatten i vejret til i 2025 at være 24,56 %.

Med det nye budget har vi skattegrundlaget for, at Gentofte Kommune forbliver et godt sted at bo, leve og arbejde.

2024

Fakta om udligning

Vi har igennem mange måneder kæmpet for at undgå disse yderligere ekstraregninger, og derfor er det med stor tilfredshed, at vi i 12. time (2 dage før
den udsatte budgetvedtagelse og 5 dage efter den planlagte behandling af
budgettet) har fået tilsagn fra ministeriet om, at kommunen bliver fritaget for
at betale en ekstra skattesanktion i 2021. Alt andet havde også været absurd
ud over alle grænser.

Vi vil gøre alt, der står i vores magt, for at sanktionsfriheden og frihed fra den
yderligere ekstra udligning også kommer til at gælde i årene fra 2022 og frem.
Men det kommer ikke til at ske uden kamp fra vores side.

2023

Sep

2022

Aug

2021

Nov

Efter en kort indfasningsperiode vil udligningsregningen for Gentofte hvert
eneste år være FORØGET med over 500 millioner kroner plus yderligere skattesanktioner. Alene denne årlige mer-regning på 500 mio. kr. ligger væsentlig over,
hvad det koster at drive samtlige 12 folkeskoler og skolefritidsordninger i kommunen – og det er åbenbart kun indenrigsminister Astrid Krags fantasi, som
rækker til, at vi i Gentofte Kommune, der er en af de billigst administrerede kommuner i hele landet, skulle kunne spare et så stort beløb uden, at det får enorme
negative konsekvenser for borgerne i alle aldersgrupper i vores kommune.
Vi må derfor med dyb beklagelse konstatere, at folketingsflertallet ikke giver
os nogen anden mulighed end at sætte skatten op, selv om udligningsreformen fuldstændigt ignorerer det langt mindre rådighedsbeløb, som familier
i Gentofte har i forhold til sammenlignelige familier i resten af Danmark.
Statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen og indenrigsminister Astrid Krag gentager og gentager, at de brede skuldre skal bære
de største byrder – uden at nævne, hvilke byrder der allerede i dag bæres. Og
uden at nævne, at 61 % af skatteborgerne i Gentofte Kommune tjener det
samme eller mindre end en lærer og en sygeplejerske. Det er hovedrystende,
at sygeplejersken eller læreren i vores kommune – der i forvejen har mindre til
rådighed end deres kolleger andre steder i landet – nu skal betale for, at andre
kommuner sætter skatten ned.

Skatteprocent
%

Mio kr. i ny udligning

Feb

Den helt urimelige udligningsreform – og det ganske absurde forløb omkring
den – har helt til det sidste skabt store usikkerheder i budgetlægningen.

Træning i det fri

Træningsarealet i Dyssegårdsparken har fået en opgradering. Der er sat et nyt træningsstativ op, som du kan bruge til styrketræning af hele kroppen og til strækøvelser
efter løbeturen. Stativet kan også bruges af klatreentusiaster til parkour. Det nye
trædæk kan bruges til ophold og liggende øvelser hele året. Den fleksible indretning af

arealet giver mulighed for alsidig træning for alle aldersgrupper, og der er inspiration til
øvelser på et skilt ved træningsarealet.
Anlægget er opført af Gentofte Kommune og støttet af Bevæg Dig For Livet, som er en
del af Gentofte Kommunes indsats, der giver mulighed for, at flere bevæger sig mere.

2007
1,6

1,0

Udligningsregningen for Gentofte Kommune er steget til det dobbelte siden
2007 – og stiger fortsat.
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BUDGET

Budget

2021
(alle tal er i mio. kr.)

147

425

Anlæg

Kultur, fritid
og unge

154

372

3.486

Udligning til andre
kommuner

Veje, miljø mv.

Borgere med handicap,
psykisk syge mv.

260

Indbetaling af feriemidler
til Lønmodtagernes Feriefond

3.486

500

Udligning til andre
kommuner

Det bruges
pengene til

Administration,
beredskabet mv.

569

Dagtilbud for børn
og forebyggelse

60%
af indkomstskatten går til
udligning

601

Sociale ydelser

Gentofte lytter, samarbejder
og handler – og tager ansvar
Et bredt flertal på 18 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer har vedtaget
et nyt toårigt budget. Budgettet er præget af Folketingets nye udligningsaftale,
som har den konsekvens, at skatterne for
første gang i 11 år stiger i Gentofte Kommune. Skattestigningen er nødvendig
for at sikre, at ingen borgere skal opleve
serviceforringelser de kommende år.

128

Bygninger (Gentofte
Ejendomme)

BUDGET

765

Budgetaftalen bygger på de gode erfaringer med
flerårige budgetaftaler siden 2015 og er indgået af
Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det
Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Robust økonomi og høj service
I budgetaftalen er det fastslået, at Gentofte fortsat
skal arbejde helhedsorienteret og nytænkende med
afsæt i en effektiv, veldreven kommune, der har
lavest mulig beskatning. Der er i budgettet lagt vægt
på en langsigtet, sund og robust økonomi, samt at
borgere i kommunen ikke skal opleve serviceforringelser på grund af den store udligningsregning. Over
500 millioner kr. skal Gentofteborgerne betale mere
om året end de årlige over 3 milliarder, der betales i
forvejen.

1188

Forebyggelse, rehabilitering
og pleje af ældre

Gentofte Kommune er blandt de billigst administrerede kommuner i Danmark, men for at sikre at skattestigningen hos borgerne ikke bliver endnu større
ønsker kommunalbestyrelsen, at der gennemføres
effektiviseringer på 40 mio. kr. inden for primært
administrative funktioner.

5.819

Indkomstskat

1.217

Bloktilskud mv.

383

Lån, investeringsbeholdning
og likviditetsforbrug mv.

Her kommer
pengene fra

526

Øvrige skatter

649

Ejendomsskat
(grundskyld 16‰)
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•
•
•
•
•
•

Læringer fra coronatiden
Værdig sagsbehandling
Ældreservice i Gentofte
Unges trivsel – sammen og hver for sig
Erhvervspolitisk strategi
Uddannelsesvejledning

Herudover har kommunalbestyrelsen besluttet, at
der over den næste fireårige periode skal samarbejdes
med borgerne om følgende emner:
•
•
•
•
•

Vi lytter, samarbejder, handler – og tager ansvar
Budgetaftalen 2021-22 har et fireårigt perspektiv
og rummer både konkrete projekter – alt fra en ny
kunstgræsbane til efteruddannelse af pædagogmedhjælpere – og overordnede idéer og visioner, som
kommunen vil forfølge i de nærmeste år. Her bringer
vi blot et lille udpluk.

