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Midsommerjazz på Mariehøj med Golden Swing Band  
 
Kulturcenter Mariehøj lægger den 25. juni kl 13 hus til en koncert med Golden Swing Band, der vil 
få sommerstemningen til at sprede sig i hele Rudersdal. Det 19 mands store orkester med 
sangerinden Louise Jul Stenbæk i forgrunden byder på swingmusik i en spillestil og klang, der 
genkalder lydbilledet fra 40-60’ernes store danse- og swingbands. Repertoiret omfatter altid musik 
fra de store mestre Glenn Miller, Count Basie og Duke Ellington. 
 
Alle er velkomne, og der er gratis entré. Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Kom i god tid, tag tæppet med og slå jer ned på græsset eller på den store, flotte trappe, der er en 
fremragende publikumstribune. Kulturcaféen sætter gang i grillen, så der er rig lejlighed for at købe 
både mad, snacks og drikkevarer. 
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at alle får en rigtig god oplevelse til den 
første udendørs koncert på Kulturcenter Mariehøj. Det skal bemærkes, at koncerten rykker ind i 
caféen, hvis vejret tilsiger det..  
 
Adressen er: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte.  
 

Vedbæk Havnedag søndag den 14. august kl. 09.00-17.00 
 
En årlig søndag på havnen i Vedbæk med havnestemning og mange spændende aktiviteter og 
oplevelser for hele familien. En dag med fokus på vandet og havnens miljø med søsportsaktiviteter, 
markedsplads, underholdning, konkurrencer, lækkerier for mave og gane og meget, meget mere. 
 
Foreninger og handelsliv har mulighed for at købe sig en stand på markedspladsen – se mere på 
vedbækhavnedag.dk.  
 
Alle aktiviteter er gratis. 
 
Vedbæk Havnedag er et lokalt initiativ, der siden 2009 har udviklet sig til at være en tradition, der 
forener lokale foreninger og ildsjæle, havnens brugere og Rudersdal Kommune.  
 

 
KMD IRONMAN Copenhagen den 21. august 
 
3.000 deltagere er tilmeldt årets IRONMAN, hvor Rudersdal lægger asfalt til den 180 km lange 
cykeltur. Rytterne kommer to gange over Geels Bakke, hvor rutens største forplejningsområde og 
hot spot er placeret på toppen. Tusindvis af tilskuere, fed musik, bannere, klaphatte og dynamiske 
speakere hjælper rytterne over bakken. De første ryttere ankommer første gang ca. 9.45. Alle er 
velkommen – der er plads hele vejen op ad Geels Bakke.  

 
Golden Days Festivalen – 1970’erne – 9.-25. september 
 
1970’erne var et skelsættende årti – det var en skrøbelig tid med kriser og nye kulturer – det var en 
verden i sort-hvid: revolution vs. reformisme, by vs. forstand, fri kærlighed vs. jalouisi, flippere vs. 
diskere, autoriteter vs. anti-autoriteter, kernefamile vs.storfamilie og meget mere. Der kan læses 
meget mere om Golden Days Festivalen på goldendaysfestival.dk. 
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Rudersdal, Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte sætter fokus på dette epokegørende årti med 
et stort fælles program. Hold øje med programmet, der udkommer i begyndelsen af august. 
 
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent i Rudersdal Kommune, Helle 
Lehrmann på mail hleh@rudersdal.dk 
 

Guidet cykeltur på KulturSlangen med besøg hos udvalgte 
kunstnere – søndag den 25. september kl. 11.00 
 
KulturSlangen er en kunstnerisk og lokalhistorisk oplevelsesrute, der snor sig i den skønneste natur 
fra Næsseslottet i vest til Vedbæk Havn i øst.  
 
Hvert år inviterer Kultur i samarbejde med Kunstnerne bag KulturSlangen på guidet cykeltur, hvor 
museumsinspektør Svend Christensen undervejs vil fortælle om områdets historie. Turen lægger 
stop ind hos 4 kunstnere. 
 
I år går turen rundt i det smukke Trørød. Turen starter på Trørød Torv foran bageren. Turen varer 
ca. 2½ time. Alle er velkommen, og det er gratis – ingen tilmelding. 
 
Vil du vide mere om turen, er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent Helle Lehrmann på mail 
hleh@rudersdal.dk.  
 

