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Tiden er med Grøn Guide. For 
biodiversitet, grøn omstilling, klima 
og verdensmål er noget, rigtigt 
mange snakker om, vil arbejde for og 
har en mening om. Der blev i 2019 
etableret mange nye og gode 
samarbejder på tværs i kommunen, 
og der kom flere nye frivillige til, 
hvilket har gjort det muligt at 
favne de mange opgaver. Og 
ikke mindst er samarbejdet 
med de kommunalt ansatte i 
Bæredygtigt Gentofte og 
bibliotekerne blevet styrket og 
udbygget. 

Det har været nemt at finde 
samarbejdspartnere, både i 
det små med enkeltpersoner 
og foreninger og hos 
kommunen. Små grønne 

initiativer spirer frem helt af sig, og 
mange vil meget gerne samarbejde 
med mig. For eksempel ”Den Gamle 
Køkkenhave” ved Schæffergården, 
hvor cubaneren Dani dyrker 
grøntsager efter bæredygtige 
principper til videresalg i en bod i 
haven. Det blev så til én af de tre 

haverundvisninger, som jeg 
arrangerede i foråret i samarbejde 
med Hovedbiblioteket. Dani viste sig 
også at være en begejstret fortæller, 
der tryllebandt deltagerne i mere 
end en time.  

Det har også været tydeligt på 
Rådhuset, hvor de ansatte i høj grad 
både lytter og trækker på mine 
kompetencer. Selv om der er lang vej 
endnu, ser de positivt på at arbejde 
med at nedbringe kommunens CO2-
udledning og forøge biodiversiteten 
på kommunes arealer. Dette var 
også tydeligt, da jeg sammen med 
Bæredygtighedsnetværket i januar 
afholdt en charmeoffensiv ved 
Rådhusets kantine, hvor vi fik de 
ansatte på rådhuset til at skrive 
både deres personlige og deres 
afdelingers bæredygtige 
Nytårsforsæt op på en stor tavle. 
Samtidigt informerede vi om 
Bæredygtighedsnetværket og 
opfordrede dem til at melde sig ind i 
netværket og til at komme med 

2019 har været et travlt år. Grøn Guide har afholdt 
næsten 70 arrangementer med ca. 3.000 deltagere, 
og der trækkes på Grøn Guide i rigtig mange 
sammenhænge.  

Haverundvisning i ”Den Gamle 
Køkkenhave Foto Katrine Rud 



      GRØN GUIDE GENTOFTE | Årsberetning 2019  2

 

 

  

ideer til netværkets videre arbejde. 
Der kom mange gode ideer frem, og 
der var mange, der skrev at de for 
eksempel ville cykle mere til arbejde 
og spise mindre kød. Vi kan 
selvfølgelig ikke vide, hvor meget vi 
har rykket, men det har 
forhåbentligt sat tanker i gang hos 
flere.  

Som grøn guide i Gentofte var det 
dejligt at kunne komme til at 
samarbejde med en anden 
naturvejleder.  Kommunen ansatte 
Cecilie Meyer i februar 2019 som 
naturvejleder på dagtilbudsområdet. 
Vi kendte hinanden i forvejen, og det 
var oplagt straks at invitere hende 
med i Bæredygtighedsnetværket og 
begynde at samarbejde om andet. 
Dette har resulteret i, at vi nu deles 
om naturvejlederhuset ’Ordruphus 
Naturværksted’, hvilket jeg bl.a. har 
brugt til at afholde Naturfamilieture, 
(læs mere om disse senere). Vi har 
søgt og fået bevilget to 
fondsansøgninger. Den ene på 
10.000 kr. til afholdelse af et kursus 
for pædagoger i januar 2020, den 
anden på 50.000 kr. til afholdelse af 
arrangementer i 2020 under ’Vores 
Natur’. Det sidste skal blandt andet 
bruges til at indrette en 
formidlingsbase i nogle skure på 
Skovshoved Havn, til indretning af 
formidlingskasser i Naturværkstedet 

Ordruphus og til 
søformidling ved Gentofte 
Sø. Cecilie og jeg har 
desuden samarbejdet om 
flere formidlingsopgaver, 
blandt andet et 
pædagogkursus i 
september 2019 og et 
forløb om de vilde bier og 
honningbier for 
børnefamilier og 
dagtilbud. Der er et stort 
fremtidigt potentiale i 
vores samarbejde. 

Kommunikation og PR  
I 2019 udbyggedes samarbejdet med 
Gentofte Bibliotekerne, der stod for 
PR-arbejdet og håndtering af 
billetter til både arrangementer i og 
ved bibliotekerne, men også til mine 
egne Grøn Guide arrangementer 
rundt om i kommunen som fx. de før 
omtalte havevandringer og en ’VILD 
MAD tur’ ved Charlottenlund 
Strandpark i efteråret. Dette nye 
samarbejde har potentiale til meget 
mere, da alle turene næsten blev 
udsolgt, og det er meget givende for 

både mig og bibliotekerne. Det 
kommer ikke mindst til at gælde 
med det storstilede projekt ’Vores 
Natur’, som Gentofte Bibliotekerne 
også er med i, og som kommer til at 
løbe af stablen fra maj til oktober 
2020. 