Flere boliger til unge og ældre
Der er fortsat stort fokus på at skaffe flere boliger til
både unge og ældre, og de næste år opføres i alt 154
almene ungdomsboliger samt 100 almene familieboliger. Udbygningen og moderniseringen af Tranehaven færdiggøres i slutningen af 2021, og de 72 nye
boliger på Jægersborghave forventes indflytningsklar ultimo 2021. Sammen med de nye ældreboliger
på Stolpehøj, som forventes færdigt medio 2021, vil
det de førstkommende år sikre Gentofte Kommune
tilstrækkelig kapacitet af ældre- og plejeboliger.
Forligspartierne er opmærksomme på det stigende
behov for yderligere kapacitet på længere sigt og
ønsker derfor, at der bygges flere ældreboliger i
kommunen.

Den attraktive arbejdsplads
Bæredygtige dagtilbud
Nye boligmuligheder
Implementering af ny sundhedsreform
Skolernes mellemtrin

Derfor hæves kommuneskatten til 23,63 % i 2021 og
– som konsekvens af udligningsreformen – til 24,00 %
i 2022, 24,17 % i 2023, 24,34 % i 2024 og 24,56 % i 2025.

Skoler
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Vi skaber sammen
Gentofte Kommune har i de senere år haft 36 opgaveudvalg, hvor borgere og politikere har udviklet løsninger sammen. I næste budgetperiode vil borgerne
blandt andet blive inviteret til at samarbejde om:

Grøn omstilling
Kommunen fortsætter sit grønne og bæredygtige
fokus. Med udgangspunkt i de tidligere opgaveudvalg ’FN’s verdensmål i Gentofte’ og ’Fremtidens
transport’ skal der blandt andet udvikles en samlet
klima- og energiplan, der skal styrke arbejdet med at
omsætte nationale målsætninger til konkret og lokal
handling i samspil med kommune, borgere, foreninger og virksomheder. Herudover skal kommunen blandt andet have et stærkt fokus på at minimere eksisterende overløb til Øresund, og der skal
fremover ikke gives tilladelse til de meget omtalte
planlagte udledninger som fx i forbindelse med
Nordhavn-byggeriet. Genanvendelse og sortering
af affald skal styrkes endnu mere, der skal skabes
endnu flere rekreative klimatilpasningsløsninger
– og så vil kommunen lægge pres på Folketinget for
at foretage de nødvendige lovændringer, der kan
muliggøre udbredelsen af klimavenlig fjernvarme.

Gode faciliteter til bevægelse og læring
Arbejdet med at øge svømmekapaciteten i Kildeskovshallen fortsætter, så der etableres et 25 meters
bassin, et varmtvandsbassin og en række andre faciliteter til en samlet pris af 120 mio. I budgettet er der
desuden sat penge af til blandt andet at etablere en
kunstgræsbane ved Jægersborg Boldklub, lysanlæg
på Gentofte Sportsplads atletik og løbebane, en lejepladspulje til renovering af kommunens legepladser,
opgradering af lokaler til fx sløjd og hjemkundskab
på skolerne, nye fysiklokaler på Bakkegårdsskolen
og Ordrup Skole, opgradering af Tjørnegårdsskolens
skolegård m.m.

Læs mere på
gentofte.dk/budget2021
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NOVEMBER – DECEMBER

Kulturkalender

TEMA

Få overblik over kulturoplevelser tæt på
dig på gentofte.dk/kalender.

Litteratur der smitter

Unyttige historiefacts

Litteraturkritiker Erik Skyum-Nielsen sætter litterært
fokus på epidemier. Vi begynder i 1348 med pesten i
Firenze og Boccaccios klassiker Dekameron. Foredraget
runder bl.a. også Albert Camus og ender hos Hanne-Vibeke Holst, der med Som pesten i 2017 forudsagde
meget af det, som kom til at ske under coronakrisen i
2020. Tilmelding via genbib.dk/billetter

Vidste du, at romerske soldater tegnede penis-graffiti på
Hadrians mur i England? Eller at sygeplejersker og læger
røg cigarer som værnemiddel mod den spanske syge?
Kom til en sjov aften om historiens fodnoter, når historiker Michael Frederic Hvid Hawkins fortæller overraskende, forfærdende og tankevækkende historier, der er
ukendte for de fleste. Tilmelding via genbib.dk/billetter

23. november kl.17
Gentofte Hovedbibliotek

KUNST

60 bøger på 60 minutter: Ferielæsning

Virus i tiden. Pandemier i videnskab,
litteratur og historie

Ferien står for døren, og alle bogelskere har en fælles
mission: At finde en god bog til ferien, sådan lidt kvikt
og effektivt. Biblioteket servicerer. Tilmelding via genbib.dk/billetter.

Kunst i kirker
Nyd en weekend fyldt med kunst i kirker. Gentoftes kirker åbner dørene for udstilling af værker fra 20 professionelle kunstnere, både billedkunst og skupturer. Der
er kunst i Gentofte Kirke, Hellerup Kirke, Helleruplund
Kirke, Vangede Kirke, Skovshoved Kirke, Ordrup Kirke,
Messiaskirken, Jægersborg Kirke, og Dyssegårdskirken.
Få mere info på kunstikirker.dk

Kunstner-kollektivet DIS i Tranen

Foto: Niels Plum

Forlaget Lindhardt og Ringhof, en perlerække af forfattere og biblioteket byder velkommen til en forrygende
litteraturaften med inspiration til alle, der holder af det
skrevne ord. Forfatterne tager dig med ind i deres univers og præsenterer helt nye bøger. Det er læsefællesskabet, læseglæden og læselysten, der er i fokus denne
aften. Tilmelding via genbib.dk/billetter

7. december kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

Omvisning:
Claus Johansen – sådan ligger landet
Kunstformidler cand.mag. Ida Leisner viser rundt i særudstillingen Claus Johansen – sådan ligger landet.
Maleren Claus Johansen (1877-1943) er en af de bedst
bevarede hemmeligheder i dansk kunst. I sine små malerier fortolkede han landskabet som både virkelighed
og komposition og blev en pionér inden for udviklingen
af et moderne maleri. Gratis når entréen er betalt.
Max 10 personer, plads efter først til mølle-princippet.
Udstillingen kan ses indtil den 31. januar.

29. november kl 14
Øregaard Museum
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Workshop:
Papirsnedkeriet – elektronisk

Mathias Hammer, der er pianist, musikformidler, radioog TV-vært, har været en del af højskolesangbogsudvalget, som har skullet vælge sange til den nye sangbog.
Ved dette sangforedrag fortæller Mathias om udvalgets
arbejde og om de mange overvejelser og dilemmaer,
man møder, når man skal forny den danske sangskat.
Billetter via AOF Gladsaxe.

Vil du introduceres for kreativ leg med tablets? Så skal
du medbringe en iPad eller en anden form for tablet.
Denne dag prøver vi Puppetpals - en app, hvor man laver sit eget lille papirdukketeater. Du kan føre dukkerne,
tilføje baggrunde og så selvfølgelig lægge stemmer til.
App’en kan downloades gratis. Stine fra børnebiblioteket vejleder og introducerer jer for mulighederne.
Fra 5 år. Tilmelding via genbib.dk/billetter.

Inspirationsaften: Niels Krause-Kjær,
Anna Grue, Ole Sønnichsen & Henrik
Thomsen med flere

Udsigt ved Vang, 1932, Bornholms Kunstmuseum.