Bliv fritidsguide for børn med handicap 
 

Børn og unge med handicap har ofte sværere ved at deltage i fritidsaktiviteter end andre børn. 
Derfor har SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) Rudersdal Kommune og 
Frivilligcenter Rudersdal indgået et samarbejde om at forbedre mulighederne. I ”Fælles om 
Fritiden” skaber vi inkluderende fritidsfællesskaber, som alle børn kan være med i. Derfor søger vi 
frivillige ”fritidsguider”, som kan hjælpe børn og deres familier med at finde den rette 
fritidsinteresse. Der søges også foreninger, som gerne vil inkludere et barn med et handicap. 
Som fritidsguide skal du: 
- Være interesseret i fritidslivet og nysgerrig på, hvad der rør sig inden for området 
- Have lyst til at arbejde med børn og støtte dem på deres vej ind i fritidslivet 
- Kunne rumme børns begejstring og nederlag og være i det sammen med dem 
- Kunne engagerer dig i minimum et halvt år i ca. 2 timer om ugen 
Få mere viden om projektet på: www.fællesomfritiden.dk (Følgende udelades hvis Kulturkikkerten 
udkommer efter 8.6.): eller kom til Informationsmøde mandag den 13. juni kl. 17-19 i Frivilligcenter 
Rudersdal, Skovgærdet 4 i Holte. Tilmelding til info@frivilligcentret.dk senest onsdag den 8. juni. 
Vil du vide mere kan du kontakte Lotte Hassing i Frivilligcentret på tlf.nr.: 45 89 00 56, eller Karen 
Vestergård Jacobsen i SUMH på tlf.nr.: 61 67 76 89. 

 

Vandplask og sand mellem tæerne 
 
Den 1. juni åbnede Birkerød Svømmehals poolområde med udendørsbassin og to 
beachvolleybaner 
 
Det er gratis for børn op til 12 år at tage i svømmehallen - herunder den udendørs pool - tirsdag til 
fredag fra kl. 14-17 i skolernes sommerferie i ugerne 26 til 31.  

mailto:hleh@rudersdal.dk
mailto:hleh@rudersdal.dk
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I sommerferien vil der hver dag fra kl. 14-17 være mulighed for at spille vandbasketball og 
vandhåndbold, lave dykkertunnel og vandgymnastik eller bare lege og dase. Der er også 
strandtennis, bordtennis og bolde til beachvolley. 
Den udendørs pool har åben fra 1. juni til 30. september. 
Åbningstider for udendørsbassinet: 
Mandag: 07.00 - 11.00 
Tirsdag - fredag: 07.00 - 11.00 og 14.00 - 21.00 
Lørdag og søndag: 08.00 - 16.00 
 
De to beachvolleybaner er altid åbne. 
Du kan læse mere på www.idraet.rudersdal.dk.  

 
 

 
 
 
 
 
 
FORENINGSKALENDER 2016 
 
 

Juni 

24. ANSØGNING om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til behandling i 
Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. august 

24. ANSØGNING om tilskud til partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om 
løsning af konkrete opgaver – behandles i Folkeoplysningsudvalget den 16. august 

30. Lister vedr. nedsat deltagerbetaling for pensionisters deltagelse i folkeoplysende 
voksenundervisning for foråret 2016 

30. Lister vedr. udenbys deltagere i folkeoplysende voksenundervisning for foråret 2016 

http://www.idraet.rudersdal.dk/


 

 

6 

 

Juli 

  

August 

16. Møde i Folkeoplysningsudvalget 

September 

9. ANSØGNING om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til behandling i 
Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. september 

9. ANSØGNING om tilskud til partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om 
løsning af konkrete opgaver – behandles i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 

Medio ANSØGNING om lån af udendørs baner for 2017 

20. Møde i Folkeoplysningsudvalget 

Oktober 

7. ANSØGNING om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til behandling i 
Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober 

7. ANSØGNING om tilskud til partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om 
løsning af konkrete opgaver – behandles i Folkeoplysningsudvalget den 25. oktober 

15. ANSØGNING om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2017 

Medio Fordelingsmøde vedrørende udendørs baner for 2017 

25. Frivilligfest på Kulturcenter Mariehøj 

25. Møde i Folkeoplysningsudvalget – bliver flyttet 

28. ANSØGNING om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til behandling i 
Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. november 

28. ANSØGNING om tilskud til partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om 
løsning af konkrete opgaver – behandles i Folkeoplysningsudvalget den 22. november 

November 

1. ANSØGNING om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18) – behandles i 
Folkeoplysningsudvalget den 13. december 

1. ANSØGNING om tilskud til generelle aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte 
(§ 79) 

1. ANSØGNING om driftstilskud til kulturelle foreninger for 2017 samt rapport og regnskab 
for tilskud for 2016 

1. ANSØGNING om tilskud til enkeltstående aktiviteter for kulturelle foreninger for 2017 

1. ANSØGNING om aktivitets- og lokaletilskud for 2017 

1. ANSØGNING om tilskud til inventar og materiel for 2017 – behandles i 
Folkeoplysningsudvalget den 13. december 

22. Møde i Folkeoplysningsudvalget 

30. Lister vedr. nedsat deltagerbetaling for pensionisters deltagelse i folkeoplysende 
voksenundervisning for efteråret 2016 