FACEBOOK 

På vores Facebookside Grøn 
Guide Gentofte kom der i 2019 
mere end 200 nye følgere, så 
antallet af følgere nu er oppe på 
435. Jeg har postet 49 opslag om 
begivenheder, der har været set 
af 25.000 personer, og der har 
været 1.000 begivenhedssvar. 

 

Mine arrangementer deles af både 
Gentofte Kommunes 
Bæredygtighedsnetværk både på 
deres Facebookside ’Bæredygtigt 
Gentofte’ og deres hjemmeside 
https://baeredygtigtgentofte.dk/, og 
de deles i den lokale afdeling af 
Danmarks Naturfrednings Forening, 
DN-Gentofte. Lokalavisen 

Formidlingsskure ved Skovshoved Havn 
Foto Karen Stevnbak 

Naturværkstedet Ordruphus Foto Karen Stevnbak 
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Villabyerne er meget flinke til at 
skrive om vores arrangementer, og 
journalisterne henvender sig ofte for 
interviewe mig om bæredygtige 
emner. 

Gentofte Hovedbibliotek har lavet 
tre småfilm med mig til deres 
Facebook side, og Gentofte 
kommune har lavet en enkelt film 
med mig i forbindelse med 
kommunens pesticidkampagne.  

Jeg har medvirket i en 
nyhedsudsendelse på TV2 Lorry om 
krible krable ved Gentofte Sø, og har 
haft flere artikler i lokalavisen 
Villabyerne.  

Grøn Guides 
kompetencer bruges 
Jeg oplever i disse år en stigende 
efterspørgsel på mine kompetencer. 
Dette gælder ikke mindst på 
Rådhuset, hvor jeg bliver indkaldt til 
at deltage i mange forskellige, men 
meget relevante udvalgsarbejder. 
Jeg sidder blandt andet fast i 
rådhusets kantineudvalg, og 
arbejder der ihærdigt for at få 
kantinen til at servere og understøtte 
endnu mere klimavenlig, økologisk 
og grøn mad og for at modvirke 
madspild. Da kommunen i år skulle 
lave en ny ’Mad og Måltidspolitik’, 
blev jeg indkaldt til møder med de 
kommunalt ansatte, der var i gang 
med at udarbejde denne, og deltog 
desuden i en større workshop på 
Rådhuset. Jeg har også deltaget i et 
udvalgsarbejde om udearealerne på 
det sociale boligområde Ved 
Ungdomsboligerne og i møder om 
indeklima i daginstitutioner og 
meget mere.  

Arbejdet med 
biodiversitet 
Biodiversitet er blot et andet ord for 
biologisk mangfoldighed og betyder 
egentlig bare antal arter af dyr, 
planter, svampe, mikroorganismer… 
på et givet areal. Biologer 
argumenterer for, at vi udover at stå 
i en klimakrise, står i en lige så 
katastrofal biodiversitetskrise. 
Noget nogen betegner som den 
sjette masseuddøen, idet der med 
stor hast forsvinder mange arter 
hver eneste dag. Det er måske for 
nogen lidt svært at forholde sig til, så 
derfor bruger jeg et billedligt 
eksempel, nemlig hvordan bilernes 
forruder i min ungdom altid var 
fuldstændigt smasket ind i døde 
insekter om sommeren, men nu er 
der stort set ingen insekter på 
ruderne længere. Og hvis der ikke er 
så mange insekter mere, hvordan 
skal fuglene så overleve, og hvem 

skal bestøve vores planter?  

Heldigvis er mange begyndt at forstå 
problemets omfang og vil gerne i 
gang med at gøre noget ved det. Det 
gælder både på Rådhuset og ude i 
kommunen. For mig har det hele 
tiden været oplagt at starte på 
kommunens egne grønne arealer, 
der mange steder fremstår som 
grønne tætklippede græsplæne-
ørkner. Det er ikke fordi de ansatte i 
kommunen ikke gerne vil ændre 
deres praksis, men det tager lang tid 
at ændre folks ide om, hvordan 
tingene kan være. Og der er grænser 
for, hvor mange klager over ”alt 
ukrudtet, der brede sig”, kommunen 
kan tåle at få. Men der blev i 2019 
sået en masse frø blandt andet ved 
kommunes ’Grønt Råd’ møde 10. 
oktober, der omhandlede 
biodiversitet i kommunen, og som 
jeg var med til at planlægge. ’Grøn 
Råd’ er organiseret af kommunen og 
består af politikere, Slots- og 
Kulturstyrelsen, der drifter 
Bernstorff og Charlottenlund 
Slotshave, Naturstyrelsen, der drifter 
Charlottenlund skov og Ermelunden, 
samt flere forskellige grønne 
foreninger i Gentofte bl.a. 
Friluftrådet, Danmarks 

Denne lille græshoppe vakte megen glæde og forundring. Selv græshopper er nået mange børn 
sjældent ser og endnu mindre kan finde ud af at fange  Foto Ewaa Kozcorowska 

Kejserkåbe på skvalderkål Foto Karen 
Stevnbak 
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Naturfredningsforening og 
grundejerforeninger. ’Grønt Råd’ 
består af mere end 30 personer, og 
Grøn Guide er en fast del af rådet. 
Rådet skal vejlede, råde og 
samarbejde om grønne anliggende i 
kommunen. På dette møde fortalte 
Naturstyrelsen, Slots- og 
Kulturstyrelsen samt Park og Vej i 
kommunen om deres planer for at 
højne biodiversiteten på deres 
områder. Der skal nok blive snakket 
meget mere herom på de 
kommende rådsmøder. 