FOREDRAG
Malene Lei Raben: Fruen
Fruen er Malene Lei Rabens personlige fortælling om sin
mor og om at være barn af ungdomsoprøret. Det er en
historie om konsekvenserne af livsvalg og om det, som
frihed koster. Tilmelding via genbib.dk

9. november kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

Tag hele familien med til den hyggeligste juletradition.
Mød alle de rare, skøre og hyggelige indbyggere i den
magiske lille Kardemomme By – skrappe Tante Sofie,
den godmodige Politimester Bastian og naturligvis de
tre røvere Kasper, Jesper og Jonatan, der lister sig af
sted på tå for at stjæle og lave ballade.

Mathias Hammer:
Den nye Højskolesangbog

MUSIK

Efterår 2020
Tranen på Gentofte Hovedbibliotek

Folk og røvere i Kardemommeby

Fra den 18. november
Bellevue Teatret

26. november kl. 19
Gentofte Hovedbibliotek

LITTERATUR

Det dagsordenssættende kunstner-kollektiv fra New
York, DIS, lancerede i 2018 dis.art, samtidskunstens svar
på Netflix. DIS beskriver projektet som ”edutainment”,
dvs. underholdende uddannelse. På dis.art kan man
streame futuristiske køkkenprogrammer, filosofiske
tegnefilm, børne-tv med mere. Udstillingen er en af
Tranens store satsninger, der strækker sig fra forår til
sommer. Projektet er udviklet i samarbejde med bl.a.
Kunsthal Charlottenborg og CPH:DOX.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Kulturklub
Gentofte på gentofte.dk/kulturklub

Sidste weekend inden december tager vi traditionen
tro hul på oppyntningen på biblioteket med et litterært
klippe-klistre-arrangement! Der er glanspapir og en stor
stak udtjente billedbøger, blade og romaner, så store
som små kan lave kreativ pynt - både til bibliotekets lille
juletræ og til at tage med hjem. Fra 4 år.

BØRN

11.-29. november
Gentofte Hovedbibliotek

7. og 8. november
Gentoftes Kirker

Kulturel opdatering på mail?

Litterær juleklip for store og små

28. november kl. 11-13
Jægersborg Bibliotek

12. november kl. 19
Gentofte Hovedbibliotek

24. november kl. 17
Gentofte Hovedbibliotek

Få perspektiv på coronakrisen, når Gentofte Bibliotekerne sætter spot på pandemier i videnskab, litteratur
og historie i en serie arrangementer: Arkæolog og
museumsinspektør Jeannette Varberg fortæller om sin
aktuelle bog Den fjerde rytter om de store epidemier,
som har præget verdenshistorien. Læge og standup
komiker Andreas Hoff fortæller fra et humoristisk og lægefagligt perspektiv om, hvordan du bedst kan modstå
en epidemi. Litteraturkritiker Erik Skyum-Nielsen holder
foredrag om ”Litteratur, der smitter”, skuespiller Ellen
Hillingsø læser op af Thomas Manns Døden i Venedig
og Hanne Vibeke Holst fortæller om sin roman Pesten.
Programmet udvikler sig, så hold øje programmet og
tilmeld dig på genbib.dk.

SCENE

Foredrag: Agent 007 - til tiden
Brian Isskov, der er en af landets førende James
Bond-eksperter fortæller om Agent 007. Verden ser
meget anderledes ud i dag, end den gjorde, da James
Bond filmdebuterede i 1962. Tilmelding på genbib.dk/
billetter.

10. november kl. 19
Ordrup Bibliotek

5. november kl. 15-17
Gentofte Hovedbibliotek

Biblo-Banko
Vær med til at spille litteraturbanko for børn fra 5 til 9 år.
Tine fra børnebiblioteket læser et lille stykke højt fra en
kendt bog, som matcher et billede på din spilleplade.
Man behøver ikke at kunne læse for at deltage. Tag
forældre og bedsteforældre med. Der er selvfølgelig
præmier, sidegevinster og alt det, der hører med til
banko. Tilmelding via genbib.dk/billetter.

10. november kl. 15-16
Dyssegård Bibliotek

Science Show
The KutiMangoes
AFROTROPISM er en videreudvikling af The KutiMangoes’
farverige og markante lyd, hvor der bliver arbejdet med
synthesizere, soundscapes og elektroniske effekter, uden
at musikken mister sit fokus på heftige grooves og stærke melodier. Billetter via gentoftejazzklub.com.

8. november kl. 15
Gentofte Jazzklub i Byens Hus

Jazz i Hellerup Havn
Søndergaard/Sørensen Quintet spiller fantastisk bebop,
swing og latin i Hellerup Havn. Jens Søndergaard, altsax
- Jens-Erik Sørensen, tenorsax - Ole Matthiessen, piano Ture Kindt-Larsen, bas - Dennis Drud, trommer. Fri entré.

26. november kl. 20
Restaurant Hellerup Sejlklub

Unge forskere fra DTU underholder med vilde forsøg.
Da ScienceShow sidste gang besøgte Dyssegård Bibliotek var der ild, røg og eksplosioner. Det var fantastisk!
Nu kommer de igen. De unge forskere fra DTU underholder med vilde forsøg og forklarer nogle af de naturvidenskabelig fænomener, vi oplever hver eneste dag.

14. november kl. 11-12
Dyssegård Bibliotek

Teater:
Ønsk!
Frit efter eventyret Den standhaftige tinsoldat, en animationsforestilling af Teater Lampe, som stiller spørgsmålet: Hvad sker der, når man ønsker? For 3-8-årige.
Tilmelding via genbib.dk/billetter.

15. november kl. 15
Dyssegårdskirken

Teater: Faster Lizzies jul
I Faster Lizzies køkken står alt stille. Vejrudsigten melder
om sne juleaften, men julehumøret vil ikke indfinde sig.
Teater Baglandet har lavet en forestilling med skuffer og
låger, der lokker og gemmer. En forestilling med dufte,
lyde, musik, hemmeligheder og julemagi. For de 3-8årige. Tilmelding via genbib.dk/billetter.

1. december kl. 16.30
Vangede Bibliotek

Workshop:
Piratskibet - Kodning i børnehøjde
Hør om spilprogrammering, når medlemmer af Coding
Pirates fortæller om Piratskibet: Tidligere i år lancerede
Coding Pirates deres online platform, Piratskibet, som
er et trygt og sikkert fællesskab for dig i alderen 10-12
år. Her kan du være kreativ online og danne fællesskaber på tværs af landet. Alt er overvåget af voksne
frivillige fra Coding Pirates. Kig forbi og hør mere, også
om Coding Pirates generelt. For 10-14-årige. Tilmelding
via genbib.dk/billetter.

19. november kl. 16.30-18
Gentofte Hovedbibliotek

Gennem Ild og Vand
Tag på mission i Gentofte på Garderhøjfortet og bliv
klogere på livet som udsendt til krig, kriser og katastrofer i en ny vandreudstilling. Gennem Ild og Vand sætter
fokus på de udsendtes missioner fra 1948 og frem til
nutiden via personlige kortfilmsfortællinger, faktuel
viden og forskellige artefakter. Prøv den fysiske test
med udrustning på, tag på VR-tur på en aktuel træningsmission i Irak og løs verdens krige, kriser og katastrofer i
brætspillet Gennem Ild og Vand.

