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PENSIONISTSKOVTUREN ER AFLYST
Rødovre Kommune har desværre set sig nødsaget til at aflyse 

skovturen for pensionister og efterlønsmodtagere på grund af 

coronasituationen. Det sker efter tæt dialog med Seniorrådet. 

Billetsalget plejer at finde sted her i juni og er i sig selv en social 

begivenhed, hvor billetkøen slanger sig hen over rådhusplad-

sen mod Viften. Selve skovturen, der er en af årets helt store 

traditioner for Rødovres seniorer, skulle have fundet sted i 

august. Der deltager sædvanligvis omkring 

1.200 borgere. Det ville imidlertid være 

imod sundhedsmyndighedernes  

retningslinjer omkring store forsam-

linger over sommeren at gennemføre 

arrangementet. 

’MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE’ UDGIVES AF 

RØDOVRE KOMMUNE. 

Kontakt: magasin@rk.dk. Ansvarshavende redaktør: 

Kommunaldirektør Anders Agger. Redaktør: Katinka 

Agger. Foto/illustrationer: Per Dyrby, Kim Matthai Le-

land, Rødovre Lokalhistorisk Samling. 

Tryk: PrinfoParitas. Distribution: FK Distribution. 

Oplag: 17.400. 

Magasinet er trykt på papir, der stammer fra bære-

dygtigt skovbrug og som er 100 procent genanven-

deligt og bionedbrydeligt.

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

KONTAKT RØDOVRE KOMMUNE

Borgerservice og forvaltningerne var ved magasi-

nets deadline åbne for telefoniske henvendelser 

mandag-fredag kl. 9-14 på tlf. 36 37 70 00. Hold dig 

orienteret om ændringer i åbningstider under 

coronakrisen på rk.dk/corona.

Indhold

FIND SKATTEKORTET FREM!
Over hele Rødovre er der gemt poster, som du 

kan gå på jagt efter denne sommer. Fra den  

18. juni går skattejagten Rundt i Rødovre nemlig 

i gang, og der er fem ruter at vælge imellem i år. 

Hovedpræmien er en Tivolitur for dig og din 

familie. Læs mere på side 14.

SERVICEBUSSEN SKAL KØRE PÅ EL
Bus 848 – også kendt som Servicebussen – skal 

køre på el i fremtiden. Bussen får også en læn-

gere køretid, blandt andet for at få mere luft i 

køreplanen, så chaufføren bedre kan hjælpe 

gangbesværede passagerer af og på. Læs mere 

på side 7.

KORT NYT

LEVERING AF MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE

Magasinet udkommer ti gange årligt, hver måned 

undtagen januar og juli. Der blev ikke udgivet noget 

magasin i april pga. corona. Har du ikke modtaget 

magasinet, så kontakt os på magasin@rk.dk. Skriv 

navn, adresse og evt. telefonnummer. Du kan også 

finde magasinet på biblioteket og i Borgerservice. 

Næste nummer udkommer i august.

4 Institution på Vårfluevej får  

ny moderne tilbygning

5 Røgfrie miljøer skal holde  

unge fra cigaretterne

6 Høj service til ældre under nedlukning

6 Fuldtidsansat personale  

sikrer tryg ældrepleje

7 Servicebussen skal køre på el

8 Et opkald fra jobcentret skal være  

en ekstra hjælp til alle ledige

9 CNN besøgte Rødovre  

for at høre om genåbning

10 Ny café skal være et  

fristed for veteraner

12 Flere og flere besøger Ejbybunkeren

13 Store cykeldag: Vi cykler  

sammen og hver for sig

14 Tag på sommerskattejagten  

Rundt i Rødovre
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Da de kongelige kom til Rødovre

HER KAN VETERANER TALE ÅBENT
En ny veterancafé er ved at se dagens lys i Rød-

ovre Frivilligcenter. Den skal være et frirum for 

både veteraner og pårørende, et sted hvor du 

kan tale åbent om oplevelserne og om at kom-

me hjem igen – eller bare drikke en kop kaffe og 

lytte til de andre. Mød Håkon, Finn og Michael, 

der alle har været udsendte, og som er ildsjæ-

lene bag den nye café. Læs mere på side 10.
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SV
AN

EMÆRKET

RETTELSE: NY FORMAND OG NÆSTFORMAND
I forrige nummer af Magasinet Sammen om Rødovre be-

skrev vi ændringerne i de politiske udvalg i forbindelse med, 

at Britt Jensen har overtaget borgmesterposten efter Erik 

Nielsen. Her nævnte vi, at der ikke var sket ændringer i Teknik- 

og Miljøudvalget. Det er ikke korrekt. Steen Skriver Rasmussen 

er indtrådt som ny næstformand i stedet for Michel Berg. 

Desuden blev det ikke nævnt, at Ahmed Dhaqane også er 

indtrådt som ny formand for Børn- og Ungeudvalget.

GENÅBNING AF KULTURHUSE OG MUSEER
Heerup Museum, Oplevelsescenter Vestvolden og Viftens bio-

graf er nu igen åbnet. Åbningen er sket i det omfang og på den 

måde, det er tilrådeligt i forhold til sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer. Du kan læse mere om, hvordan der er genåbnet 

på de forskellige steder på Heerup.dk, Vestvolden.dk og Viften.

dk. Du kan også holde dig løbende orienteret på Rødovre Kom-

munes hjemmeside, rk.dk. Rødovres biblioteker slog dørene 

op den 18. maj for aflevering og udlån af bøger, men nu er det 

også blevet muligt at opholde sig længere tid på 

biblioteket. Det kan du læse mere om på rdb.dk. 