30. Lister vedr. udenbys deltagere i folkeoplysende voksenundervisning for efteråret 2016 

December 

13. Møde i Folkeoplysningsudvalget 

15. Sidste frist for indsendelse af ANSØGNING om uddannelsestilskud for 2016 

15. Sidste frist for indsendelse af ANSØGNING om supplerende lokaletilskud til 
weekendbrug og andre kortvarige lejemål for 2016 

Løbende 
året 

igennem 

 ANSØGNING om uddannelsestilskud for 2016 – dokumentation skal indsendes 
sammen med ansøgningen 

 ANSØGNING om supplerende lokaletilskud til weekendbrug og andre kortvarige lejemål 
for 2016 

 ANSØGNING om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse af egne og/eller lejede lokaler 
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samt etablering af nye, mindre faciliteter - der skal ansøges, inden arbejdet igangsættes 

 ANSØGNING om tilskud til videreuddannelse af voksenundervisningens lærere og 
ledere - der skal søges inden deltagelse i videreuddannelsen 

 ANSØGNING om tilskud fra Her og nu-puljen til nye mindre tiltag 

 ANSØGNING om kulturelle tilskud til nye mindre projekter 

 
 
Nyt ungemiljø i Birkerød 
 
 
En række 7. og 8. klasser fra Birkerød har i løbet af maj deltaget på workshops, hvor de har tegnet 
og fortalt, hvordan de forestiller sig et nyt ungemiljø i Birkerød. 
Baggrunden for de afholdte workshops er, at Birkerød Ungecenter efter sommerferien flytter fra det 
gamle ungecenter ved stationen til lokaler i 1905-fløjen på Mantzius. 
Ung i Rudersdal glæder sig til at slå dørene op for det nye ungemiljø i Birkerød, der udover 
klubtilbud også vil rumme en række fritidsundervisningshold, selvorganiserede ungeaktiviteter og 
meget mere. 
 
Ledige pladser på sommerferiehold 
I ugerne 26-29 udbyder lokale foreninger i samarbejde med Rudersdal Kommune en række 
sommerferieaktiviteter for børn og unge i alderen 2. – 9. klasse. Tilmeldingen åbnede d. 10. maj og 
der er stadig ledige pladser på en række hold. 
Se programmet, ledige hold og tilmeldingsprocedure på: www.ungirudersdal.dk 
 

 
§ 18, frivilligt socialt arbejde – ændret ansøgningsfrist 
 
I forlængelse af brugernes/foreningernes ønske om at ”skabe mindre bøvl” for foreningerne har 
Folkeoplysningsudvalget ønsket at harmonisere ansøgningsfristerne for de forskellige tilskud. Dette 
betyder, at ansøgningsfristen for tilskud fra § 18, frivilligt socialt arbejde, ændres til den 01.11. 
2016. 
 
Indkomne ansøgninger vil efterfølgende blive forelagt til endelig behandling i 
Folkeoplysningsudvalget den 13.12.2016 
 

Foreningslivet kan hjælpe integrationen på vej 

 
Mange flygtninge ønsker at dyrke sport i en forening eller finde et fritidstilbud til deres børn, og 
foreninger og klubber kan derfor spille en stor rolle i de nye medborgeres hverdag. I den 
forbindelse har Frivilligcenter Rudersdal samlet en række nyttige informationer til foreninger og 
klubber, der ønsker at inviterer flygtninge ind. På Frivilligcentrets hjemmeside kan man finde en 
tjekliste med punkter til overvejelse, der kan gøre det lettere at invitere flygtninge indenfor. 
Desuden er der samlet en liste med muligheder for at søge økonomisk støtte til kontingent eller 
udstyr.  
 
http://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-integrationsindsatser/idraetsforeninger-og-integration 
 
 
En af mulighederne er Fritidspuljen under Dansk Flygtningehjælp, hvis formål er at styrke 
flygtninges deltagelse i det danske fritids- og foreningsliv. Der ydes støtte til kontingent og 
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fritidsudstyr for børn og unge fra familier på integrationsydelse. Fra 1. juni kan unge op til 30 år 
også søge puljen. Se mere på: fritidspuljen.flygtning.dk   
Fritidspuljen er desuden ved at udarbejde et uddannelsesforløb for foreninger, der ønsker at 
fremme flygtninges deltagelse i foreningslivet. Frivilligcentret har indgået samarbejde med 
Fritidspuljen om at afholde kurset her i Rudersdal. Forløbet består af 2 workshops med fokus på 
netværksdannelse, vidensdeling og koordinering af den lokale indsats. Kurset afholdes i løbet af 
efteråret. Vil man høre mere eller har gode ideer til indholdet kontaktes projektkoordinator i 
Frivilligcentret Astrid Sandmark på kontakt@frivilligcentret.dk / 45 89 00 56.  
 
 

 
 

 
 
 
Oplevelser fra aktører og deltagere på Hop&Rock festival  
 
 
I det østlige hjørne af Rudegaard stadion står hulahopringe og vimpler ikke stille et øjeblik. Det er 
tid til årets Hop&Rock, og på dette område af stadion holder Rytme i Rudersdal til, en gymnastik- 
og danseforening, der for første gang er til stede på festivallen.  
 