8. til den 18. december
Garderhøjfortet

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

Influenzaen er på vej
– pas på dig selv og andre
Skal du vaccineres?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, hvis du er i en af
følgende risikogrupper:
• Alle personer, der er fyldt 65 år
• Personer med visse kroniske sygdomme
• Gravide i 2. og 3. trimester
• Svært overvægtige
• Andre personer i særlig risiko
• Førtidspensionister
• Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje,
omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et
alvorligt forløb med influenza.
Hvordan bliver du vaccineret?
Du kan kontakte din læge, dit apotek eller det sted, hvor du plejer at
blive vaccineret og bestille tid til vaccination. Vaccinationen kræver kun
et enkelt besøg. I år kan risikogrupper blive vaccineret gratis fra den
1. oktober 2020 til og med den 14. januar 2021.
Husk god hygiejne
Det meste smitte sker via hænderne. Du kan mindske risikoen for at få
influenza ved at vaske hænder ofte, hoste eller nyse i albuen, holde en
armslængde afstand til person.

Samtaler om sundhed
Kan jeg blive testet for klamydia uden, at
mine forældre får det at vide? Min mor
siger, jeg er for tynd – har jeg en spiseforstyrrelse? Smøgerne til fester har bredt
sig til hverdagene – hvor kan jeg få hjælp
til at stoppe?

Disse og mange andre spørgsmål kan unge på Gammel Hellerup Gymnasium og Gentofte Studenterkursus nu få svar på hurtigt og anonymt, mens de er i
skole. Efter efterårsferien starter en ny ordning, hvor
sundhedsfagligt personale fra kommunen tilbyder
korte individuelle samtaler med elever på de to ung-

» Det kan
være en samtale
om prævention,
vægt eller
rusmidler «
Nanna Sloth Friis

domsuddannelser. Hver torsdag morgen frem til jul
kommer en sundhedsfaglig konsulent ud i en klasse
på de to skoler og fortæller, hvad man kan tale med
hende om. Herefter kan eleverne frem til kl. 10 sende
en sms for at booke tid til en snak. Samtalen, som er
anonym, foregår samme dag.
Formålet med ordningen er at give de unge et rum
til refleksion over egen sundhed og trivsel. Samtidig
skal ordningen give mulighed for tidlig opsporing af
sundhedsmæssige udfordringer i relation til de unges
fysiske, mentale og seksuelle sundhed. Håbet er, at de
unge tidligere kan henvises videre til den rette hjælp.
Det er sundhedsplejerskerne Nanna Sloth Friis
og Rikke Mossing Marcussen, som med en bred
sundhedsfaglig viden i bagagen er ansigterne i den
nye ordning.

UNGE

– Vi er ikke eksperter på alt, men vi kan vejlede ud
fra en bred sundhedsfaglig tilgang og viden, og så
kan vi henvise videre for dem, der har behov for det,
fortæller Nanna Sloth Friis.

læge, tør tage skridtet med at opsøge en fagperson,
som er på uddannelsen, fordi det er lettere for dem.
Også vicerektor Janni La Cour på Gammel Hellerup
Gymnasium ser frem til ordningen:

De to sundhedsplejerske er lidt spændte på, om de
ved den korte præsentation i klassen om morgenen
kan oparbejde en tillidsfuld relation til de unge,
så de vil søge råd og vejledning samme dag. Rikke
Mossing Marcussen siger:

– De henvendelser, vores dygtige studievejledere
får, har i høj grad fokus på skole, lektier og psykiske
udfordringer såsom stress, men vi mangler nogle
gange hjælp til de fysiske udfordringer, man som ung
står overfor. Det kan være en samtale om prævention, om vægt eller om rusmidler. Og her tænker vi,
at de sundhedsfaglige kompetencer kan være en stor
og meget vigtig medspiller i de unges liv.

– Vi vil have en opmærksomhed på, om det er dem
med det største behov, som opsøger vores hjælp, eller
om det ’blot’ er de mest ressourcestærke.

Sundhedsfaglige kompetencer
Rektor Lise Houkjær på Gentofte Studenterkursus
håber, at de elever, som har svært ved at opsøge egen

En prøveordning
Samtaler om sundhed testes foreløbig i otte klasser
på hver af de to skoler og er en del af aktiviteterne
i et partnerskab mellem Gentofte Kommune og
ungdomsuddannelserne i kommunen med fokus
på unges sundhed og trivsel. Partnerskabet skal
sikre en tidlig fremskudt indsats for at arbejde med
udfordringer og gribe problemer, mens de er små og
bidrage til at fastholde de elever, der af forskellige
årsager har svært ved at klare deres ungdomsuddannelse. Foreløbig afventes erfaringerne med ordningen, førend der tages stilling til, om det skal bredes
ud til flere ungdomsuddannelser. ■

ANDRE GRATIS TILBUD TIL UNGE
Gratis Psykologhjælp i Unik via Gentofte Kommune
Op til fem åbne, anonyme psykologsamtaler til alle
unge mellem 15 og 25 år.
Kontakt: Tlf. 4028 2805, mandag - torsdag kl. 13-18
STIME
Hjælp til familier med børn mellem 13-17 år, der viser
tidlige tegn på spiseforstyrrelse, depression eller har
begyndende selvskadeadfærd.

Europas Bedste Offentlige
Arbejdsplads stadig i Gentofte

Kontakt: PPR, Gentofte Kommune. Tlf. 3998 4231
headspace
I headspace kan alle børn og unge mellem 12 og 25 år
få støtte og hjælp til at tale om det, der fylder.

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune
har for andet år i træk fået titlen som Europas Bedste Offentlige
Arbejdsplads kåret af Great Place to Work den 10. september.

Kontakt: Tlf. 2597 0077, tirsdag - torsdag kl. 12-18
Gentofte Kommunes rusmiddelkonsulent
Anonym og gratis samtalerådgivning for unge med
et forbrug af alkohol, hash eller andre rusmidler, der
påvirker hverdagen.

JAC har en 90 % ledelsesløs organisering, hvor medarbejderne blandt
andet selv ansætter nye kolleger, styrer økonomien og laver organisationsstrategi. Et ansvar der giver engagement og arbejdsglæde
og skaber bedre kvalitet for de ca. 250 borgere med særlige behov,
der har deres daglige gang på JAC. Titlen er nemlig også resultatet af
et skarpt fokus på at skabe muligheder for læring og udvikling hos
borgerne og dermed give dem et bedre liv.

Kontakt: Tlf. 2131 0713 eller sms anonymt til 2249
6817 – svar inden for 2 dage.
Ventilen Gentofte
I Ventilen Gentofte er der mulighed for at mødes med
andre ensomme unge mellem 15 og 25 år hver mandag i mødestedet.