STORE KLASSER BUDT VELKOMMEN
Flaget var hejst på flere af Rødovres skoler og 

nogle steder viftede lærere og de mindre elever 

også med Dannebrog, da Rødovres 6.-10. klas-

ser omsider vendte tilbage til skolerne i maj. For at kunne leve 

op til afstandskravet havde flere skoler valgt, at eleverne skulle 

møde forskudt og stadig have fjernundervisning i et vist antal 

timer. Skolerne har desuden taget alternative undervisningslo-

kaler i brug. Fælles for alle de store elever var dog, at de som 

det første skulle ind i den rutine med hyppig håndvask og af-

spritning, som de yngre klasser allerede mestrer.
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Institution på Vårfluevej får ny moderne tilbygning
Der skal være plads til alle børn i 
Rødovre. Derfor får Børneinstitutionen 
Skibet nu en flot tilbygning med et 
stort fællesrum, hvor børn og voksne 
kan mødes

Børnene i Børneinstitutionen Skibet på Vårflue-

vej kan se frem til mange nye legekammerater. 

Kommunalbestyrelsen har nemlig nikket til et 

projektforslag for en lys og moderne tilbygning 

til institutionen. 

Den nye tilbygning bliver i to etager og får plads 

til omkring 100 børn fordelt på syv børnegrup-

per, og der bliver toilet, bad og omklædnings-

rum til personalet i kælderen. Institutionens nye 

hjerte bliver et nyt stort indgangsparti med 90 

m² fællesrum, som kommer til at forbinde den 

nuværende bygning fra 2013 og den nye byg-

ning. De to bygninger kommer desuden til at 

harmonere i udtryk og materialevalg.

Børneinstitutionen Skibet er en integreret insti-

tution med både vuggestue og børnehave, og 

råder i dag over 680 m². Med den nye tilbygning 

får institutionen endnu 1000 m². 

Der vil kun blive lavet få ændringer i den gamle 

bygning, men blandt andet bliver det nuvæ-

rende køkken udvidet til produktionskøkken. 

Desuden bliver der i forbindelse med den nye 

bygning etableret en ny legeplads, parkering og 

plads til cykler.

Tilbygningen skal bygges, hvor Gymnastik- og 

Idrætsforeningen Orient har haft klubhus. Det er 

nu ved at blive revet ned, og Orient er i stedet 

flyttet til Ved Sportspladsen 14. Her har Rødovre 

Kommune købt en grund, hvor også Islev Ta-

ekwondo Klub flytter ind.

Byggeriet ved Skibet forventes at gå i gang i 

oktober/november 2020 og være færdigt i for-

året 2022, hvor bygningen kan tages i brug. 

Herefter kommer dog et arbejde med at be-

plante den nye grund. Der er afsat i alt knap 31 

millioner kroner til byggeriet.

Tilbygning
Eksisterende bygning

Parkering

Vårfluevej

Ny indgang med 
fællesrum

Børneinstitutionen Skibet får en ny tilbygning i to etager (t.h. i billedet), som 
passer i stil med den eksisterende bygning (t.v.). De to bygninger bindes 
sammen af et højloftet fællesrum med et nyt indgangsparti fra Vårfluevej.
Illustration: SEL Arkitekter.
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Røgfrie miljøer skal holde unge fra cigaretterne
Rødovre Kommune vil gerne sikre den 
første røgfri generation i 2030. Som en 
del af partnerskabet Røgfri Fremtid 
har Kommunalbestyrelsen i Rødovre 
vedtaget en række nye initiativer, så 
færre børn og unge begynder at ryge 
– og som også vil hjælpe flere voksne 
med at blive fri af tobakken.

Børn og unge har ret til at vokse op uden røg. 

Det er budskabet bag partnerskabet Røgfri 

Fremtid, som Rødovre Kommune har tilsluttet 

sig. Det er Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden 

der står bag Røgfri Fremtid, som i dag har flere 

hundrede partnere rundt om i landet. 

I dag begynder mange unge at ryge, fordi de 

færdes i miljøer, hvor andre ryger. Forskning 

viser, at vores sundhedsadfærd fra barndom-

men og ungdommen som regel følger os ind i 

voksenlivet, og derfor er der god grund til at 

sætte ind tidligt. Her spiller lokalsamfundene en 

stor rolle, mener Mette Lolk Hanak, der er fore-

byggelseschef i Kræftens Bekæmpelse:

”Lokalt engagement er afgørende for Røgfri 

Fremtids mål om, at ingen børn og unge begyn-

der at ryge. Et så ambitiøst mål kan vi kun nå, 

hvis vi er mange, der arbejder sammen. Kom-

munerne spiller en særlig rolle, da de har an-

svaret for skoler, institutioner, legepladser og 

mange andre steder, hvor børn og unge bruger 

deres tid. Ved at skabe røgfri miljøer for børn og 

unge er kommunerne med til at bane vejen for 

en røgfri generation,” siger hun.

En af dem som netop arbejder med det lokale 

engagement i Røgfri Fremtid er Rødovre Kom-

munes forebyggelseskonsulent Marianne Hall-

berg. I Rødovre gøres skoletiden blandt andet 

røgfri, og ifølge Marianne Hallberg  er disse 

røgfrie miljøer altafgørende i forhold til at for-

hindre, at unge får lyst til at ryge:

”Vi ved, at der skal en kombination af flere ind-

satser til – både i skolen og i fritidsaktiviteterne. 

Røgfrie miljøer bidrager til, at det sociale fælles-

skab ikke inkluderer rygning. Alle kan være 

gode rollemodeller for børn og unge og sikre, at 

færre ryger, og færre bliver syge af tobakken", 

siger Marianne Hallberg.

HJÆLP TIL RYGESTOP – OGSÅ FOR VOKSNE
Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Rødovre 

har gennem de sidste år arbejdet for at gøre de 

nye initiativer til virkelighed. Derfor glæder for-

manden for lokalafdelingen, Jette Jensen, sig 

over udsigten til færre rygere.