Ida Louise Kvist Jensen er instruktør hos Rytme i Rudersdal og træner hele otte hold om ugen:  
”Vi er her, fordi der er rigtig få, der ved, hvem vi er, selvom vi er på rigtig mange skoler. Og vi er 
rigtig glade for at lave gymnastik med en masse børn, og vi vil gerne sprede lidt glæde for dans og 
gymnastik på denne festival,” siger hun og tilføjer, at foreningen har fået et rigtig godt indtryk af 
festivallen: 
”Vi har været her og kigge lidt en gang før, og vi synes, at det er sådan en god festival. Jeg synes, 
at den mulighed alle har, for at komme op og optræde er fantastisk.” 
 
Vimpler og hulahopringe 



 

 

9 

 

Rytme i Rudersdal har lavet en masse konkurrencer i løbet af dagen, hvor børnene kan vinde 
vimpler og hulahopringe, hvilket har været en kæmpe succes. 
”Børnene synes, at det er så skægt, og de er jo helt høje på festivalstemningen,” fortæller hun. I 
foreningen er der hold for børn og unge i alderen 3 til ca. 18 år. 
 
Mille og Nikoline går i 2.a. på Nærum skole og har været forbi Rytme i Rudersdals stand. De synes 
både, at det er sjovt at være på festivallen og at lave gymnastik. Spørger man, om de har prøvet 
andre aktiviteter, siger Mille: 
”Ja, jeg har prøvet at lave saltoer og jeg har prøvet noget gymnastik derovre og nogle andre ting. 
Det var sjovt at klatre på det der (peger mod træerne, hvor en masse børn klatrer på deres rødder), 
men det sjoveste var at lave hulahopkonkurrence og sjippetorvskonkurrence.” 
 
Nikoline synes også, at det er rigtig sjovt at lave gymnastik på græsset, og så har hun også prøvet 
nogle af de andre aktiviteter: 
”Ja, jeg har været med til et sæbekasseløb og så har jeg fået en is. Og så har jeg set nogle 
optræde på scenen,” siger hun og tilføjer, at det sjoveste nok har været gymnastikken. 
 
Skygge, solhat og solcreme 
På en dejlig solskinsdag, som denne kan man komme til at glemme noget rigtig vigtigt, nemlig 
solcreme. Heldigvis var Kræftens Bekæmpelse tilstede på festivallen og stod klar med solcreme til 
de børn (og voksne) der måtte mangle det. 
 
Formand for Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal, Sri Sai Das, fortæller hvorfor foreningen er til 
stede på Hop&Rock:  
”Det er vigtigt at børnene lærer om solen, og om hvordan vi skal passe på UV-strålerne og 
forebygge hudkræft. Vi fortæller dem, at det er en god ide med skygge, solhat og solcreme. Også 
selvom der er skyer, er der UV-stråling, så vi giver børnene solcreme på, hvis de ikke har det på 
hjemmefra.” 
 
Sri Sai Das fortæller, at de børn, der kommer hen til standen i første omgang gerne vil lave 
armbånd med UV-perler: ”UV-perler er en nem måde, at gøre børn opmærksomme på UV-stråler. 
Perlerne skifter farve afhængigt af, hvor stærke strålerne er.” I alt blev der udleveret 450 armbånd 
og 550 balloner i standen. Kræftens Bekæmpelse har været med på festivallen de sidste fem år og 
regner også med at deltage igen næste år. 
 
Bo Eriksen, der er frivillig- og foreningskonsulent i Rudersdal Kommune er glad for den 
mangfoldighed, der er i de tilbud, foreningerne i kommunen stiller med:  
”Der er så mange tilbud og børnene kan på Hop&Rock se en masse nye muligheder ud over dem, 
de lige kender – det er enormt positivt. Som kommune er vi virkelig glade for samarbejdet med de 
mange foreninger, og vi ser allerede frem til næste år og håber selvfølgelig at se endnu flere 
foreninger på festivallen der,” siger han. 
  
I alt var der 27 aktiviteter på Hop&Rock, herunder også kommunens egne tilbud, f.eks. biblioteket.  
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Kickboxing kommer igen på Hop&Rock 
 
 
 
”Ja, det er godt, bare slå til!” En håndfuld friske voksne udstyret med puder og beskyttelse tager 
imod spark og slag fra børn, der har kastet sig ud i at prøve kickboxing på årets Hop&Rock festival. 
De tilskynder ivrigt børnene til at blive ved med at slå til – og lære det rigtigt.  
 
Claus Falk var med til at starte klubben Kickboxing Academy i 2007. Han har trænet kickboxing 
siden 1998 og været træner siden 2000. Her fortæller han, hvorfor klubben bliver ved med at 
komme på Hop&Rock, hvor den har været med siden 2013. 
 