Great Place to Work kårer hvert år Europas Bedste Arbejdspladser
blandt 19 europæiske lande. I år har godt 3.000 organisationer med
ca. 1,5 mio. medarbejdere deltaget i undersøgelsen.
JAC
JAC tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), afklaringsforløb, kompetenceudvikling, beskæftigelse, aktiviteter, snoezelen, ergoterapi og fysioterapi til voksne med særlige behov. JAC har også fået
prisen som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads i 2018 og 2019.

8

GENTOFTE LIGE NU I NOVEMBER 2020

Kontakt: gentofte@ventilen.dk
Unge på Gammel Hellerup Gymnasium og Gentofte Studenterkursus kan nu
booke en tid til en snak med en sundhedsfaglig konsulent.

Mødestedet er åbent mandag kl. 18 - 21, derudover
ture og arrangementer.
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INITIATIVPRIS

BYENS HUS

En fælles ild
omkring fodbold

På vej mod fremtidens
Byens Hus
» Jeg er
optaget af at
tage ansvar,
blande mig og
bidrage «
Christina Wex

Den 6. oktober var en vigtig milepæl i
Byens Hus. Her var der stiftende generalforsamling i Foreningen Byens Hus
– vi skaber sammen.
Borgere og kommune har taget syvmileskridt på
vejen mod at realisere tankerne om Byens Hus.
Første skridt var at ansætte den nye daglige leder, der
skal være bindeled mellem brugere og kommune.
Hun hedder Lærke Harbo. En af hendes første opgaver var at samle en gruppe, der havde mod på tage
endnu et afgørende skridt: At konkretisere tankerne
for huset og forberede vedtægter for den forening,
der blandt andet skal fordele lokaler og koordinere
forskellige interesser.
Gentofte Lige Nu var med, da gruppen mødtes for
at få de sidste rettelser til vedtægter på plads og
planlægge den stiftende generalforsamling. Med
om bordet er Benny Moeslund, Dorthe Scott Jensen,
Christen Monberg, Kathrine Bundgaard, Lucas Byca
og Mikkel Pedersbæk. Flere af dem er allerede i fuld
gang med aktiviteter i huset.
Gennemgangen af paragrafferne er grundig. Vedtægterne skal være så præcise, at de indfrier forventningerne til alle de muligheder, der skal være i
huset. Flere af borgerne har masser erfaringer med
foreningsdannelse. De sidder der alle, fordi de har
vigtig viden om netop denne fase, og fordi de alle ser
frem til den magi, dette hus skal rumme.

Et sted, hvor man giver noget igen
Men hvad drømmer de om? Vi tager en runde:
Kathrine Bundgaard fra Teater Globen lægger ud. Hun
var med i det opgaveudvalg, der har udarbejdet et forslag til en organisering af huset og rammerne for det:

Christina Wex har modtaget året Initiativpris for sit arbejde med Akademiet Fodbold Fulton.

Christina Wex er årets modtager af
Gentofte Kommunes Initiativpris for sit
arbejde med Akademiet Fodbold Fulton.
Gentofte Lige Nu har mødt hende på
hjemmebanen til en snak om fodboldpassion, fællesskaber, dannelse og om
pligten til at gøre en forskel.

Vi mødes på boldbanerne hos Gentofte-Vangede
Idrætsforening, for det er her, drengene fra Akademiet Fodbold Fulton træner to gange om ugen:
Akademiet Fodbold Fulton kobler skolegang og
fodbold for elever i 7.-9. klasse, der har brug for en ny
skoledag – og resultaterne er overbevisende. De unge
bliver i skolen, de går videre i uddannelsessystemet,
og de får et stærkt fællesskab, som rækker længere.
Men hvordan startede det? Christina Wex, der siden
start har været den drivende kraft og daglig projektleder for Akademiet Fodbold Fulton, fortæller:
– Det startede for mange år siden i HIK, hvor mine
børn var aktive. Jeg engagerede mig og arrangerede
træningsture for flygtningebørn og andre projekter.
I 2008 fik jeg prisen ’Du gør en forskel’ af Danmarks
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Idrætsforbund, og det gav mig lyst til at gøre mere.
Jeg arbejder som freelancejournalist og interesserer
mig for fodbold, kommunikation og socialt arbejde.
Så da jeg hørte, at landsholdsspillerne Brian Laudrup
og Lars Høgh havde tanker om at skabe et fodboldtilbud til unge med udfordringer, tog jeg kontakt. Og så
udviklede det sig derfra.
Akademiet Fodbold Fulton startede i 2013 med
første 7. klasse på Bakkegårdsskolen.
– Da vi først havde rammen på plads, gik det stærkt:
Vi præsenterede idéen for borgmesteren og kommunaldirektøren her i Gentofte, og de sagde ja. Så let
var det. Det var vidunderligt visionært fra Gentofte
Kommunes side.

Hvor mange grader til målet
Akademiet Fodbold Fulton har tre faste lærere, og
Christina Wex lægger ikke skjul på, at det betyder
rigtig meget. De tre lærere følger eleverne, dækker
alle fag, og de har selv fodboldbaggrund. Det er
projektets DNA, siger hun:
– Alle i projektet deler en fælles ild omkring fodbold.
Men det handler ikke om eliteplan. Det er fodbold
som holdsport, og vi har fokus på det forpligtende
fællesskab. Gennem fællesskabet bliver eleverne ikke
kun uddannet. De bliver dannet. Vi går i dialog med
dem om værdier og opførsel over for hinanden. Så

Akademiet Fodbold Fulton er i høj grad et dannelsesprojekt.
Fodboldvinklen er afgørende for motivationen og for
samarbejdet.
– Fodbolden er med, hvor det giver mening, og
det gør undervisningen både vedkommende og
sjov. Premier League-tabeller kommer i brug til
procentregning, og i geometri kan man fx beregne,
hvor mange grader man skal skyde fra en bestemt
position for at ramme målet. Og der er træning to
formiddage om ugen – det er et afbræk, der giver
luft til hjernen og uroen ud af kroppen. I sæsonen er
der kamp i weekenden, og her er forældrene typisk
med. Så der har man mulighed for lidt uformelt
skole-hjem-samarbejde, fortæller Christina Wex.

Det er rammen, man skal ændre
Christina Wex’ rolle i projektet er vidt forgrenet. Hun
arbejder med netværk og sponsorater, er med på forældremøder, skaffer spillertrøjer og træningsdragter.
Hun mødes ofte med lærerne og kender elever og
forældre rigtig godt. For nylig var hun til middag
med mødrene fra hold 2, fortæller hun.
Hendes drive hænger uløseligt sammen med et
bredere samfundsengagement.
– Jeg har altid haft svært ved at se på, når nogen står

uden for fællesskabet. Jeg synes, vi har en pligt til at
række ud. Det irriterer mig, at der er børn, der reelt
ikke får en chance, fordi vi dømmer dem ude, når
de ikke lige passer ind i rammen. Så er det rammen,
der skal ændres, og ikke børnene.

– Jeg glæder jeg mig til, at vi får denne fantastiske
ramme og går i gang med at fylde den. Der er ingen
grænser for, hvad vi kan fylde den ud med, hvis vi
bare holder fast i respekten for vores medmennesker.