”Det kommer til at have en positiv effekt, at man 

vælger at sætte ind på de områder, hvor særligt 

kommunens børn og unge færdes. Hver dag 

begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge. 

Der er en stor social og sundhedsmæssig gevinst 

for rigtig mange af Rødovres borgere ved at 

gøre kommunens forskellige områder røgfri, " 

siger hun og roser den politiske vilje til at gen-

nemføre initiativet.  

De røgfri miljøer bliver også en chance for 

mange voksne rygere til at kvitte røgen. Også 

der er der hjælp at hente.

”Vi har allerede flere gode rygestoptilbud i Rød-

ovre Kommune. Vi ved, at  cirka 76 procent af 

rygerne i Rødovre gerne vil holde op, og der står 

RØGFRI INITIATIVER I RØDOVRE
Initiativerne skal forebygge rygestart, skabe 

flere røgfrie miljøer og mere fokus på 

rygestopkurser.

• Der indføres røgfri skoletid og røgfrit 

fritidsliv på alle kommunens folkeskoler 

og skoleklubber fra den 1. august 2020. 

• Rødovre Kommune og kultur- og idræts-

foreningerne samarbejder om at indføre 

røgfrit kultur-, fritids- og idrætsliv over 

en årrække med røgfrie miljøer, hvor 

især børn og unge færdes.

• De offentlige legepladser i Espelunden 

og Stadionparken bliver røgfrie. 

• Der sættes fokus på at reducere antallet 

af skodder, der smides tilfældigt og efter-

lader mikroplastik i naturen.

• Tilbud om gratis rygestopkurser fortsæt-

ter med øget fokus på formidling til alle 

rygere.

Rødovre Sundhedscenter fortsat klar til at 

hjælpe ,” siger Marianne Hallberg.

Fra august bliver der indført røgfri skoletid, også 
her på Nyager Skole. Det betyder, at eleverne 
ikke må ryge i hele skoletiden.

Illustration: SEL Arkitekter
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Fuldtidsansat personale sikrer tryg ældrepleje
Rødovre er den kommune i landet, der 
har den højeste andel af social- og 
sundhedspersonale ansat på fuldtid. Det 
er med til at sikre en tryg ældrepleje og 
et godt arbejdsmiljø.

Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort 

en ny analyse af arbejdstid blandt social- og 

sundhedspersonalet på det kommunale ældre-

område. Analysen viser, at Rødovre med 37 

procent er den kommune i landet, der har den 

højeste andel af social- og sundhedspersonale 

ansat på fuld tid. Rødovre Kommune ligger 

væsentligt højere end landsgennemsnittet, som 

er på 10 procent. Der er særligt mange fuldtids-

ansatte i Rødovre Kommunes hjemmepleje – 

her er det mere end hver anden (51 procent), 

der arbejder på fuldtid. Det er markant højere 

end landsgennemsnittet på 13 procent.

Tallene er udtryk for en bevidst strategi om at 

opslå fuldtidsstillinger og at tilbyde deltidsan-

satte at gå op på fuldtid, hvis de ønsker det. Når 

medarbejderne arbejder på fuldtid, giver det 

nemlig bedre muligheder for at planlægge vag-

ter og sikre kontinuitet og tryghed i ældreplejen. 

Samtidig betyder det, at medarbejderne ikke 

behøver have flere job for at få deres økonomi 

til at hænge sammen.

NEMMERE AT REKRUTTERE
Rødovre Kommune oplever at have færre re-

krutteringsproblemer end mange andre kom-

muner. Det skyldes blandt andet et godt ar-

bejdsmiljø, fortæller Heidi Kelm Jensen, der er 

fællestillidsrepræsentant for social- og sund-

hedspersonalet i Rødovre Kommune:

”Rødovre har ry for, at det er en god kommune 

at være ansat i – her er lidt bedre end andre 

kommuner. Det kan man blandt andet se på, at 

vi har mange medarbejdere, som har arbejdet 

her i rigtig mange år. Vores arbejdsmiljø er 

præget af et godt sammenhold, hvor vi kender 

vores kolleger. Mange medarbejdere oplever, at 

der bliver lyttet til dem, og at der er mulighed 

for at få medbestemmelse og være en del af den 

udvikling, der er i ældreplejen”, siger Heidi Kelm 

Jensen.

Det forventes, at der i de kommende år kommer 

flere af de ældste og mest plejekrævende ældre. 

Det øger behovet for social- og sundhedsperso-

nale i kommunerne.

Mange kommuner har valgt at drosle ned og for 

eksempel ikke tilbyde rengøring under nedluk-

ningen. I Rødovre Kommune har hjælpen til de 

ældre været uændret i forhold til både personlig 

pleje, rengøring og tøjvask for at give den bedst 

mulige service.

Siden 2019 har Rødovre som en af få kommuner 

i landet tilbudt et dagligt bad til ældre, der får 

hjemmepleje. I den første del af nedlukningen 

er dette bad dog af et forsigtighedshensyn fore-

gået på en alternativ måde for at mindske smit-

terisiko. I stedet har hjemmeplejen tilbudt et 

sengebad, hvor borgeren bliver vasket i sengen, 

eller etagevask. Med den gradvise genåbning og 

de nye retningslinjer er det dog igen blevet mu-

ligt at supplere med et brusebad med mellem-

rum, fortæller ældrechef Allan Pedersen. 

“Vores udgangspunkt har hele tiden tiden været 

at give den bedste service, vi kunne, og samtidig 

sikre både borgere og medarbejdere mod 

smitte. Når vi endnu ikke tilbyder brusebad i 

samme omfang som før corona, skyldes det, at 

det er en betydelig belastning for medarbej-

derne at give et brusebad iført værnemidler,” 

siger han. 