Hvordan kan det være, at I bliver ved med at komme tilbage? 
Vi synes altid, at det er rigtigt hyggeligt og så er det et af de steder, man er sikker på, at der er en 
masse børn. Vi vil gerne vise sporten til nogle nye, der ikke er i foreningslivet, så dette er det 
perfekte sted. Så det prioriterer vi at bruge noget tid på hvert år. Og vi kan også mærke det på 
medlemstallet på børneholdet bagefter. Der er rigtig mange børn, der prøver det her, og når vi så 
starter op efter sommerferien, så kommer de og prøver at gå til kickboxing.  
 
Hvad siger børnene til kickboxing? 
Jeg tror bare, at de synes, at det er sjovt og fascinerende, bare det at få boksehandsker på og få 
lov at slå på noget. Jeg tror egentlig ikke, at der er nogen af dem, der kobler det til at slå på nogen, 
det er bare det at prøve at slå på noget, som de synes er spændende. Så har de set Karate Kid 
eller lignende, og så er de helt sikre på, at de selvfølgelig kan lave alle de spark der. Og de 
begynder de at prøve, og hvis de gør det længe nok, så lærer de det.  
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Er det kun drenge, der kommer og prøver? 
Nej, det er både drenge og piger, det kan godt være, at der er en lille overvægt af drenge, men jeg 
synes også, der er mange piger, der kommer forbi. Og vi har også mange piger på vores 
børnehold. 
 
Kommer I tilbage næste år? 
Det er jeg helt sikker på, vi har altid stor glæde af at være her. Vi uddeler gummiarmbånd til alle de 
børn, der har været forbi her, og vi kommer af med en 250 stykker hvert år, så vi kommer bredt ud. 
 
Kan alle gå til kickboxing? 
Det er vigtigt at vide om sporten, at det er en sport, som både kan ramme de, der har høje 
ambitioner inden for kickboxing – vi har flere på landsholdet, og også danmarksmestre – og så er 
det en sport, hvor der også er rigtig mange motionister. De kommer for at dyrke det for motionens 
skyld, hvor vi ikke sparker eller slår på hinanden, men på puder og laver armbøjninger og 
mavebøjninger og får styrke og smidighed. Så klubben er for alle. 
 
Christopher er et af de børn, der har prøvet kickboxing på festivallen, og han synes, at det var rigtig 
sjovt at få lov at prøve. Når man spørger ham, hvad han ellers har prøvet, er det tydeligt, at det er 
sporten, der trækker: 
 
”Jeg har prøvet den der brydnings-ork der ovre, og så har jeg også prøvet amerikansk fodbold og 
længdespring,” fortæller han.  
 
Læs mere om foreningen på Kickboxingacademy.dk 
 

Musikskolens sommeraktiviteter 
 
 
16.6. kl. 19.00: Sommerkoncert, Mantziussalen, instrumentalelever og rytmiske bands  

 

23.6. kl. 20.00: Sankt Hans i Birkerød, Byagervej, saxofonkvartetten El Primo og Duo Mosaik.  

 
Kom og få borde, stole og service m.m. til din forening 
 
I forbindelse med oprydning og renovering af Kulturcenter Mariehøj er der blevet en del borde, 
spisebordsstole og læssevis af service (glas, tallerkner, kopper, bestik m.m.) til overs. Det drejer sig 
bl.a. om 16 rektangulære borde (ca 2 x 1 meter) og 50-60 polstrerede spisebordsstole – alt i prima 
kvalitet. Den 22. juni i tidsrummet 9 – 18 kan foreninger komme og forsyne sig, gratis. Det foregår 
Kultursalen på Kulturcenter Mariehøj.  

 



 

 

12 

 

 

Rudersdal Kommune får ny hjemmeside 
 
Rudersdal Kommune præsenterede mandag den 6. juni den første version af sin nye 
hjemmeside, der tilbyder nemmere og hurtigere adgang til selvbetjening. Snart kommer der 
også et nyt bookingsystem.  
 
I præsentationen af den første udgave af Rudersdal Kommunes nye hjemmeside møder brugerne 
en meget anderledes hjemmeside, som i langt højere grad end tidligere tager udgangspunkt i 
borgerens situation.  
 
Helt ny sektion for foreninger og frivillige 
Et af de nye tiltag bliver sektionen ’Foreninger og frivillige’. Her vil man kunne finde hjælp til at finde 
en forening, søge tilskud eller gode råd og vejledning, hvis man overvejer at blive frivillig eller 
inddrage frivillige i en forening. 
 
En hjemmeside der fortsat udvikles 
Hjemmesiden er ikke helt færdigudviklet, og der vil over de nærmeste mange måneder løbende 
blive tilføjet nye muligheder og ny funktionalitet, som først og fremmest skal gøre det nemmere at 
være borger i kommunen. Siden er tilpasset brug af mobiltelefon og tablets. Med den nye 
hjemmeside vil ’Min Rude’ desuden ophøre med udgangen af juli. 
 