Teater Globen bruger allerede huset – det samme gør
Gentofte Jazzklub. Benny Moeslund fra jazzklubben
var også med i opgaveudvalget:
– Jeg drømmer om et sted, hvor folk kommer den ene
dag som arrangører og den anden dag som brugere.
Det særlige er, at det ikke bare er et sted, man bruger.
Det er et sted, hvor man giver noget igen.
Dorthe Scott Jensen er også allerede bruger – hun er
engageret i Den Kulturelle Byhave uden for huset. Hun
drømmer om et samlingssted præget af innovation. At
man kan samles på tværs og skabe nye løsninger.
Lucas Byca glæder sig til, at huset bliver så åbent, at
man kan lave arrangementer og aktiviteter, også
selvom man ikke er en større gruppe. Han har
tidligere lavet Great Game Event og Halloween på
Ungdomsskolen og ser masser af muligheder for sig.

» Det er et sted, hvor man
giver noget igen «
Benny Moeslund

Mikkel Pedersbæk er engageret i to foreninger
– Kunstfotografisk forening og Keramisk forening.
Han håber på et sted, hvor folk deltager og selv bliver
inspireret til at skabe oplevelser for andre. Endelig er
der Christen Monberg fra Repair Café, som har været
i huset i to år. Han har set noget vigtigt:
– Der kommer fællesskab i det, vi laver. Det har vi set.
I Repair Café vil vi jo enormt gerne samarbejde med
andre brugere af huset.
Alle er allerede nu velkomne til at komme forbi
Byens Hus på Hellerupvej 24. Du kan også læse mere
om og følge Byens Hus – vi skaber sammen på byenshus.gentofte.dk ■

Frivilligt arbejde fylder stadig meget i Christina
Wex’ liv, og hun er stadig særdeles aktiv i HIK:
– Jeg lægger mange kræfter i det frivillige arbejde,
og det synes jeg på en måde er en borgepligt. Og
jeg ville ikke undvære det for noget. Jeg synes, vi
har en pligt til at bidrage til vores lokalsamfund.
Jeg er optaget af at tage ansvar, blande mig og
bidrage.

Hjertebarnet
Christina Wex er stolt af at være modtager af Initiativprisen for Akademiet Fodbold Fulton.
– Akademiet Fodbold Fulton er mit hjertebarn.
Derfor er jeg glad og stolt over at få Initiativprisen.
Den bekræfter, at Akademiet Fodbold Fulton gør en
forskel. Det handler i al sin enkelthed om fællesskab. Om at opleve at være en vigtig del af en sammenhæng og om at blive set og taget alvorligt. Hvis
man som barn har svært ved at finde mening i det at
gå i skole og pludselig får lov at bygge skoledagen op
omkring noget, man brænder for, så ender det hele
med at give mening. ■

En gruppe borgere mødtes for at forberede den stiftende generalforsamling i Foreningen Byens Hus.
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KLIMA

SENIORER

Fodbolddrenge bekæmper madspild
En app, hvor børn og legesyge forældre
kan gå på madskattejagt i supermarkedet
eller opmuntre hinanden til at finde og
købe produkter med snarlige udløbsdatoer. En lovlig skraldecontainer, hvor
overskudsvarer gives til herberg eller en
madcontainer i Gentofte med billige måltider lavet på overskudsmad.
Det er en tirsdag formiddag i september og 19
fodboldglade drenge fra Fulton-klassen i 8. klasse
på Bakkegårdsskolen er mere spændte end normalt.
Drengene er ellers vant til udfordringer på fodboldbanen, når der spilles kamp. Men i dag er kampen
anderledes. De skal nemlig pitche deres ideer til at
reducere madspild foran et dommerpanel.

Målet er at halvere madspild om ti år
Det er ikke en kamp, som drengene er alene om.
Klassen er med i et landsdækkende projekt kaldet
’Unge stopper madspild’, der engagerer skoleelever
i otte kommuner til at nedbringe madspild i deres
kommune. Den bedste idé fra hver klasse går efter en
lokalfinale videre til en storfinale med deltagelse af
fødevareministeren. Bag projektet står CONCITOs
Klimaambassade og Foreningen for Demokratiskolen.
Elevernes arbejde tager udgangspunkt i FN’s verdensmål ’ansvarligt forbrug og produktion’, og der
arbejdes med delmålet om, at det globale madspild

per indbygger skal halveres på detail- og forbrugerniveau i 2030.
– Madspild er en yderst aktuel problematik, som vi
fremover kommer til at arbejde meget mere med.
De unges perspektiv er interessante, for de har ofte
nogle andre løsninger end voksne, og derfor har vi
sagt ja til at være med i projektet, siger Hanne Hjetting fra Affald og Genbrug i Gentofte Kommune.
Drengene har haft tre dage til at udfolde deres forslag
med sparring fra fagfolk. Inden da er klassen blevet
undervist i, hvorfor madspild opstår og fået indblik
i, hvordan supermarkeder arbejder professionelt
med madspild med et besøg i den lokale Menu i
Jægersborg.

» Vi vil gerne lave
madcontainere «
Anders, Nelson, Marcus og Yousef

Digital løsning i en coronatid
I dagens anledning er der lavet et format i stil med
tv-programmet ’Løvens Hule’, hvor eleverne skal
pitche deres forretningside for ’løverne’, der grundet
corona-situationen følger med online.
Timen byder på god dialog mellem dommerpanelet
og drengene, og en af grupperne med drengene
Anders, Nelson, Marcus og Yousef gør sig særligt
positivt bemærket:

– Vi vil gerne lave madcontainere, hvor man kan
få et billigt måltid mad lavet på overskudsvarer fra
supermarkeder. Og det skal være til folk, der ikke har
så mange penge, og folk der gerne vil ud og møde nye
mennesker og venner.
Efter en kort votering har dommerpanellet fundet en
vinder.

» Hvis du har lyst,
så meld dig! «

– Vi vælger gruppen med madcontainerne. Deres idé
er inspirerende, fordi den har fokus på både miljø og
fællesskab, siger en af løverne, Sigrid Sandholt, som
er medarbejder i Byens Hus i Gentofte Kommune.
Drengene glæder sig til at præsentere ideen om
madcontainere, som de tænker kunne være oplagt at
stille tæt på fodboldklubberne.

Lise Stürup

– Efter en fodboldkamp er man så sulten, at man vil
spise alt!, lyder det begejstret fra vindergruppen.
Dommerpanelet bestod af Maria Maarbjerg,
verdensmålskonsulent, Sigrid Sandholt Hansen,
ungekonsulent i Byens Hus og Anders-Peter
Østergaard, direktør Børn og Skole, Kultur, Unge og
Fritid, alle fra Gentofte Kommune. Derudover var
Christina Wex fra Fultonprojektet og Stefan Bruse
thor Straten fra Concitos Klimaambassade også en
del af dommerpanelet.
Den 2. oktober deltog vindergruppen i storfinalen.
Drengene spillede en stærk kamp, men løb ikke
med sejren. Det gjorde Brændkjærskolen fra Kolding
med ideen ’Food Today’ med måltidsposer med
overskudsvarer og opskrifter. Tillykke til Brændkjærskolen. ■

Lise Stürup i Mindelunden, som
Sundhed for Seniorers Kulturklub
blandt andet har besøgt.