Han understreger, at der hele tiden bliver skale-

ret op, når det er muligt i forhold til sundheds-

Høj service til ældre under nedlukning
Rødovre Kommune har fastholdt den 
gode service i hjemmeplejen i 
forbindelse med corona-situationen. 

HJÆLP TIL BAD
I alt 281 borgere i Rødovre modtager hjælp til brusebad – såkaldt ’let og moderat hjælp til 

personlig pleje’. De kan selv vælge, hvor ofte de vil have hjælp til bad. Muligheden for at vælge 

bad op til fem gange om ugen blev indført i Rødovre Kommune i 2019 .

Desuden modtager 113 borgere lige nu dagligt hjælp til meget omfattende personlig pleje. De 

vælger også selv, hvor ofte de vil have bad, og det aftales individuelt og i forhold til deres fysiske 

formåen. 

Hvis du som borger – eller pårørende – har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte 

Visitationen, der træffes alle hverdage klokken 9-14 på tlf. 36 37 74 00.

myndighedernes anvisninger. Dog vil det altid 

være op til borgeren selv, om de ønsker bad. 

”Hvor ofte man ønsker hjælp til bad er et indivi-

duelt valg, og det er noget, der bliver afklaret i 

en tæt dialog med den ældre,” siger han. 

Bemærk, at der kan være sket ændringer i sundhedsmyn-
dighedernes retningslinjer, siden dette magasins deadline, 
og derfor også i, hvordan servicen til de ældre tilrettelæg-
ges. Du kan finde mere information på rk.dk/corona. 
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Servicebussen skal køre på el
Når Servicebussen triller ud på vejene 
i Rødovre i fremtiden, skal det være 
som en emissionsfri bus, og nu er 
Rødovre Kommune i samarbejde med 
Movia klar med en plan for omstilling 
til el-bus. Ud over den grønne 
omstilling, bliver der også ændret i 
bussens køreplaner, og bussens sidste 
tur forlænges til ’Kærerne’ til gavn for 
ældre og dårligt gående.

Der er fokus på den grønne omstilling i Rødovre 

Kommune. Kommunale bygninger gøres lø-

bende mere klimavenlige, der er fokus på at 

kommunens egne køretøjer, som biler til hjem-

meplejen og skraldebiler, er emissionsfrie, og 

der stilles løbende samme krav til samarbejds-

partnere, der leverer transportmidler til at vare-

tage opgaver i Rødovre. Nu er turen kommet til 

bus 848, også kendt som Servicebussen. 

Med vedtagelse af Budget 2020 blev det nemlig 

besluttet, at Servicebussen skal gøres emissi-

onsfri hurtigst muligt. Det betyder, at den gratis 

busrute i fremtiden skal betjenes med eldrevne 

busser. Rødovre Kommune har derfor i samar-

bejde med Movia lavet en plan for for rutens 

omstilling til el-bus, hvilket tidligst kan ske ved 

førstkommende kontraktfornyelse i 2024.

NY KØREPLAN OG FORLÆNGET RUTE
Men også andre ændringer er på vej for Service-

bussen. Fremover vil den gå fra 110 minutters til 

120 minutters drift, hvilket svarer til Servicebus-

sens nuværende køreplan for lørdage. Ændrin-

gerne i køreplanen vil blandt andet give bus-

chaufførerne bedre muligheder for at yde 

passagerer med særlige behov en ekstra ser-

vice. Buschaufførerne oplever nemlig et øget 

behov for hjælp blandt brugerne i forbindelse 

med på- og afstigning.

Servicebussen er desuden særligt udfordret af 

parkerede biler langs ruten. Derfor har den 

gratis bus også behov for ekstra køretid, hvis 

den nuværende køreplanen skal overholdes.

Ændringen giver desuden en mere overskuelig 

tidsplan, da ankomsttiden for hver stop bliver 

med to timers mellemrum. Som en ekstra ser-

vice til de af Servicebussens brugere, der bor i 

’Kærene’, udvides bussens sidste kørsel desuden 

til Lillekær i stedet for som hidtil at stoppe ved 

Rødovre Station.

Hensigten er, at den nye køreplan skal træde i 

kraft i slutningen af 2020. 

FAKTA OM SERVICEBUSSEN
Servicebussen er specielt indrettet med lav 

gulvhøjde, mange holdestænger og plads 

til to kørestole. Køreplanen er desuden til-

rettelagt, så buschaufføren har tid til at 

hjælpe passagererne, når de skal af og på 

bussen.

Bussen kører gennem Rødovre Kommune 

fra Rødovre Station i syd til Viemosevej i 

nord.

Bussen kører ruten fire gange dagligt man-

dag til fredag og to gange om lørdagen 

med udgangspunkt fra Rødovre Station. 

Undervejs kommer bussen bl.a. forbi Vest-

badet, Rødovre Centrum, Rødovre Rådhus, 

Plejecentret Engskrænten, Rødovrehallen, 

Plejecentret Broparken, Islevbadet og 

Ørbygård.

Servicebussen er gratis for alle.
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CNN besøgte Rødovre for at høre om genåbning
De danske skoler var de første i 
Europa, der genåbnede. Det fik den 
amerikanske tv-station CNN til at 
besøge Hendriksholms Skole for at 
høre om dansk opfindsomhed i en 
svær situation.

Skolegården er inddelt i firkanter af rød-hvide 

afspærringsbånd, trappen er blevet ensrettet og 

skolekøkkenet forfremmet til klasselokale. Den 

danske opfindsomhed, når det gælder om at 

skabe både afstand og plads til eleverne i sko-

lerne, er noget der har tiltrukket sig opmærk-

somhed ude i verden. Også hos den amerikan-

ske tv-station CNN, der i maj kom forbi 

Hendriksholms Skole for at opleve hverdagen på 

en dansk skole under corona. 