Et er de kommunale og statslige 
arealer i Gentofte, men faktisk er det 
sådan, at villahaverne i kommunen 
udgør 60% af kommunens grønne 
areal, hvorfor der er et stort 
potentiale gemt i disse haver. Dette 
blev taget op på et ’Temamøde om 
Biodiversitet’, som Bæredygtigt 
Gentofte og jeg afholdt i Byens Hus 
den 10. september, og hvor 
deltagerne udover at høre foredrag 
om emnet selv skulle prøve at tegne 
deres egne haver med elementer, 
der højner biodiversiteten og giver 
flere levesteder til dyr, såsom gren- 

og stenbunker, vandhuller, 
blomstrende stauder mm. 

Alsidige 
arrangementer for 
borgerne 
Mange af mine arrangementer har 
mere eller mindre direkte handlet 

om emnet biodiversitet. Ikke mindst 
har mine stande med aktiviteter ved 
de mange store arrangementer 
drejet sig om natur og biodiversitet. 
Som når jeg fremviser mine ’Krible-
krable’ dyr, laver ’Byg dit eget 
vandhul’ og laver ’VILD MAD’, så 
handler det i høj grad om viden om 
naturen, og om hvordan vi kan passe 
på den og glædes over den. 

I foråret afholdt Jægersborg 
Bibliotek og Grøn Guide et fint 
besøgt arrangement om ’Den 
bæredygtige altan’, der handlede 
om, hvordan man kan klemme lidt 
natur og gøre noget for 
biodiversiteten på sin altan, med 
blomster der giver nektar og pollen 
til de vilde bestøvere. Man kan 
måske indvende, at en altan ikke 
batter så meget i den store 
sammenhæng, men det handler i høj 
grad også om at få folk til at tænke 
anderledes, og der kan én 
kvadratmeter have stor betydning.  

Skolebørn bygger ”vandhuller” til Vandets Dag ved Kildeskovshallen 
Foto Ewaa Kozcorowska 

Fladkravet kodriver på Mariebjerg Kirkegård Foto Karen Stevnbak 
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I forsommeren holdt Grøn Guide i 
samarbejde med Hellerup 
Hovedbibliotek tre udsolgte 
’Havevandringer’. Den ene til GN 
Brandts Have handlede om, hvordan 
man kan invitere naturen ind i sin 
have. De andre to, der gik til 
Bernstorff Slotshave og 
Schæffergårdens ”Den gamle 
Køkkenhave”, drejede sig mere om 
dyrkning, men stadig på naturens 
præmisser.  

Der sættes fokus på Naturpleje med 
bl.a. ’Høslættet på orkide-engen i 
Brobæk mose’, som Grøn Guide 
hvert år arrangerer først i juli 
sammen med Thomas Vikstrøm fra 
Dansk Ornitologisk Forening og 
Birthe Rasmussen fra DN-Gentofte.  
Den årlige ’Orkidetur i Nymosen’ i 
gentofteborgerens Åke Sandøs have 
midt i juli handler i høj grad om 
biodiversitet og om, hvordan denne 
kan højnes ved at pleje naturen. 
Hvilket kan lyde lidt som et 
paradoks, men da jorden alle steder i 
Danmark er forurenet med et 

unaturligt højt indhold af nærings-
stoffer, er det nødvendigt at fjerne 
opvækst af de få og næringselskende 
planter, der ellers vil udkonkurrere 
de mere sarte orkideer og andre 
sjældnere planter.  
Nedgangen i antallet af bestøvere og 
ikke mindst antallet af vilde bier er 
en del af debatten om biodiversitet. 
Og dette kompliceres meget af, at 
almindelige mennesker ikke kan 
skelne mellem de tamme 

honningbier, som biavlerne holde 
som husdyr i bistader, og de rigtige 
vilde bier, der bor i jorden og i huller i 
træ. Mange biologer argumenterer 
for, at honningbierne er dårlige for 
naturen, fordi de udkonkurrere de 
rigtige vilde bier i deres søgen efter 
pollen og nektar. Det er et meget 
spændende emne, og folk der laver 
bihoteller i deres haver bliver 
heldigvis flere og flere. I efteråret 
afholdt jeg sammen med 
naturvejleder Cecilie Meyer to 
arrangementer med bihotel-
workshops og foredrag på 
bibliotekerne om dette emne. 
Ved kommunens event ’Gentofte 
Sprinter for verdensmålene’ var Grøn 
Guide inviteret til at deltage i en 
gruppe, der arbejdede med 
’Danmarks mest bæredygtige haver’ 
sammen med blandt andet en 
journalist fra Villabyerne. Dette 
mundede ud i flere lovende 
kommende projekter og 
samarbejder, der alle vil forsætte ind 
i 2020.  