I det fortsatte udviklingsarbejde har Rudersdal Kommune i høj grad brug for borgernes hjælp. Der 
er derfor rige muligheder for også at kunne give konstruktiv feedback.  
 
Lån eller lej et lokale  
Også udlån af lokaler og baner (enkeltstående såvel som sæsonbooking) får sin egen sektion. 
Målet er, at det skal være enklere at være forening, når der skal lånes faciliteter. 
 
Der arbejdes pt. på en afløser for selve bookingsystemet – den nuværende Foreningsportal på 
booking.rudersdal.dk. Det nye IT-system skal bl.a. gøre det enklere at booke baner og lokaler og 
ikke mindst af-booke tider, som foreningen ikke bruger. 
 
Der vil være tale om et nyt og mere intuitivt IT-system til lokalebooking, som vil være i 
overensstemmelse med de nye lokaleanvisningsregler. Systemet vil ligesom den nye hjemmeside 
for Rudersdal Kommune være responsiv, hvilket betyder, at systemet fungerer på såvel pc som 
tablet og smartphone.  
 
Det nye bookingsystem skal med tiden imødekomme alle ønsker om smart og smidig 
understøttelse af afmeldekultur, andre anvendelsesformer, digitale låsesystemer, adgangskontrol 
m.m.  
 
Hvis alt går som planlagt, vil det nye bookingsystem være klar til november.  
 
Er der spørgsmål eller kommentarer til den nye hjemmeside, hører vi meget gerne fra jer. 
 
Skriv til kultur@rudersdal.dk 
 
 
 

 
 

 

mailto:kultur@rudersdal.dk
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Sankt Hans aften i Birkerød 
 
På Sankt Hans aften i Birkerød er det blevet en tradition, at foreninger 
er med til at skabe stemning på ”Cirkuspladsen” mellem Nørrevang og 
Byagervej 
 

 
Tag tæppet og madkurven under armen og kom i god tid for at nyde at Solen 
sænker sig over træerne på Byagervej, mens Duo Mosaik spiller musik fra 
alverdens lande.  
 
Udover Duo Mosaik optræder saxofonkvartetten El Primo, som består af fire 
elever fra Rudersdal Musikskole. Kvartetten har efterhånden optrådt mange 
steder, og det bliver helt sikkert en fornøjelse at have de fire unge mænd på 
scenen.  
 
Også i år stiller Skjold Gymnastik Birkerød op. Denne gang med to gymnastik 
hold som både laver spring og dans. Holdene er de 11-14 årige ”Salto Teens”, 
hvis program er præget af afrikanske toner. Det andet, lidt ældre hold, ”Show 
Team”, stiller med et program, der består af lækkert hår, vilde spring, lækre 
serier og en historie, som alle kender.   

 

 
 
 
Gymnasterne sælger også kaffe, the og kage på pladsen, så det er ikke nødvendigt at tage dessert 
og aftenkaffe med i picnickurven. 
 
De grønne spejdere i Bistrup og Sct. Georges Gildet har igen i år leveret træ til bålet, som de 
sætter op dagen før og passer aftenen igennem. Spejderne sælger popcorn, øl og vand, og 
Gerners Børnehus, som også lavede heks sidste år, sørger for at heksen er klædt godt på til 
rejsen. 
 
Formanden for Kultur- og fritidsuvalget holder årets båltale 
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Mens spejderne tænder bålet, holder Daniel E. Hansen (V) båltalen. Duo Mosaik og El primo spiller 
for til midsommervisen og et par andre smukke sommersange, så vi igen bekræftes i at ”Vi elsker 
vort land, men ved midsommer mest...” 

 
 

 
PROGRAM 

 
Kl. 19.45           Duo Mosaik 

Musik fra alverdens lande med Jonko Jordanov på harmonika og Michael 

Møller på guitar og mandolin. 

 
Kl. 20.00           Skjold Gymnastik Birkerød  
                          
 
Kl. 20.15           El Primo 
 
Kl. 20.30           Skjold Gymnastik Birkerød   
                           
 
Kl. 20.45                 Båltale: Daniel E. Hansen, formand for kultur- og fritidsudvalget  

 
 
Kl. 21.00                 Bålet tændes 
 
                                Duo Mosaik og El Primo spiller til fællessangene 

 
 Midsommervisen (Melodi: Lange-Müller) 

 Danmark nu blunder 

 Jeg ved, hvor der findes en have så skøn 

 Midsommervisen (Melodi: Shu-bi-dua) 

 
 
Rudersdal elitestøtte uddelt for 12. gang  
 
 
Den økonomiske støtte til toppen af elitemiljøet i Rudersdal Kommunes sportsklubber blev i 
begyndelsen af maj uddelt for 12. gang af Erhvervsforeningen Team Rudersdal og Rudersdal 
Kommune, og ligesom i fjor var den samlede pulje på 355.000 kroner.  
 
