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Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte
Foreningen Grøn Guide Gentofte blev stiftet i 2000. Den består af enkeltpersoner og
repræsentanter fra foreninger i Gentofte Kommune, der ønsker at fremme en bæredygtig
udvikling i kommunen. Foreningen vælger den styregruppe, der afstikker rammerne for den
grønne guides arbejde. I 2010 var styregruppen sammensat af repræsentanter fra følgende
6 foreninger/organisationer: Gentofte Børnevenner, Danmarks Naturfredningsforenings
Lokalafdeling i Gentofte, Dansk Cyklist Forbunds Lokalafdeling i Gentofte, Miljøbevægelsen
NOAH, Friluftsrådet samt Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte. Gentofte
Kommunes Natur og Miljøchef samt Gentofte Kommunes agenda koordinator deltager begge
som observatører i styregruppen.
I 2010 har der været afholdt 2 styregruppemøder samt en Generalforsamling. (På årets
sidste møde deltog journalisten Thomas Vinge)
Sammenfatning af årets arbejde
Grundlaget for årets arbejde er den årsplan, der blev vedtaget på styregruppemødet i
december 2009. Årsplanen har omfattet projekter som Den Grønne Karavane og
cykelruteprojektet, der er blevet videreudviklet i 2010. Derudover har årsplanen omfattet
nye initiativer, som arrangementer på De Vilde Blomsters Dag samt energibesøg i
daginstitutioner og på plejehjem. I 2010 fik flere daginstitutioner besøg med
miljøaktiviteter for storbørnsgrupper og i 2010 blev et samarbejde med Hovedbiblioteket
indledt. Dette samarbejde vil blive videreført i 2011 efter et nyt koncept.
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Naturarrangementer
I 2010 har Grøn Guide arrangeret eller været medarrangør af følgende ture og aktiviteter:
• Fugletur i Forstbotanisk Have.
Med det formål at sætte fokus på et spændende grønt område i Gentofte og på de
naturoplevelser området byder på blev der den 29. maj arrangeret en fugletur i
Forstbotanisk Have med Alex Rosendal fra DOF som turleder. Turen blev arrangeret i
samarbejde mellem Forstbotanisk Haves Venner og Grøn Guide. 25 deltagere.
• Sommertur ved Gentofte Sø
Den 17. juni under Gentofte Kulturdage blev et
udstillingsskab til formidling af Natur og
Kultur ved Gentofte Sø indviet. Det er Park i
Gentofte Kommune der sammen med
Friluftsrådet har finansieret skabet.
Caretakergruppen for Gentofte Sø og
Lystfiskerforeningen står for den løbende
udvikling og udskiftning af udstillingerne i
skabet. Efter indvielsen guidede Thomas
Vikstrøm fra Caretakergruppen de 24
fremmødte på en tur rundt om søen.
• Vilde Blomsters Dag
Arrangement på De Vilde Blomsters Dag i Bernstorffs Slotshave, med illustratoren Kirsten
Tind som turleder. Arrangementet forløb samtidig med 441 andre botanik ture i de nordiske
lande og indgik samtidig i Gentofte Kulturdages program. Formålet med De Vilde Blomsters
Dag er at give deltagerne en botanisk oplevelse samt at sætte fokus på de vilde planters
vilkår. Der mødte 23 deltagere op til turen på De Vilde Blomsters Dag.
•

Høslæt på engarealer ved Gentofte Sø
Den 31. juli inviterede Axel Frederik Møller fra
høslætlavet til arbejdsdag på engen ved Gentofte
Sø. I alt 13 deltagere mødte op. Høslæt er til
gavn for den flora, der er i fare for at blive
udkonkurreret af mere næringskrævende og
højtvoksende arter. Frederik Møller organiserer
høslættet og Grøn Guide understøtter efter
behov; deltog i 2010 i arbejdet med at slå engen
og serverede lidt at drikke og spise i pausen.
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•

Naturens Dag
DN Gentofte indbød til tre aktiviteter på DNs
Naturens Dag den 12. september. Grøn Guide stod
for aktiviteten mostpresning i Bernstorffs
Slotshave, folk mødte op med egne æbler og fik
dem forvandlet til saft. Aktiviteten tiltrak omkring
100 børn og voksne, og selvom der var lang kø til
mostpressen var der en rigtig god stemning. Der er
planer om at gentage arrangementet i 2011 med
flere mostpressere og aktiviteter, f.eks.
bestemmelse af æblesorter.