Høslæt på engen i Brobækmose Foto Thomas Vikstrøm 

Kødfarvet 
gøgeurter 
i Åke 
Sandøs 
have. 
Foto 
Karen 
Stevnbak 
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Grøn omstilling 
Som sagt, og som alle nok ved, er 
biodiversitetskrisen ikke den eneste 
miljømæssige krise, verden står 
overfor. Måske endnu mere 
presserende er klimakrisen, som jo 
betyder, at vi alle sammen skal 
nedsætte eller snarere nulstille vores 
CO2-udledning. Dette emne er 
meget svært at arbejde med som 
Grøn Guide, fordi jeg meget nemt 
kommer til at være én, der står med 
en løftet pegefinger, hvilket aldrig er 
særligt hensigtsmæssigt. Men min 
erfaring er dog, at det kommer 
meget an på, hvordan man griber 
det an. Ved årets begyndelse afholdt 
jeg og Bæredygtigt Gentofte et 
temamøde om vores ’Bæredygtige 
Nytårsforsæt’. Vi havde fået to 
meget kompetente 
foredragsholdere, hvilket skabte et 
godt afsæt for folk til at formulere 
deres eget forsæt for det kommende 
år, med udgangspunkt i et skema 
med eksempler. Dette skema var 
folk overraskende glade for, og jeg 
havde det med på flere 
efterfølgende arrangementer, hvor 
det også blev taget meget fint imod.  

Iefteråret arrangerede Bæredygtigt 
Gentofte og jeg et temamøde om 
energibesparelser i huset, hvilket er 
en af de nemmeste måder at 
nedsætte vores CO2 udledning på – 
endda på en måde, der ofte tjener 
sig selv ind igen og ikke kræver 
ændringer i vores livsførelse. Man 
skulle tro, at man derfor nemt kunne 
få folk til at komme og høre om, 
hvordan det kan gøres. Men det er 
nok simpelthen for kedeligt og 

usexet et emne, for det var til dato 
det dårligste besøgte af vores 
temamøder.  

En anden stor post på vores CO2 
udledning er vores mad, og ikke 
mindst vores madspild. Der er rigtigt 
meget at spare ved at spise mindre 
kød og mere grønt, ved at spise efter 
årstiden og ved at mindske vores 
madspild. I løbet af efteråret og 
vinteren holdt jeg workshops for 
børnefamilier ved fællesspisninger 
rundt om på bibliotekerne, hvor 
børnene fik lov at smage og røre ved 
de mange forskellige kål og 
rodfrugter man kan få, og samtidigt 
fortalte jeg forældrene om fordelene 
ved at spise grønt og efter årstiden. 
Det samme gjorde jeg ved 
Minifestivalen for Klima, 
Bæredygtighed og Natur ved Byens 
Hus under Gentoftenatten, hvor jeg 
og Bæredygtigt Gentofte havde 
arrangeret en lang række aktiviteter, 
hvor det jeg stod for var, at folk 
kunne være med til at lave 
græskarsuppe og efterfølgende spise 
den.  

Minifestival for Klima, natur og bæredygtighed ved Byens Hus under Gentoftenatten Foto Ewaa 
Kozcorowska 

Spis efter 
årstiden 
Børn der 
hakker løg 
Foto Julie 
Johansen 
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I efteråret holdt indskolingen på 
Dyssegård skole en bæredygtigheds 
temauge, hvor jeg var med på det 
værksted, der omhandlede madspild 
og hvor jeg hjalp børnene med at 
lave Chili sin Carne af madspild fra 
Meny-supermarkedet. Børnene var 
meget glade for værkstedet, og jeg 
har efterfølgende mødt børn, der har 
spurgt efter opskriften.  

I 2019 har jeg været med til at 
afholde to affaldsindsamlinger, 
Danmarks Naturfredningsforenings 
store affaldsindsamling i foråret og 
World Clean Up Day i efteråret. Når 
man snakker om affaldsindsamling, 
har det ikke så meget med vores 
CO2 udledning at gøre, som det har 
med vores forurening af miljøet at 
gøre. Ikke mindst havmiljøet, hvor 
meget af vores plastikaffald på den 
ene eller anden måde ender, og hvor 
det gør stor skade. Ved at afholde 
affaldsindsamlinger kan vi 
forhåbentligt skabe bevidsthed om 
problemet og få folk til at stoppe 
med at smide affaldet andre steder 
end i skraldespanden.  