"Jeg tror noget af det første, vi alle sammen 

tænker på i den her situation, er, hvordan vi 

sikrer, at vores børn kommer i skole igen på en 

sikker måde. I danskere var de første i Europa, 

der lukkede skolerne op igen, og I har virkelig 

formået at tænke kreativt. Derfor er det interes-

sant for vores seere, både de amerikanske og 

vores internationale seere, at se hvordan I har 

gjort det," forklarede den amerikanske korre-

spondent og tv-vært Frederik Pleitgen, da han 

besøgte skolen sammen med sine kolleger. Han 

mener, at mange amerikanere er begyndt at 

orientere sig mere mod verden uden for USA, 

end de gjorde før corona, måske især for at se, 

hvordan krisen gribes an andre steder. 

Det lille tv-hold besøgte blandt andet en  

5. klasse midt i 

dansktimen, hvor to 

af eleverne fortalte 

journalisterne på fly-

dende engelsk, hvor-

dan det var at vende 

tilbage til skolen.

Det var skolens afde-

lingsleder, Jimmy 

Skov Glasdam Ade-

tunji, der viste gæ-

sterne rundt. Det er 

skam ikke hver dag 

skolen får besøg af et 

Den amerikanske tv-sta-
tion CNN besøgte Hend-
riksholms Skole for at 
høre om genåbningen. I 
front var korrespondent 
Frederik Pleitgen, der 
normalt rapporterer fra 
hele verden. Han befandt 
sig i Iran, da corona-
pandemien brød ud. Al-
ligevel fik han sig én på 
opleveren her i Rødovre, 
da han overrasket for-
stod, at alle elever fra 4. 
klasse og op får stillet en 
personlig bærbar compu-
ter til rådighed. 
På billedet interviewes 
Daniel Prahl Tynan. 

internationalt tv-hold, men han forstår godt den 

amerikanske interesse.

"Vi har gjort et stort stykke arbejde for at sikre, 

at genåbningen foregår på en sundhedsmæssig 

forsvarlig måde. Derfor er vores erfaringer inte-

ressante for alle dem, der ikke har genåbnet 

deres skoler endnu. Her på Hendriksholm Skole 

er vi bare glade for, at kunne give den viden vi-

dere," siger han.

Andy Chang Johansen fra 5. klasse på Hendriksholm Skole interviewes af CNN. Ind-
slaget blev sendt den 21. maj under titlen "Denmark schools are reopening with new 
safety measures".

NYHEDER

Et opkald fra jobcentret skal være en 
ekstra hjælp til alle ledige
Ledigheden er stigende som følge af 
coronasituationen. Derfor har Rødovre 
Jobcenter ekstra fokus på at hjælpe 
ledige videre. Blandt andet er alle 
ledige og sygemeldte blevet ringet op 
til en snak om deres situation.

Siden samfundet lukkede ned i midten af marts, 

har 400 flere ledige meldt sig i Rødovre Jobcen-

ter. Det er en stigning på crika 40 procent. Det 

vækker bekymring, da borgerne kan risikere at 

blive langtidsledige. 

Derfor bliver der i disse dage taget ekstra godt 

hånd om de ledige i jobcentret, og der har været 

ekstra fokus på, at de ledige får den råd og vej-

ledning, der er behov for i jobsøgningen. 

Jobcentret har desuden haft fokus på at matche 

ledige med arbejdsgivere, der eksempelvis 

mangler arbejdskraft i forbindelse med 

corona.

FÆRRE KRAV OG MERE KONTAKT 
Den normale beskæftigelsesindsats er blevet 

midlertidigt suspenderet på en række områder 

på grund af coronavirus. De ledige kontrolleres 

ikke på deres jobsøgning og øvrige forpligtelser, 

og jobkonsulenter møder borgerne uden pro-

ceskrav, som under normale omstændigheder 

skal opfyldes og dokumenteres i alle samtaler. 

De ledige og sygemeldte skal heller ikke møde 

på jobcentret til samtale, og det er frivilligt at 

deltage i samtaler. 

Suspenderingen af indsatserne har gjort det 

nødvendigt at afprøve nye metoder. 

“Vi har har med stort held kontaktet alle ledige 

og sygemeldte telefonisk i tiden med corona og 

vil også fortsætte med det. Når jobcentret kon-

takter borgere telefonisk, og uden de mange 

proceskrav, giver det bedre tid til at finde løsnin-

ger sammen med borgerne,” fortæller Jakob 

Duvå, der er leder af Rødovre Jobcenter.

Han tilføjer, at håndteringen af de mange nye 

arbejdsløse i forbindelse med coronasituationen 

har givet nogle vigtige erfaringer, som Jobcen-

tret gerne vil holde fast i, også senere.

Alle borgere er velkomne til at kontakte 

Rødovre Jobcenter for at få råd og vejled-

ning mandag-fredag kl. 9-14 på telefon  

36 37 70 60. 

NYHEDER

8  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  / J U N I  2 0 2 0 J U N I  2 0 2 0  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  9  



'Det var dét samfundet ville på det tidspunkt, og 

det bakkede jeg op om'," siger Michael Bran-

drup. Finn Nielsen supplerer.

"Vi bliver jo i nogen grad stillet til ansvar for det, 

fordi vi har udført en opgave. Hvis du har været 

i Irak eller Afghanistan, så kan du godt opleve 

pludselig at sidde overfor nogen, der tordner 

imod krigen eller synes, det er synd for dig," si-

ger Finn Nielsen.

"Men der er ikke noget stakkels over os. Vi var 

derude, fordi vi løste en opgave," understreger 

Håkon Nielsen.

En anden tilbagevendende oplevelse for mange 

veteraner er at møde mennesker, der føler, at 

der er noget sensationspræget ved at være i rum 

med en soldat.