Daginstitutioner
• Energibesøg i daginstitutioner
Siden januar har Grøn Guide opsøgt daginstitutioner i kommunen, svaret på spørgsmål om
ressourceforbrug og givet forslag til besparelser gennem ændret adfærd og nemme tekniske
løsninger. Der er bl.a. peget på muligheden for at opnå energibesparelser gennem bedre
udnyttelse af dagslyset, gennem optimeret brug af køle-fryseskabe og gennem bedre
varmeudnyttelse. Grøn Guide har også givet forslag til besparelser på vandforbruget samt til
en bedre affaldssortering. Som supplement til besøgene er der udarbejdet en folder
Klimaråd til daginstitutioner, der kan downloades på Grøn Guides hjemmeside. Indsatsen
ligger i forlængelse af Klimakommuneaftalen, indgået mellem
DN og Gentofte Kommune i 2009 og indgår som et projekt i
Gentofte Kommunes tværgående agenda samarbejde.
Muligheden for at få besøg har været annonceret på
klimasitet på Gentofte Kommunes intranet, på egen webside,
samt i Klikket, daginstitutionernes Nyhedsbrev. Det har
krævet en del opsøgende arbejde at få aftalerne i hus. Der
har været 16 energibesøg i løbet af året. Udover
daginstitutioner har Grøn Guide været på energibesøg i fire
plejehjem.
• Miljøaktiviteter for storbørnsgrupper
Grøn Guide har igennem året besøgt storbørnsgrupper i
daginstitutioner med miljøaktiviteter, de fleste har handlet
om affald og genbrug med fremstilling af nyt papir ud fra
brugte aviser og tegnepapir, men også affaldssortering i små containere og fremstilling af
genbrugslegetøj har været efterspurgt, i alt har 8 institutioner fået
besøg. Miljøaktiviteterne imødekommer tilsyneladende et behov i daginstitutionerne for
undervisningstilbud rettet mod storbørnsgrupper.
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• Oplæg for institutionsledere
Under emnet ”Hvad kan I bruge Grøn Guide til” orienterede Grøn Guide 27 ledere fra
Gentofte Børnevenners institutioner om projektets tilbud til institutioner. Mange har selv
idéer til miljøaktiviteter og Grøn Guide opfordrede afslutningsvis lederne til at komme til
Grøn Guide med deres forslag til projekter. Det lokale medejerskab giver erfaringsmæssigt
rigtig god synergi i miljøarbejdet og er vigtigt at bygge videre
• Gentoftenatten
Grøn Guide deltog i Gentofte Børnevenners arrangement under Gentoftenatten, hvor der var
forskellige aktiviteter for de fremmødte børn og deres forældre. Grøn Guide stod for
naturformidling; med brug af udstyr fra campingvognen foretog børnene undersøgelser af
jordens dyreliv , lavede aftryk af edderkoppespind med videre. Et hyggeligt arrangement med
ca. 40 besøgende.

Skoler
• Grønt Flag Grøn Skole
I samarbejde med Friluftsrådet arrangerede Grøn Guide i februar info møde om Grønt Flag
Grøn Skole ordningen. Grøn Guides oplæg havde fokus på hvordan skolerne kan inddrage og
bruge Grøn Guide som ressource i planlægning og gennemførelse af de aktiviteter og temaer,
der indgår i Grønt Flag Grøn Skole ordningen. 9 lærere deltog i infomødet, heraf 6 fra privat
skoler. Den ene af privatskolerne – Copenhagen International School - var allerede tilmeldt
ordningen og opnåede i juni at få tildelt Det grønne flag på baggrund af skolens arbejde med
ordningens temaer. I forbindelse med uddelingen af Det Grønne Flag på skrev Grøn Guide
udkast til borgmestertalen.
•