Børn har brug for natur 
2019 blev også året, hvor medier, 
foreninger og fonde rettede 
opmærksomheden på, hvor stort et 
problem det er, at børn kommer 
mindre ud i naturen. Undersøgelser 

fra Friluftsrådet og Danmarks 
Naturfredningsforening viser, at 
nutidens børn kommer mindre ud i 
naturen, end deres forældre gjorde 
og endnu mindre end deres 
bedsteforældre. Der ses altså et fald i 
tid i naturen for hver generation, og 
det er bekymrende ud fra mange 
synsvinkler. Naturen fremmer en 
sund krop og modvirker stress. 
Naturen fremmer læring og 
fællesskabsfølelser og giver et godt 
børneliv. Og sidst men ikke mindst 
lærer børn, der opholder sig naturen, 
naturen at kende, og de er derfor 
også mere tilbøjelige til at passe på 
den.  

Jeg synes, det er en meget vigtig 
sag, og mange af mine 
arrangementer for børn og 
børnefamilier handler derfor om 
naturen og om at få børnene med ud 
i naturen. Naturens Dag, som er 
Friluftsrådets og DNs store 
mærkedag, har lige præcis dette 
som tema. I 2019 var det andet år, 
jeg sammen med Bæredygtigt 
Gentofte har arrangeret ’Naturens 
Dag på Charlottenlunds 
Strandpark’ og havde inviteret 

andre grønne foreninger og 
organisationer til at være med. Hvert 
år har ’Naturens Dag’ et nyt tema, og 
i 2019 var temaet ’Mærk Naturen’. 
Jeg havde sørget for, at der var 
aktiviteter til alle de fremmødte 
foreninger, således at DN-Gentofte 
stod med min mostpresser, jeg stod 
selv for bål og brød med vilde urter 
sammen med Bæredygtigt Gentofte, 
og ambassadører fra Naturfamilier, 
et projekt under DN, som jeg 
beskriver senere, stod med mine 
krible krable dyr, bl.a. havde jeg 
medbragt nyklækkede snogeunger 
fra min have. En frivillig borger, stod 
for at fiske rejer og andre krible 
krable dyr med net i strandkanten. 
Dagen var en stor succes med 
mange glade deltagere.  

Naturfamilier er et nystartet projekt 
under DN, som går ud på at få 
børnefamilier, der selv bruger 
naturen, til at hjælpe andre familier 
med komme med ud i naturen og 
lære dem, hvordan man agerer i den. 
Jeg synes, det er et fint projekt og 
har valgt at støtte op om det ved at 
melde mig som ambassadør i 
Naturfamilier Gentofte. Foruden mig 

Naturens Dag 
ved 
Charlottenlund 
Strandprak, 
børn og voksne 
fisker i 
vandkanten 
Foto Louise 
Tang 
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er der på nuværende tidspunkt to 
andre frivillige ambassadører, hvor 
af den ene, deltog i opstarten af 
projektet i Gentofte på Naturens 
Dag. DN havde valgt at slå opstarten 
af projektet i Gentofte sammen med 
Naturens Dag, en god ide. 

På opfordring fra en Naturfamilie-
ambassadørerne har vi sammen 
med en tredje frivillig borger, 
efterfølgende afholdt 
naturfamilieture fra 
Naturværkstedet Ordruphus hver 
fjortende dag, hvor vi har haft 
forskellige temaer på programmet. 
Det har ikke været et stort 
tilløbsstykke, men det har været 
rigtigt fint til en begyndelse, fordi 
jeg derved har haft mulighed for at 
prøve huset af og finde ud af, hvad 
der kan lade sig gøre der. Det viste et 
rigtig stort potentiale i at bruge 
huset meget mere i de kommende 
år.  

Jeg og Bæredygtigt Gentofte har 
sammen og nogle gange sammen 
med DN-Gentofte også deltaget 
med fælles stande på de forskellige 

store events rundt om i Gentofte. 
Det gælder for eksempel ’Sej, Sund 
og Sikker’, der er kommunens store 
børnefamilie-event under Gentoftes 
Kultur og Festdage, hvor mange 
tusinde børnefamilier deltager. Her 
stiller vi med op med ”Den 
bæredygtige By” sammen med 
blandt Gentofte Byttemarked og 
kommunens Affald og Genbrug. Jeg 

stod i år ligesom sidste år med en 
stand med krible krable dyr, hvor jeg 
blandt andet havde stålorme, en 
snog, frøer, snegle, salamandre, 
firben og meget mere krible krable 
liv med. Dette var igen en stor succes 
hos børnene, og der kom mange 
både børn og voksne forbi, mange 
op til flere gange. Heldigvis havde 
jeg i år fået hjælp fra en frivillig, så 
jeg kunne tage en pause fra dyrene 
en gang i mellem. Jeg tror på - at ved 
at få fat i så mange børn og voksne 
og få dem interesseret i de 
almindelige vilde danske dyr, kan 
mange inspireres til selv at tage ud i 
naturen og forsøge at finde dyrene 
selv. Og det gør dem 
opmærksomme på at hjælpe 
naturen og biodiversiteten.  