"Har du slået nogen ihjel? spørger folk somme-

tider. En af grundene til, at vi vil lave denne ve-

terancafé, er netop at skabe et rum, hvor vete-

ranerne får lov til at tale om deres oplevelser 

uden den slags spørgsmål. Her er du bare en af 

flokken," siger Håkon Nielsen. 

ALLE ANDRE ER UNDERLIGE DERHJEMME
Selv hører de tre veteraner bag initiativet nok til 

i kategorien 'ildsjæle'. De er blandt andet opta-

get af, hvordan man hjælper de soldater, der har 

fået et knæk, og som 

måske har svært ved at 

finde ud af hverdagen 

igen. Overgangen fra 

udsendt til at være 

hjemme igen er dog 

svær for de fleste.

"Det er jo dejligt at 

komme hjem til Danmark, men du kommer til-

bage til en hverdag, der er meget anderledes, 

end du har været vant til. Når du er udsendt, får 

du en skideballe, hvis dit våben ikke er i orden, 

og så kommer du hjem til en verden, hvor folk 

Finn Nielsen, Håkon Nielsen og Michael Brandrup er 
alle tre veteraner og har blandt andet været udsendt til  
Cypern, Irak, Kuwait og Balkan. De står bag Veteran-
caféen, der er et nyt netværk for tidligere udsendte og 
deres pårørende i Rødovre Frivilligcenter. 
De er fotograferet i Stadionparken med zoomobjektiv, 
der kan få afstanden mellem de tre til at se mindre ud 
end den i virkeligheden er. Foto: Per Dyrby.

stopper for rødt lys og kan blive anholdt for at 

have en lille kniv på sig," forklarer Håkon 

Nielsen. 

Alle tre understreger de, hvor stort et skift det er 

at komme hjem til hverdagen efter at have været 

omgivet af andre mennesker 24 timer i døgnet 

som udsendt, for eksempel uden mulighed for 

at gå en tur uden for lejren, når man har fået 

nok. Det er en så anderledes verden, at man 

som soldat kan føle sig meget fremmed, når 

man vender hjem igen. 

"Jeg kan huske, da jeg 

kom hjem. Da synes jeg 

at alle andre herhjemme 

var underlige, men det 

var nok mig selv, der var 

underlig," siger Finn 

Nielsen. Han uddyber:

"Du må bare forvente, at 

når du tager ud, så er du en anden, når du kom-

mer hjem. Man har brug for at akklimatisere, 

når man vender hjem. Det tager noget tid, og for 

dem, der er skadede, er det meget svært," siger 

Finn Nielsen og tilføjer, at de kan blive slået ud, 

hvis de for eksempel får afslag på en bolig eller 

et job. 

IKKE KUN FOR ILDSJÆLE, OGSÅ BARE KAFFE
Finn Nielsen, Håkon Nielsen og Michael Bran-

drup vil hilse andre ildsjæle meget velkomne, 

hvis de skulle dukke op i Veterancaféen, men det 

skal på ingen måde skræmme andre væk, un-

derstreger de. 

"Vi tre har nogle ting, vi gerne vil arbejde for, 

men caféen er på ingen måde forbeholdt 

ildsjæle. Det er tænkt som et forum for både 

veteraner og pårørende, og der er plads både til 

ildsjælene og til dem, der bare gerne vil komme 

og drikke en kop kaffe og snakke lidt. Eller bare 

lytte," siger Finn Nielsen.

Det kan dog sommetider være svært at nå vete-

ranerne, men håbet er, at familie og venner til 

veteraner i Rødovre vil hjælpe dem med at blive 

opmærksomme på Veterancaféen.

"Hvis vi skal være ærlige, så går vejen til vetera-

ner ofte gennem venner og familie. Det er dem, 

der kan se, at veteranen har et behov for at tale 

med nogen," siger Håkon Nielsen.

VIL DU VÆRE MED?
Er du veteran eller kender du en veteran eller pårørende, der har lyst at være med i fællesskabet 

omkring Veterancaféen i Rødovre Frivilligcenter, så kontakt projektkoordinator Kirstine Rønnov 

Due på tlf. 23 37 91 04 eller mail til på kirstine@rfcenter.dk. Du finder Rødovre Frivilligcenter på 

Slotsherrens Vænge 2A. Se mere på rfcenter.dk. Veterancaféen er støttet af Dorthefonden og 

Rødovre Kommune.

En ny veterancafé i Rødovre 
Frivilligcenter skal give et frirum for 
de, der har været udsendt på 
internationale missioner i udlandet og 
deres pårørende. Her kan de støtte 
hinanden og tale frit om oplevelserne 
– både de gode og de dårlige.

Har du været udsendt på en international mis-

sion for Danmark? Så har du noget tilfælles med 

cirka 150 andre borgere i Rødovre. 

Nu er et nyt netværk for veteraner i Rødovre ved 

at se dagens lys. Veterancaféen har allerede 

holdt sine første møder digitalt, men håbet er, at 

mange flere veteraner og pårørende vil dukke 

op og få sig en  snak og en kop kaffe – når sund-

hedsmyndighederne igen melder, at det er sik-

kert at mødes. Caféen, der får base i Rødovre 

Frivilligcenter, skal blandt andet være et sted, 

hvor veteranerne kan møde andre, der 'taler 

samme sprog' som dem selv. 

"Vi ville gerne skabe et sted, hvor man kan 

komme og mødes med andre og måske tale om 

det, man har oplevet som udsendt, men uden at 

skulle forklare alt muligt," siger Håkon Nielsen, 

der selv er veteran. Han udgør sammen med 

Michael Brandrup og Finn Nielsen den lille 

kerne bag Veterancaféen. 