Den Grønne Karavane

Årets Grønne Karavane rullede ind på
Skovgårdsskolen i uge 37 og efterfølgende har den
besøgt skoler i Gladsaxe og Allerød og Furesø
Kommune. Når karavanen rykker ind bliver den
normale undervisning aflyst og eleverne arbejder i
stedet i værksteder; i nogle værksteder med at
fremstille et produkt, f.eks. en skulptur af
skrammel, i andre med at tilegne sig viden gennem
undersøgelser – f.eks. af dyrelivet i en bunke
kompostjord eller af CO2 indvirkning på
temperaturen i en forsøgsatmosfære. Der er i alt
11 værksteder og en miljøjagt med i undervisningstilbuddet.
Forarbejdet har bestået i fondsansøgninger, indkøb og klargøring af undervisningsmaterialer,
udvikling af værksteder. Den Grønne Karavane sluger mange arbejdstimer, men når også ud til
en stor gruppe mennesker. I 2010 har 750 elever deltaget i karavanens miljøundervisning
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derudover har ca. 50 lærere og et tilsvarende antal forældre og frivillige været inddraget
som undervisere og hjælpere. Vi får mange positive tilbagemeldinger fra elever, forældre,
lærere og ledelse på de skoler, der får besøg af Den Grønne Karavane.

Borgerhenvendelser
Borgerhenvendelser har i 2010 især drejet sig om lån af mostpresse og sparometer samt
rekvirering af cykelrutefolder. Derudover har der været forespørgsler om affaldsordninger,
delebilsordninger og kompostering. Boligforeninger i Hellerup og Vangede har henvendt sig
vedr.: vandspareråd til boligforeninges beboere, afdækning af årsager til stigende
vandforbrug, råd om bjørneklobekæmpelse samt hjælp til formidling af ny storskraldsordning
til afdelingens beboere. Flere henvendelser kommer fra grupper af naturinteresserede eller
naturforvaltere og handler ofte om hjælp til at arrangere naturaktiviteter: Forstbotanisk
Haves Venner; henvendelse om hjælp til fugletur i haven, Dansk Botanisk Forening ; om hjælp
til at arrangere tur på De Vilde Blomsters Dag, Bernstorffs Slotshave; forslag til grønne
aktiviteter i området omkring Avlsgården, Blå Spejdere; om oplæg med konkrete forslag til
naturaktiviteter på de grønne arealer i Gentofte på et kursus for spejderledere i 2011.

Bibliotek
I 2010 indgik Grøn Guide en samarbejdsaftale mellem Hovedbiblioteket. Aftalen omfattede
en fast ugentlig mødetid på biblioteket, hvor Grøn Guide gennem udstillinger og aktiviteter
satte fokus på aktuelle miljøproblemer og den enkelte borgers handlemuligheder. Grøn Guide
har haft 11 mandagsvagter, deltaget i et børnefamilie arrangement. Samarbejdet med
biblioteket vil fortsætte i 2011, med hovedvægt på aktiviteter på børnefamiliedage.
Cykelruteprojektet
I samarbejde med medlemmer af Dansk Cyklist
Forbunds lokalafdeling i Gentofte har Grøn Guide i
2010 lavet en kortlægning af skiltningen på de tre
cykelruter; Skovruten, Søruten og Parkruten. De
tre medlemmer af Cyklistforbundet har cyklet
ruterne igennem og observeret skiltenes og
ruternes tilsand. Grøn Guide har efterfølgende
fotodokumenteret alle skilte. Især på Skovruten
mangler der skilte, men også på de to andre ruter
er der ”huller”, blandt andet fordi en del skilte på
lysmaster er blevet fjernet sammen med disse.
Kortlægningen er overdraget til Park og Vej, der
har udtalt at opsætning af de manglende skilte vil indgå i det fremtidige arbejde. En planlagt
revidering af hæftet til brug for et kommende genoptryk er ikke færdiggjort og overføres
til arbejdsprogrammet for 2011.
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Hjemmeside og PR
Der blev i 2009 lavet et nyt design på hjemmesiden. Hjemmesiden er en vigtig indgang til
projektet for borgere og nye samarbejdspartnere. Der har i 2010 været henvendelser fra
borgere i Gentofte der har fundet frem til projektet ved at ”google” søgeord som grøn guide,
æblepresse, udstyr til papirfremstilling med videre. Derudover har der været henvendelser
fra borgere, institutioner og virksomheder uden for Gentofte, f.eks. fra virksomheden Ingen
CO2 der har benyttet linksiden til at finde frem til nye kontakter. Villabyerne har bragt
forskellige indlæg fra Grøn Guide : herunder et om Den Grønne Karavanes besøg på
Skovgårdsskolen samt et indlæg om jul og klima. Derudover har Villabyerne trykt journalisten
Thomas Vinges artikel om Grøn Guides besøg i daginstitutioner.