Jeg stod med samme stand på 
Øregaard Museums Høstmarked og 
på ”Vangedes Venner”s Vangede 
Festival, hvor jeg også havde fået DN 
og Bæredygtigt Gentofte til at stå 
med min mostpresser. Det er lige 
stor succes lige meget, hvor jeg 
kommer med mine krible krable dyr.  

Høstmarked ved Øregaard Museum Foto Katrine Dybdal 

Naturfamilier i 
Dyrehaven 
Foto Ewaa 
Kozcorowska 
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I samarbejde med Gentofte 
Bibliotekerne og for at promovere 
Naturfamilie-projektet arrangerede 
jeg i efteråret både uden for 
Hovedbiblioteket og i Øregaard 
Parken og i gården ved Jægersborg 
Bibliotek, samt i Ermelunden ’VILD 
MAD sankning og madlavning over 
bål’. At lære børn, at der er forskel 
på planterne i naturen og lære dem 
at kende de planter, der kan spises 
fra dem, der ikke kan – er en anden 
måde at gøre børnene interesseret i 
og familiære med naturen. 

Byhaver, Grøn Dag og 
Gentofte Havevenner 
Udover at arbejde med at få folk til 
at invitere den vilde natur ind i deres 
haver og til at holde op med at bruge 
pesticider, har jeg i år også arbejdet 
en del med at hjælpe med at 
etablere byhaver rundt om i 
kommunen, og jeg har også selv 
etableret en byhave ved Ordrup 
Bibliotek. Når jeg skriver byhaver, er 
det egentligt bare en smart måde at 
beskrive højbede placeret i 
byrummet på. Det kan være i en 
park, i en gård eller andre steder, 
hvor man normalt ikke ville finde en 

køkkenhave. I 2019 har der været 
tilløb til etablering af byhaver mange 
forskellige steder i kommunen, men 
desværre er flere af dem af 
forskellige årsager endnu ikke blevet 
til noget. Det gælder for eksempel 
Skovshoved Nippenyttehave, der 
pga. naboklager ikke fik 
godkendelse af kommunen til at 
blive etableret. Ligesom den 
unavngivne byhave ved 
Hovedbiblioteket, der af ukendte 
årsager endnu ikke startet op, 
selvom jeg gennem året har været til 
flere møder med de frivillige og 
engagerede initiativtagere. Jeg har 
også været til møder med 
fællesskabet bag Pavillonen ved 
Charlottenlund station, stiftet som 
en forening med navnet ’Danmarks 
Mindste Forsamlingshus’ om at 
etablere en byhave der i foråret 
2020. Som beskrevet i indledningen 
er der også snak om at etablere 
højbede i området omkring ”Ved 
Ungdomsboligerne”, forhåbentligt i 
foråret 2020.  

I foråret 2019 etablerede jeg som 
sagt selv nogle højbede kaldet 
”Børnenes Haver” ved Ordrup 
Bibliotek i samarbejde med 

biblioteket. At de skulle ligge ved 
Ordrup Bibliotek gav god mening i 
forhold til at Ordrup Bibliotek stadig 
huser et lille frøbibliotek, som jeg 
støtter op om. Højbedene har stået 
smukt hele året og været til store 
glæde fra de lokale, der har plukket 
af afgrøderne helt ind i vinteren. 
Plejen af denne have har jeg selv 
stået for sammen med børn, der er 
kommet til de forskellige 
arrangementer, jeg afholdt der. Det 
er en lidt anden måde at drive en 
byhave på end den gængse, men det 
har fungeret udmærket som en 
opstart. Jeg har allerede aftalt med 
biblioteket, at vi i 2020 får lagt plejen 
mere ud til lokale frivillige borgere.  

 

Jeg har været til møder med 
børnehjemmet Dohns Minde i 
Ordrup og med den Kulturelle 
Byhave i gården ved Byens Hus for at 
give dem råd og vejledning omkring 
dyrkningen af deres højbede.  

De forskellige byhaver var også 
inviteret med til Grøn Dag, som i 
2019 som noget nyt blev afholdt ved 
Byens Hus. Jeg og Bæredygtigt 

Byhaven ved Ordrup Bibliotek” Foto Ida 
Sondrup 

VILD MAD 
arrangement ved 
Gentofte 
Hovebibliotek  
Foto Ewaa 
Kozcorowska 
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Gentofte var blevet enige om at lave 
det tidligere arrangement med 
udlevering af kompostorm på 
Genbrugspladsen om til et større 
arrangement med deltagelse af alle 
de grønne foreninger i kommunen, 
som arbejder med have eller 
naturpleje. Dette blev til et rigtigt 
fint samarbejde mellem mere end 11 
forskellige foreninger og 
fællesskaber. Det er helt sikkert 
noget, vi vil gentage i 2020.  