Sundhed for Seniorer er
også fællesskab og samvær
En gang om måneden går Sundhed for
Seniorers Kulturklub på opdagelse i de
mange kulturoplevelser i Gentofte og Københavnsområdet. Men der er også fokus på fællesskab, socialt samvær og god
mad, når klubben mødes til udstillinger,
byvandringer og aktuelle begivenheder.
Lise Stürup på 76 år er frivillig og formand i Kulturklubben, som er et tilbud under Sundhed for
Seniorer. Kulturklubbens Aktivgruppe arrangerer
turene for de 35 medlemmer, som i år blandt andet
har besøgt Mindelunden og Erichsens Palæ, som har
tilhørt Danske Bank.
– Det er sjovt at være en del af Kulturklubben. I 2020
lagde corona-virussen alle vores aktiviteter ned i
foråret, men i august fik vi lov til at starte op igen,
siger Lise Stürup.

En gruppe fodbolddrenge
fortæller om deres idé, der
vil hjælpe på madspild.
Borgere skal tippe hinanden
med en app om, hvor de har
set madvarer i supermarkeder, der skal spises nu og her.
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Hun fortæller, at medlemmerne alle er glade for at
være i gang igen, og at de nu ser frem til de næste
besøg, som går til Frederiksborg Slot, Nationalmuseet, Imam Ali Moskeen og den katolske kirke.

Frivillig ved et tilfælde
Lise havde længe overvejet at blive frivillig, men det
var et tilfælde, at hun blev en del af Kulturklubben.
På en gåtur med en veninde for snart tre år siden faldt
de i snak med en kvinde, som spurgte, om de ville
være med i Kulturklubben. Begge sagde ja, selvom

de ikke vidste ikke, hvad de gik ind til. De er stadig
frivillige i klubben, og Lise fortæller, at hun har det
godt med frivilligt arbejde, at det giver energi og
holder hende i gang.

Fokus på natur og grøn mad
Til januar begynder en ny sæson af Sundhed for
Seniorer. Kulturklubbens program bliver fastlagt ud
fra medlemmernes forslag, men ét besøg i 2021 går til
Ballonparken, som er et tidligere militærområde på
Islands Brygge. Derudover vil den kommende sæson
have fokus på naturen og grøn mad:
– Der er så mange smukke naturområder i Gentofte
og omkring os. Jeg tror, det vil være inspirerende for
medlemmerne på ét af møderne at opleve, hvordan
vi kan bringe naturen ind i køkkenet og skabe spændende, grønne retter.
Hvis andre seniorer har lyst til at blive en del af
klubben, har Lise et godt råd:
– Jeg ved, at det kan kræve mod at tage afsted alene,
men hvis du har lyst, så meld dig! I Kulturklubben er
vi fælles om de kulturelle oplevelser, og det sociale
fylder meget. For eksempel tager vi sammen ud og
spiser frokost, når vi har været ude. Mange af medlemmerne i Kulturklubben er alene, og vi passer alle
sammen på hinanden.

Hvis du vil vide mere om Sundhed for Seniorer
Sundhed for Seniorer er for alle borgere over 60 år i
Gentofte Kommune.
Hvis du er interesseret i at deltage i Kulturklubben
eller en anden aktivitet i Sundhed for Seniorer, kan

du finde programmet på gentofte.dk/seniorsundhed,
i Borgerservice, kommunens biblioteker og Frivilligcentret. Programmet for 2021 består blandt andet
af madlavning for mænd, kor, gåture og meget mere.
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil være frivillig,
kan du også kontakte Sundhed for Seniorer på telefon
3998 8830.
Aktiviteterne tilpasses de gældende retningslinjer
for COVID-19. Det betyder, at der kan ske ændringer
og aflysninger. ■

ÆLDREPRIS 2020

Kender du en person eller en gruppe, der har ydet
en ekstraordinær indsats for Gentofte Kommunes
ældre? Hvis du har et forslag til, hvem der skal have
årets ældrepris, så skriv til Gentofte Kommune og
fortæl hvorfor.
Gentofte Kommune skal have dit forslag senest
den 5. november 2020 kl. 12.
Ældreprisen 2020 uddeles i december. Kommunalbestyrelsen beslutter på sit møde den 30. november, hvem der skal modtage årets ældrepris. Ældreprisen er blevet uddelt siden 1994.
Send dit forslag pr. post til:
Social & Sundhed, Stab & Udvikling, Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller
pr. e-mail til: socialogsundhed@gentofte.dk
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TRAFIK

Øget tryghed og bedre forhold
for bløde trafikanter

Fyr korrekt
Efteråret er over os, og for mange betyder det, at der
nu tændes op for brændeovnen. Følger du nogle enkle
råd, kan du fjerne en stor del af de sundhedsskadelige
partikler i røgen fra din brændeovn.
• Tænd op fra toppen.
• Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som
et stearinlys.
• Brug kun tørt træ.
• Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald,
reklamer, behandlet træ eller lignende.
• Sørg for rigeligt luft og skru først ned for luften,
når flammerne bliver lysere.
• Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker
træ.
• Røgen skal være næsten usynlig. Gå udenfor og
tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det
lugter grimt.

Gentofte Kommune har i dette efterår
igangsat projekter, som skal øge sikkerheden på to af kommunens travle vejstrækninger ved Gentofte Sportspark og
Charlottenlund Søbad. Begge projekter
forventes at være færdige i november.

Oplever du at være generet af røg fra brændeovne,
bør du starte med at tale med den nabo, der forurener
med røg. Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte
Gentofte Kommune, Natur og Miljø på miljoe@gentofte.dk eller tlf. 3998 8575.

Ved Gentofte Sportspark etableres et krydsningssted, som vil bestå af en hævet flade heller mellem
parkeringspladsen og Gentofte Hallen. Det giver
mere trygge forhold, når vejen skal krydses til fods,
og den hævede flade vil samtidig fungere som en
fartdæmper for bilisterne. Samtidig etableres en ’kys
og kør-bane’ til afsætning af børn, der skal til skøjte-

hallen. Kys og kør-banen etableres på samme side af
vejen som hallerne i nordgående retning.
På Kystvejen gennemføres tiltag til forbedring af
sikkerheden på strækningen ud for Charlottenlund
Søbad. Der etableres tre tydelige krydsningspunkter
for fodgængere og cyklister, og samtidig indsnævres
vejen til ét kørespor i hver retning. Det vil bidrage til
lavere hastighed og bedre overskuelighed ved krydsning af vejen for bløde trafikanter. Herudover skabes
der mere trygge forhold for fodgængere i lyssignalet
ved Jægersborg Allé ved etablering af nye heller.

Luft til hjulene på supercykelstierne
I sensommeren er der flere steder opsat luftpumper
på supercykelstierne. Luften er naturligvis gratis, og
pumperne fungerer ved tryk på fodpedal.