Det tværgående agenda 21 arbejde
I 2010 har Grøn Guide deltaget i møderækken i Det tværgående agenda team i Gentofte
Kommune. Projektet Energibesøg i daginstitutioner indgår som Grøn Guide projekt i
handleplanen for 2010 (se beskrivelsen ovenfor). Derudover har Grøn Guide bidraget i
planlægningen og gennemførelsen af følgende projekter i handleplanen 2010:
•

Ren By 2010

Affaldsindsamlingsdagen, som indleder Ren By
ugen, arrangeres i et samarbejde mellem DN,
Gentofte Kommune og Grøn Guide. Godt 100
borgere deltog i affaldsindsamlingen den 18. april,
især var der mange børnefamilier blandt de
fremmødte. Indsamlingen foregik i Nymosen, ved
Gentofte Sø og ved Charlottenlund Strand. I den
følgende uge var 11 børneinstitutioner, 4 skoler og
et fritidshjem fra Gentofte tilmeldt
affaldsindsamlingsugen. Mange institutioner havde
i løbet af ugen arrangeret spændende aktiviteter,
der underbyggede selve affaldsindsamlingen. På baggrund af erfaringer fra Ren By
arrangementerne i 2009 og 2010 har Grøn Guide sammenfattet en evaluering af kampagnen
med forslag til ændringer i konceptet.
• Mad og mål
Sammen med Agenda koordinator Marie-Louise fra Natur og Miljø deltog Grøn Guide med en
bod på Børn og Forebyggelses temadag om kommunens kostpolitik for ledere i Gentofte
Kommune. I boden satte vi fokus på madens klimapåvirkning gennem udstillingen af samme
navn, udviklet af Miljøministeriet; gennem en klimapyramide, foldere og plakaterne fra
fotografen Peter Menzels bog ”Hungry Planet”. Der var stor interesse for udstillingen.
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• Pesticidfri dag
Grøn Guide deltog i planlægning og gennemførelse af agenda projektet Pestidfri dag, der
fandt sted den 30. april på et område tæt på genbrugspladsen, hvor Gentofte Kommune
stiller gratis kompostjord til afhentning. Grøn Guide bidrog med handlingsorienteret oplysning
om pesticidfri have, (foldere om grundvand/have/pesticider fra Nordvand, Miljøstyrelsen og
Grønne guider) planteaktivitet for børn udstilling med fuglekasser med mere. På trods af det
silende regnvejr havde vi ca. 20 besøgende gæster i boden.
• Studietur til København
Grøn Guide bidrog med at tilrettelægge eftermiddagsprogrammet for en studietur til
København for medlemmerne i det tværgående agenda team (fremvisning af Grønt tag i
ejerforening ved Sortedams Dosering samt besøg i kvartermiljøstation i Gartnergade på
Nørrebro med ”byttehjørne” - et af bydelens mange initiativer til at forbedre
affaldssorteringen og minimere affaldsmængderne ). 12 deltagere i denne studietur.
• Grønt Regnskab
Grøn Guide har bidraget med foto og tekster til Gentofte Kommunes Grønne Regnskab for
2009. Der blev stillet 2 sider til rådighed i regnskabet til Grøn Guide,

Andre opgaver
• Workshop om ny genbrugsstation
I efteråret har GG deltaget i 3 workshops om en ny genbrugsstation i Gentofte og været
med til at kommentere forslag til genbrugsstationens udformning, udarbejdet af Witraz i
samarbejde med Vestforbrænding, Cowi og Gentofte kommune. Der blev lyttet til de input og
forslag som blev fremsat af GG og andre indkaldte til disse workshops - om end ikke alle
kunne indarbejdes i forslaget.
• Praktikant
Biologen Karen Stevnbak Andersen var i slutningen af året tilknyttet projektet. Udover at
deltage i de fastlagte opgaver i projektet, udarbejdede hun under vejledning af Grøn Guide
et forslag til etablering af skolehaver i Gentofte. Forslaget er givet videre til Bernstorffs
Slotshave.

Tekst og foto: Lisbeth Boye Jensen - foto side 4 taget af Karen Stevnbak Andersen
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