2017 og 2018 afholdt jeg (i 2017 som 
konsulent for den tidligere Grøn 
Guide Lisbeth Boye Jensen) 
havekurser for interesserede 
borgere. Dette mundede i 2018 ud i, 
at vi sammen dannede Facebook-
gruppen ’Gentofte Havevenner’, som 
stadig lever som en gruppe af meget 
engagerede og haveglade 
mennesker. De støtter op om mine 
aktiviteter ved at møde op ved mine 
havearrangementer, og ved at 
komme med frø til frøbiblioteket på 
Ordrup Bibliotek og planter til 
plantebyttemarkedet til Grøn Dag 
og Høstmarkedet ved Øregaard 
Museum. I efteråret kvitterede jeg 
for deres hjælp ved at invitere dem 
på besøg hos Slottet i Smørmosen, 
som var en fantastisk hyggelig og 

lærerig aften. Jeg er helt sikker på, at 
folkene i gruppen vil være til stor 
hjælp og glæde for Grøn Guides 
arbejde også fremover. I 2019 blev 
havekurset til et foredrag ved den 
økologiske haveekspert og 
havebogsforfatter Jens Juhl fra 
Slottet i Smørmosen og til de 
tidligere nævnte tre havevandringer, 
med meget stor tilslutning til alle 
arrangementerne.  

UDLÅN AF MATERIALER 

10 klasser har lånt Grøn Guides 
papirværksted til fremstilling af 
genbrugspapir af gamle aviser på 
forskellige skoler. 
2 børnehaver har lånt krible 
krable kasser med grej til 
undersøgelser af dyr i sø og skov. 
2 borgere har lånt leer til at slå 
deres natureng. 
2 borgere og 3 institutioner har 
lånt mostpresseren til at presse 
deres æbler til most. 

Netværk og deltagelse i 
kurser 
Det er meget vigtigt for mig i mit 
arbejde at holde mig opdateret og 
hele tiden lære nyt, så jeg kan være 

sikker på, at det jeg formidler er den 
nyeste viden på området. Derfor 
deltager jeg i det omfang, der er tid 
til det i netværksdage, symposier og 
kurser. I år har jeg deltaget i to 
netværksdage under 
Naturvejlederforeningen, en dag om 
formidling af vilde bier og en om 
pileflet. Jeg deltog i 
Naturvejledernes Årsmøde på 
Bornholm, som i år drejede sig om 
formidling af FNs 17 Verdensmål. Og 
jeg har også deltaget i en erfa-dag i 
agenda 21 netværket om arbejdet 
med de 17 verdensmål. Gennem 
Frivilligcentret har jeg deltaget i et 
meget interessant kursus i Grafisk 
facilitering. Jeg har mødtes i 
netværket med de andre grønne 
guider en enkelt gang og deltaget en 
eftermiddag på miljøpunkt indre bys 
byvandring om grønne facader. Jeg 
har endvidere deltaget i et meget 
spændende symposium om 
Biodiversitet og klima afholdt af 
IBPES, med mange kompetente 
foredrag af de mest vidende inden 
for emnet. Og til sidst har jeg 
deltaget på Naturstyrelsens 
dialogmøde, hvor borgernes gavn af 
naturen i hovedstadsområdet blev 
drøftet.  

ARANGEMENTER 

Grøn Guide har udarbejdet en 
samlet liste over de 68 
arrangementer i 2019, se 
nedenstående bilag 1.  

 

  

Gentofte Havevenner på besøg i ”Slottet i Smørmosen” Foto Majbrit Kragh 



11 

 

 

Bilag 1 Oversigt over arrangementer i Grøn Guide Gentofte 2019 

 

Dato Arrangement med evt. Link til Facebook Samarbejdsparter 

8. januar  Bæredygtigt Nytårsforsæt Temamøde Bæredygtigt Gentofte 

2. februar  Dansk Vandrelaug Generalforsamling Oplæg om 
børn i naturen 

Dansk Vandrelaug Gentofte 

4. februar  Charmeoffensiv Kantinen Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 

5. februar  Charmeoffensiv Kantinen Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 

6. februar  Charmeoffensiv Kantinen Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 

7. februar  Charmeoffensiv Kantinen Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 

6. marts  Åbning af frøbiblioteket, workshop for børnef  Ordrup Bibliotek 

7. marts  Udsolgt! fællesspisning: farver og former me  Dyssegård Bibliotek 

23. marts  Vandets Dag: Familieløb og fri (Vand)bar En Verden med Vand, DN-Gentofte og Bæredygtigt 
Gentofte 