Veterancaféen er stadig ved at finde sine ben 

midt i nedlukning og corona. Én ting er dog på 

plads fra starten af: Alle veteraner og pårørende 

er velkomne, uanset, hvem de er og hvad de har 

med i bagagen. 

"Veteraner er jo ligeså forskellige som alle an-

dre, men det vi kan mødes om er, at vi har nogle 

oplevelser og erfaringer tilfælles," siger Michael 

Brandrup.

ANDRE MENNESKERS REAKTIONER
En anden ting, mange veteraner også har tilfæl-

les, er, at de ofte skal forholdes sig til andre 

menneskers reaktioner på, at de har været ud-

sendt som soldat. Det sker, at de møder folk, der 

er politisk uenige med dansk deltagelse i en 

bestemt international konflikt og som gerne vil 

have veteranen til at forholde sig til den. 

"Da jeg selv tog afsted, var det for at bruge min 

uddannelse som soldat, og jeg tog afsted for at 

løse en opgave. Men du kan jo godt komme ud 

for, at der er politisk vilje til at sende soldater 

afsted, når du rejser ud – og to år efter er der 

det så ikke længere. Dér må du som soldat 

holde tungen lige i munden og sige til dig selv: 

VETERANCAFÉ

“Du lever et meget anderledes liv i 

den tid, du er udsendt som soldat. Så 

kommer du hjem til Danmark igen, og det 

kræver en del at omstille sig ”Michael Brandrup, veteran

VETERANCAFÉ

Ny café skal være et fristed for veteraner
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koldkrigsmiljø her i Ejbybunkeren, som selv den 

bedste skolelærer ikke kan genskabe hjemme i 

klasselokalet,” siger han.  

Oplevelsescenter Vestvolden står desuden hvert 

år bag flere udendørs arrangementer, som ple-

jer at tiltrække mange lokale. Det er blandt an-

det store bededags-aften, hvor der serveres 

varme hveder samt Befæstningsdagen i septem-

ber. I år blev førstnævnte desværre aflyst på 

grund af coronasituationen. Det samme gælder 

Krigshistorisk Festival, der skulle være afholdt  

i juni. 

Oplevelsescenter Vestvolden har også, ligesom 

landets øvrige museer, været lukket ned i over-

ensstemmelse med regeringen retningslinjer 

omkring coronasmitte. Museet er nu i færd med 

at genåbne. 

Du kan læse mere på vestvolden.dk.

Igen i 2019 blev Krigshistorisk Festival (herover samt t.v.) 
til virkelighed med økonomisk hjælp fra Inge og Jørgen 
Pangels Mindelegat, Nordea-fonden, Rødovre Kom-
munes Børnekulturpulje samt en række lokale sponso-
rer. Krigshistorisk Festival skulle være afholdt  i år den 
13. og 14. juni, men er blevet aflyst på grund af  
coronasituationen. Festivalen vender tilbage i 2021.  
Foto: Per Dyrby.

Flere og flere besøger Ejbybunkeren
Oplevelsescenter Vestvolden, der 
blandt andet omfatter Ejbybunkeren, 
har for femte år i træk haft stigende 
besøgstal. Omkring 30.000 gæster 
slog vejen forbi i 2019. Skolebørn og 
festivalgæster kommer for at opleve 
det gamle forsvarsværk.

Flere og flere slår vejen forbi Vestvolden og Ej-

bybunkeren. Det fremgår af Oplevelsescenter 

Vestvoldens årsberetning for 2019. 

De sidste tre år er gæsterne strømmet til, når 

der har været afholdt Krigshistorisk Festival 

langs Vestvolden, hvor tusind års krigshistorie 

er blevet vakt til live af frivillige i gamle unifor-

mer og klædedragter. I 2019 var der anslået op 

mod 18.000 gæster til festivalen. Dertil kommer 

de registrerede besøgende i Ejbybunkeren. 

De er steget fra 8.000 i 2015 til 12.000 i 2019. 

“Jeg tror, der er en stigende interesse for histo-

rien generelt, og med Krigshistorisk Festival kan 

vi virkelig mærke, at vi har ramt en nerve. Oven 

i det har vi Ejbybunkeren, som blev bygget un-

der Den Kolde Krig. Jeg tror, det fascinerer folk, 

at de lige her i Rødovre kan opleve et sted, der 

er direkte forbundet til Cubakrisen og en stor 

global konflikt, der varede tre årtier,” siger  

Martin Jespersen, der er museumsleder i 

Ejbybunkeren. 

I flere år har det store tilløbsstykke været Ejby-

bunkerens interaktive rollespil, der gør det 

muligt at genspille dele af Den Kolde Krig. 

For nylig er udstillingerne, takket være midler 

fra Helen og Ejnar Bjørnnows Fond, også blevet 

udvidet med en lang række plancher om bunke-

rens egen historie.

SKOLEBØRN FRA HELE HOVEDSTADEN
Ud over Ejbybunkeren, formidler Oplevelsescen-

ter Vestvolden også historien om Vestvolden, 

der er Danmarks største fortidsminde og en del 

af Københavns Befæstning.

Martin Jespersen fortæller, at der de seneste år 

især har været fokus på at formidle befæstnin-

gens historie til skolebørnene, og det har også 

kunne ses i besøgstallene. Fra 2018 til 2019 steg 

antallet af besøgende skolebørn med cirka  

16 procent.

“Helt fra starten har skoletjenesten været en af 

grundpillerne i Oplevelsescenter Vestvolden. 

Derfor har vi også være klar til at tage imod 

eleverne, da skolereformen lagde op til, at bør-

nene skulle have mere undervisning uden for 

skolen. Den Kolde Krig er et stort emne i skoler-

nes historieundervisning, og vi har et autentisk 

Store cykeldag den 21. juni 2020

”Vi cykler sammen og hver for sig”

STARTNUMMER

2610

For at undgå store forsamlinger bliver Rødovredagen i år markeret forskellige steder i Rødovre 

på en mere Corona-sikker måde. Planlægningen er stadig i gang, men datoen ligger dog fast. 