For første gang i Team Rudersdals historie blev der i år uddelt støtte til talentudviklingen i 
aldersgruppen 14-18 år. Her fik seks klubber støtte, nemlig Holte Roklub, Holte Atletik, Holte 
Badminton, Søllerød Golfklub, Yachtklubben Furesøen samt Rudersdal Fægteklub. Hver især 
kunne klubberne gå hjem med en check på 10.000 kroner.  
 
Derudover har seks klubber i årets løb leveret resultater inden for den absolutte top af dansk idræt 
og havde dermed kvalificeret sig til at modtage støtte. Det drejer sig om Holte Volley, Birkerød 
Tennisklub, svømmeklubben Sigma i Birkerød, Birkerød Squashklub, Søllerød Gold Diggers og 
Holte Mountainbike Klub. Holte Mountainbike Klub modtog 20.000 kroner og Søllerød Gold Diggers 
modtog 35.000 kroner, mens de fire andre klubber modtog hver 60.000 kroner.  
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En statue af Cykelmyggen Egon i stål 
 
 
I glansfuld stålflugt er kæmpecykelmyggen Egon landet på cykellegepladsen ved 
Trørødskolen, hvor den nu sidder på sin cykel til glæde for børn og voksne. 
 
Den 24.maj var der officiel indvielse af denne herlige skulptur, skabt i Kvindesmedien på Christiania 
af smedekunstneren Charlotte Steen i samarbejde med Egons far, forfatteren, tegneren og 
musikeren Flemming Quist Møller. 
 
Statuen er svejset i stål og malet med de velkendte farver gul, rød, hvid og sort. 
  
Man kan se mere om hvordan du kan låne Cykelmyggens Cykellegeplads på 
www.cykelmyggenslegeplads.dk og læse om Cykelmyggens Cykelpas eller Cykelmyg app’en, der 
er fyldt med idéer til aktiviteter, man kan lave. 
 

Skoler speeddatede foreninger 

 
 
Den 6. juni fyldte over 180 lærere, pædagoger og skoleledere samt mere end 30 aktører fra 
kultur- og fritidslivet, uddannelsesverdenen og erhvervslivet Kulturcenter Mariehøj. De 
skulle speeddate for at se, om der var et ’match’ til undervisningen i Rudersdals folkeskoler. 
 
Livemusik fra harmonika, guitar og mandolin ledte sammen med solskinnet tankerne sydpå, da 
personale fra 11 skoler i Rudersdal Kommune ankom til Kulturcenter Mariehøj for at møde 
”virkeligheden” i form af foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i og uden for 
kommunen. 
”Lærerne bliver inspirerede, men også udfordrede i deres opfattelse af, hvad man kan i et enkelt 
fag. F.eks. kan man spille amerikansk fodbold med en vaskeægte amerikaner i engelsktimerne og 
derved øve sit engelsk og få motion oveni,” forklarede projektleder for den åbne skole i Rudersdal 
Kommune, Anette Schjødt Thorsen. 
Som et led i folkeskolereformen har ildsjæle skabt portalen skolenivirkeligheden.dk, hvor godkendte 
aktører kan udbyde tilbud til folkeskolen i form af enkelte oplæg, workshops eller længere 
undervisningsforløb. Lærerne er netop nu ved at planlægge næste skoleår, og derfor var de 
kommet til speeddatingen for at få inspiration og måske vælge et af de pt 123 tilbud fra 41 aktører, 
der er på hjemmesiden.  
 
Stor brug af tilbud 
Kommunen har været tilknyttet portalen siden 2015 og det er således andet år, der blev afholdt 
speeddating, men første gang på Kulturcenteret. Som noget nyt i år var der præsentation af tilbud 
til udvalgte klassetrin, herunder bl.a. ’Innovationscamp’ for 8. klasse og ’Musikalske 
Skabelsesprocesser’ for 6. klasse. Hensigten er, at alle klassetrin over tid tilbydes specifikke tilbud.  
Lærer Pernille Bro fra Vangebo Skole havde talt med bl.a. Rudersdalbibliotekerne, Gl. Holtegård og 
Ældresagen. Hun underviser i dansk, billedkunst og religion og bruger allerede Gl. Holtegårds 
tilbud: ”Og det vil jeg gøre igen, og jeg vil helt sikkert gøre brug af Ældresagens strikkedamer,” 
sagde hun og tilføjede, at hun også gerne ville tage imod tilbuddet om inspirationsbesøg på 
biblioteket.  
Dorthe de Bang fra Ældresagen havde en stand i længen ved caféen, hvor mange kom forbi. ”Det 
er et rigtig godt arrangement og formen fungerer. Vi har haft vores tilbud om ’Strikkedamer’ i et 
stykke tid, men nu har vi også et tilbud, der hedder ’Skolevenner’, og det er deltagerne også 
interesserede i. Generationsmøder er et tema i Ældresagen lige nu, og det kan vi understøtte 
gennem dette tiltag,” fortalte hun. 
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Populære klimaambassadører 
Tænketanken Concitos ’klimaambassadører’ havde en stand, hvor Stefan Straten og Mette Orup 
stod. De var meget begejstrede for mødet med skolerne. 
”Vi har i dag talt med en masse lærere, der har fået øjnene op for, hvordan man inddrager klima i 
fagene, især biologi, geografi, fysik/kemi og samfundsfag, men faktisk også dansk er relevant. Alle 
der har været her er blevet inspirerede, tager brochurer med og siger, at de vil vende tilbage, så det 
er vi rigtig glade for,” sagde han. 
Men det er ikke kun lærerne, der blev inspireret, også foreningen selv fik nye ideer: ”Vi henvender 
os til udskolingen, men da vi kan mærke, at efterspørgslen er der, vil vi se på, om vi kan udvikle 
noget til mellemtrinnet og måske 1.-2. klasse,” sluttede Stefan Straten. 
Skolerne vil nu gå i gang med at booke de forskellige tilbud til næste skoleår, hvor eleverne vil nyde 
godt af dem. 
 