28. marts  Udsolgt: Den bæredygtige have - havekursus  Gentofte Hovedbibliotek 

31. marts  Affaldsindsamling 2019 DN-Gentofte samt Affald og Genbrug GK 

3. april  Workshop: Krible krable, jorden er levende!  Ordrup Bibliotek 

6. april  Insekternes verden  Dyssegård Bibliotek 

10. april  Sommerfugle og vandrende pinde Dyssegård Bibliotek 

28. april  Grøn Dag i Byens Hus  Bæredygtigt Gentofte, DN-Gentofte m.fl 

4. maj  Workshop: Det kribler og krabler  Gentoftegade Bibliotek 

8. maj  Workshop: Børnenes haver Ordrup Bibliotek 

8. maj  Sommerfugle og vandrende pinde Dyssegård Bibliotek 

9. maj  Den bæredygtige have - Havevandring i Ber  Gentofte Hovedbibliotek 

11. maj  Børnefamilier laver VILD mad Jægersborg Bibliotek 

14. maj  Workshop: Den bæredygtige altanhave Jægersborg Bibliotek 

19. maj  Kokedama  Ung i Byens Hus 

21. maj  Gratis kompostorm  Gentofte Genbrugsplads 

22. maj  Workshop: Børnenes haver Ordrup Bibliotek 

23. maj  Den bæredygtige have - Havevandring i GN  Gentofte Hovedbibliotek 

25. maj  Børnefamilier laver VILD mad Gentofte Hovedbibliotek 

26. maj  0X med familie fra Dyssegårdskole bål og vild 
mad i Tokkekøb Hegn 

 

29. maj  Børnenes Grundlovsdag Gentofte Børnevenner 

4. juni  Orkidétur i Nymosen  Åke Sandø 

5. juni  Fugle- og botaniktur, Brobæk Mose og Gento DN Gentofte 
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6. juni  Udsolgt Den bæredygtige have - Schæffergår "Den Gamle Køkkenhave" og Gentofte Hovedbibliotek 

12. juni  Børnenes haver Ordrup Bibliotek 

22. juni  Sej, Sund og Sikker  Bæredygtigt Gentofte 

23. juni  Gentofte Kultur- og Festdage. Børnefamiliev  Dansk Vandrelaug Gentofte 

2. juli  Høslæt ved Gentofte Sø  Dansk Ornitologisk Forening og DN Gentofte 

21. august  Børnenes Haver  Ordrup Bibliotek 

1. 
september  

Børnenes Høstmarked  Øregaard Museum og Bæredygtigt Gentofte 

8. 
september  

Naturens Dag  Danmarks Naturfredningforening, Bæredygtigt Gentofte, 
DN Naturfamilier m.fl. 

10. 
september  

Temamøde om Biodiversitet  Bæredygtigt Gentofte 

11. 
september  

Børnenes Haver  Ordrup Bibliotek 

12. 
september  

Vandretur langs Mølleåen Charlotteklubben 

13. 
september  

Kursusdag for pædagoger fra Ribisgården og 
Brøn Og Miljø 

Naturvejleder Cecilie Meyer 

14. 
september  

Vangede Festival Vangedes Venner, DN-Gentofte m-.fl 

19. 
september  

Forrådskammeret: Gem havens frugt og grø Gentofte Hovedbibliotek 

21. 
september  

World Cleanup Day Gentofte Link Environmental Ambassadors 

22. 
september  

Naturfamilier i Gentofte  DNs projekt Naturfamilier 

26. 
september  

Kronhjortetur i Dyrehaven  DN Gentofte 

27. 
september  

Workshop: Bier på Biblo  Dyssegård Bibliotek 

28. 
september  

Minifestival om klima, natur og grøn omstilling  Bæredygtigt Gentofte 

2. oktober  Foredrag i Blixenklubben "Mit liv i den grønne 
omstilling" 

Blixenklubben og Frivilligcenter 

3. oktober  Udsolgt: Sanketur: Naturen som spisekammer  Gentofte Hovedbibliotek 

6. oktober  På opdagelse ved Fuglsangsøen DNs projekt Naturfamilier 

7. oktober  Madspildsprojekt indskolingen på 
Dyssegårdskole 

Bæredygtigt Gentofte 

7. oktober  Fællesspisning og krible-krable  Vangede Bibliotek 

8. oktober  Madspildsprojekt indskolingen på 
Dyssegårdskole 

Bæredygtigt Gentofte 
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9. oktober  Madspildsprojekt indskolingen på 
Dyssegårdskole 

Bæredygtigt Gentofte 

10. oktober  Madspildsprojekt indskolingen på 
Dyssegårdskole 

Bæredygtigt Gentofte 

16. oktober  Æblemostpresning  Jægerborg Bibliotek 

19. oktober  Bier på Biblo  Jægersborg Bibliotek 

20. oktober  Efterårstur i Dyrehaven DNs projekt Naturfamilier 

3. november  Naturfamilier ved Ordruphus med bål og leg  DNs projekt Naturfamilier 

11. 
november  

Gør dit hus grønnere og varmere  Bæredygtigt Gentofte 

13. 
november  

Fællesspisning: Farver og former med årstid  Gentofte Hovedbibliotek 

17. 
november  

Naturfamilier, Gåtur i Dyrehaven DNs projekt Naturfamilier 

30. 
november  

Julepynt af naturens smukkeste materialer  Jægersborg Bibliotek 

1. december  Indsamling af naturmaterialer til 
juledekorationer 

DNs projekt Naturfamilier 

7. december  Lav juledekorationer af naturmaterialer  Dyssegård Bibliotek 

12. 
december  

Julefilm og Juledekorationer på Gentoftegad Gentoftegade Bibliotek 

15. 
december  

Julehygge, bål, pandekager og snitteværksted DNs projekt Naturfamilier 

 

 

 

 

 

 