Du kan finde luftpumper på Allerødruten ved:
• Busstoppestederne på Kildegårds Plads i
sydgående retning
• Brogårdsvej i sydgående retning
• Tuborgvej i nordgående retning
På Helsingørruten kan du finde luftpumper ved:
• Hellerup station i nordgående retning
• Tranegårdskolen mod Gersonsvej
• På det nordlige hjørne af Smakkegårdsvej/
Jægersborg Allé
Herudover kan du finde luftpumper ved
• Gentofte og Vangede station
• Kystvejen ved trappen til Charlottenlund Søbad.

Brug miljøboksen til farligt affald og elektronik
Hvis du ser en rotte
Du skal anmelde det til kommunen, når du ser en
rotte eller bare tegn på rotter – også selvom det ikke
er hjemme hos dig selv. Det er nemlig enhvers pligt at
anmelde rotter til kommunen, der står for bekæmpelsen. Hvis der på baggrund af kommunens undersøgelse konstateres en defekt på matriklens kloak, er det
ejerens ansvar at få repareret skaden.
Se efter disse tegn på rotter:
• Huller ved kloakdæksler
• Pludseligt nedsunkne fliser, chaussesten eller
fortovssten
• Gnavmærker i træværk
• Ekskrementer
• Huller i skråninger og græsplæner uden jordbunker
Læs mere på mst.dk og gentofte.dk/rotter.

Konference udsat
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgt
har grundet corona situationen besluttet at udsætte
efterårets erhvervskonference. Gentoftes erhvervsliv
vil blive inviteret til konference med netværk, dialog
og oplæg om relevante temaer igen på et senere
tidspunkt.
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Kan du smøre
en madpakke uden
affald?
Gentofte Kommune søger børnefamilier til at
deltage i en madpakkedyst.
Udfordringen er en del af Gentofte Kommunes
affaldsforebyggelses-kampagne, hvor vi sætter
fokus på at mindske spild og reducere mængden
af affald. Et sted, hvor vi kan gøre en forskel, er
nemlig i vores eget køkken, når vi fx smører en
madpakke uden affald.
Vi søger børnefamilier, som er friske på at tage
udfordringen op om at droppe brugen af engangsemballage i madpakken i to uger.
• Måske har I allerede taget første skridt og
skrottet sølvpapir?
• Måske synes I, at det er svært at finde bæredygtige løsninger i madpakken?
Det vigtigste er, at I er friske på at dele de
erfaringer, I gør jer undervejs, med os.
Interesseret?
Skriv til os på renovation@gentofte.dk.
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GENTOFTE FØR OG NU
Fotos: Lokalhistorisk arkiv i Gentofte

Tidligere borgmestre i Gentofte samlet ved
afsløringen af en buste af Gertie Wandel lavet
af Knud Nellemose, 1974.
Plads til at bevæge sig. Gertie Wandel besøger
en børnehave, 1978.

der i de større byer de såkaldte asyler,
der tilbød gratis pasning til de mindre
bemidlede. I Gentofte Kommune
blev der oprettet asyler i Skovshoved,
Ordrup, Vangede og Hellerup.

Børnenes
ven
I et udvalgslokale på rådhuset hænger der blandt isbjørneskind
og borgmesterportrætter et maleri af Gertie Wandel. Hun var
kvinden bag den hæderkronede forening Gentoftes Børnevenner,
der i år fylder 75 år. Men hvem var hun – og hvilket behov fik
hun øje på? Få historien her.
Gertie Wandel blev født i København
i 1894 og fik i vuggegave et stort organisationstalent af sine forældre, Einar
og Emilie Wulff, der havde en stor
grossistvirksomhed. Det var dog ikke
handel, Wandel kastede sig over, men
kunsthåndværk og socialområdet, og
hun blev en central figur i to organisationer, der eksisterer den dag i dag;
Håndarbejdets Fremme og Gentofte
Børnevenner.
Efter studier i fransk og kunsthistorie
flyttede hun til Gentofte sammen
med sin mand Helge, som hun fik tre
sønner med. Wandel ville mere end
at være hjemmegående, som ellers
var almindeligt for en kvinde fra det
bedre borgerskab på den tid. Hun
gik ind i politik og blev i 1943 valgt
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ind i kommunalbestyrelsen. Wandel
ønskede få gang i samfundshjulene
efter besættelsestiden, og et af virkemidlerne til dette var gode pasningsordninger, så flere kvinder kunne søge
ud på arbejdsmarkedet. Det lå også
fru Wandel meget på sinde at forbedre
livet for enlige forsørgere. I denne ånd
blev Gentofte Børnevenner stiftet på
Bernstorffshøj den 17. november 1945.

Fra asyl til daginstitution
Det siges ofte, at kvinderne kom på
arbejdsmarkedet i 1960’erne, men faktisk var mange kvinder udearbejdende
længe før. Det første ryk kom omkring
år 1900 i forbindelse med urbaniseringen. De tilflyttede arbejdere havde
forladt deres netværk og stod nu med
et pasningsproblem, og derfor opstod

Hverdagen i børneasylerne var noget
anderledes end i nutidens børnehaver.
Normeringen var cirka 1:50, pladsforholdene trange og børnene blev styret
med streng disciplin. Efterhånden blev
asylerne til en slags børnehaver ofte i
forbindelse med menigheder, hvor flid,
orden og kristelig opdragelse stadig
fyldte mere end det pædagogiske.
Det var denne scene, Wandel trådte
ind på, og som hun ville reformere.
I værgekampagne for Gentofte Børnevenner lød det: ’De gammeldags
børneinstitutioner med utilstrækkelig
plads og daarlige sanitære forhold må
bort’. Allerede i foreningens første fem
leveår oprettedes ni daginstitutioner.
Institutionerne var selvejede, hvilket
betyder, at det er en bestyrelse bestående af forældre og foreningens repræsentanter, der ansætter personale og
er med til at lægge den pædagogiske
linje. Driften af institutionerne foregår
– dengang som nu - i nært samarbejde
med Gentofte Kommune. Rådhuset
har endda lagt hus til foreningens
store danseballer, hvor man skabte
opmærksomhed om sagen. Arkivet
har en film, der viser prins Viggo af
Rosenborg i en svingom med sangerinden Lulu Ziegler samt de fine gentofteborgere, der støttede foreningen, i den
elegante selskabsdans Kotillon.

Forskelligartede tilbud
Foreningen oprettede også barneplejerskeuddannelse, fritidsordninger,
legestuer og specialinstitutioner,
hvoraf Østerled nok er den bedst
kendte. Østerled er et bofællesskab
for voksne med psykisk handicap
beliggende i Skovshoved. Institutionen
åbnede i 1976 og har siden begyndelsen arbejdet ud fra devisen, at selvom
man har en funktionsnedsættelse,
kan man sagtens lære. Her skinnede
Wandels passion for håndarbejde
igennem, da der på Østerled er meget
værkstedsundervisning.
I dag er der 23 dag- og specialinstitutioner, der hører under Gentofte Børnevenner. Tillykke med jubilæet. ■
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