Fakta 

 Med skolereformen har man introduceret ”den åbne skole”, der betyder, at kommunerne 

skal sikre et samarbejde imellem skolerne og det lokale idræts- kultur- og musikliv. Kultur- 

og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres aktiviteter understøtter det, eleverne skal 

lære. (Kilde: borger.dk) 

 Aktører der ønsker at udbyde et tilbud gennem Skolen i Virkeligheden skal leve op til en 

række kriterier, om at tilbuddet skal understøtte børnenes læring, trivsel og/eller sundhed, 

om høj faglighed, kapacitet, tilgængelighed og børneattester. Udbyderen skal dertil på 

forskellig vis kunne understøtte børns nysgerrighed, fordybelse og engagement.  

 Skolenivirkeligheden.dk/rudersdal 

 
Pressekontakt 
Projektleder Anette Schjødt Thorsen, tlf. 46 11 44 17 eller mail: anst@rudersdal.dk 
 
 

Nyt om oplevrudersdal.dk  
 
Fra den 1. august hopper vi over på en anden hjemmesideløsning, end den du kender i dag, 
når du klikker ind på Rudersdal Kommunes oplevelseskalender – www.oplevrudersdal.dk. 
 
Vi har gennem længere tid være utilfredse med den nuværende løsning – og ved, at I også har haft 
jeres frustrationer. Det ønsker vi at lave om på, da en kalender med aktiviteter aldrig bliver bedre 
end det indhold, der oprettes i den. 
 
Vi har derfor opsagt samarbejdet med den leverandør, der står bag oplevelseskalenderen i sin 
nuværende form.  
 
Det gør vi bl.a., fordi det skal være nemmere og enklere for både foreninger og kulturaktører at 
oprette aktiviteter og arrangementer i oplevelseskalenderen. 
 
Hvad betyder det for dig? 
Det betyder for det første, at brugerne ikke skal bruge kræfter på at oprette arrangementer og 
aktiviteter, som foregår efter den 1. august. Disse vil ikke være synlige på den nye løsning efter 
den 1. august. 
 
Men hvad gør vi så? 

http://www.oplevrudersdal.dk/
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Adressen på oplevelseskalenderen vil være den samme, men hjemmesiden vil efter den 1. august 
se anderledes ud. I vil kunne oprette jeres aktiviteter på den nye oplevelseskalender, når den nye 
side er i luften. 
 
Den nye oplerudersdal.dk 
Den nye hjemmeside bliver en midlertidig løsning i samarbejde med Kultunaut - mens vi arbejder 
på en egentlig ny løsning, som bliver i tråd med det nye rudersdal.dk. Samarbejdet med Kultunaut 
betyder, at alle aktiviteter, der oprettes på den nye hjemmeside, vil blive delt med danske medier. 
Jeres aktiviteter vil med andre ord få synlighed også uden for Rudersdal Kommune. 
 
Vi håber, I vil tage godt imod den nye Oplev Rudersdal, når den går i luften. Vi håber, I både vil 
oprette jeres åbne arrangementer, kampe og stævner – ligesom vi håber, at I privat vil bruge siden 
til at lade jer inspirere.  
 
Senere vil vi informere mere om den blivende løsning – ligesom udvalgte interessenter vil blive 
involveret i processen. 
 
 



 

 

 
Kulturkikkerten er et nyhedsbrev for 
foreningerne i Rudersdal Kommune samt 
medarbejdere i Kulturområdet i Rudersdal 
Kommune.  
 
Nyhedsbrevet redigeres af: 
Jan Dahlmann@rudersdal.dk  
 
Ansvarshavende redaktør:  
kulturchef Birgit Hoé Knudsen 
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