Det foregår den 5. 

september. Du 

kan læse mere 

om, hvordan vi 

kommer til at af-

holde Rødovreda-

gen i næste num-

mer af magasinet, 

der udkommet til 

august. 

Store cykeldag: 
Vi cykler sammen og 
hver for sig
For at undgå store forsamlinger og risiko for coronasmitte afholdes Store 
Cykeldag i år på en ny måde. 

Ejbybunkeren (øverst t.v. og t.h.)som museum er især 
kendt for sit interaktive rollespil, hvor man kan genspille 
dele af Den Kolde Krig. Nu er en række nye plancher og 
formidlingspulte også kommet til med støtte fra Helen 
og Ejnar Bjørnows Fond. Her får man fortællingen om 
selve Ejbybunkeren, der belv bygget under Den Kolde 
Krig. Foto: Kim Matthai Leland.

Rødovredagen på nye måder

OPLEV RØDOVREOPLEV RØDOVRE

Hvert år samles mange glade cyklister på Rød-

ovres rådhusplads til Store Cykeldag og kører 

ud i det blå sammen. Sådan bliver det ikke 

i år. Til gengæld afvikles Store Cykeldag i 

en alternativ udgave under overskriften 

‘Sammen og hver for sig’. Rødovre 

Kommune har i samarbejde med 

Cyklistforbundet i Rødovre lavet en 

rute, der bliver markeret med 

skilte. I stedet for den sædvanlige fælles 

afgang på cykelturen, er idéen, at du kan starte, 

hvor på ruten du vil, for eksempel hjemmefra eller fra din 

arbejdsplads. For at gøre det hele festligt, opfordres alle til at tage 

noget rødt tøj på, mens de cykler ruten. Du kan også printe et 'startnummer', 

som du finder på Rødovre Kommunes hjemmeside, rk.dk, så alle kan se, at du er 

med til Store Cykeldag. På rk.dk finder du også et kort over ruten, så du nemt kan få et overblik. 

Store Cykeldag finder sted søndag den 21. juni fra klokken 10. 

Foto: Per Dyrby
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OPLEV RØDOVREOPLEV RØDOVRE

Tag på sommerskattejagt rundt i Rødovre

Slotsherrensvej

Islev Skole

Der er hele fem ruter at vælge 
imellem i årets store 
sommerskattejagt Rundt i Rødovre, 
der starter 18. juni. Der er spørgsmål 
om alt lige fra børnebøger til 
vikingeguder og lokalhistorie. Find 
folderne med skattekort på 
bibliotekerne og vær med i 
lodtrækningen om en Tivolitur.

SÅDAN DELTAGER DU I RUNDT I RØDOVRE
Fra den 18. juni kan du hente en folder med skattekort og beskri-

velser af ruterne på Rødovre Bibliotek, Islev Bibliotek /Trekanten, 

Café Biblioteket, Heerup Museum eller i Borgerservice. Du kan også 

downloade folderne fra rk.dk. Du skal bruge kortet til at finde po-

sterne. Ved hver post skal du svare på et spørgsmål og udfylde 

’tips-kuponen’ i folderen. Din besvarelse skal afleveres senest den 

31. august på et af bibliotekerne eller på Heerup Museum. Alle, der 

afleverer en folder med de rigtige svar, er med i lodtrækningen om 

flotte præmier, og alle børn får desuden en særlig ’Rundt i Rødov-

re’-ting.  Hovedpræmien er en Tivolitur for hele familien. 

Tag en cykeltur langs Vestvolden, gå i Henry 

Heerups fodspor eller lær om de nordiske guder. 

Der er nok at vælge imellem i dette års skatte-

jagt Rundt i Rødovre, hvor du i år kan vælge 

mellem fem ruter. 

Fra 18. juni og hele sommeren frem til den 31. 

ISL
EVR

UTE
N

Islevgård Allé

august er der nemlig opsat poster rundt om-

kring i Rødovre, og hver rute har sit eget tema. 

To af ruterne, nemlig Heerupruten og Vestvolds-

ruten, er desuden cykelruter. 

Du kan besvare spørgsmålene på ruterne i den 

rækkefølge, det passer dig og prøve lige så 

mange af de fem ruter, som du har lyst til.

PÅ OPDAGELSE I DIN EGEN BY
Formålet med Rundt i Rødovre er at lokke Rød-

ovres borgere på opdagelse i deres egen by.

"Der er så mange skønne områder og sjove le-

gepladser i Rødovre. Vi vil gerne have, at folk får 

øjnene op for de lidt 'gemte' steder, så de ved, 

hvad deres egen by har at byde på," siger Dorthe 

Larsen, der er kultur-og fritidskonsulent i Rød-

ovre Kommune, og som arrangerer skattejagten 

i samarbejde med SSP i Rødovre.  

Det er tredje år skattejagten løber af stablen og 

det, der startede som en lokal skattejagt i 'Kæ-

rene', blev sidste år udvidet til tre ruter, og er i år 

altså oppe på fem. 

Igen i år er der små præmier til alle, der afleve-

rer en besvarelse, og til slut trækkes lod mellem 

alle rigtige besvarelser om den store hovedpræ-

mie, der er en tur i Tivoli for hele familien.

Folderne med skattekort kan hentes på Rødov-

res biblioteker, i Borgerservice eller på Heerup 

Museum. Du skal aflevere din besvarelse  

senest den 31. august, for at være med i 

lodtrækningen. 

VALHØJRUTEN er en rute, der bringer dig rundt i Valhøj-

kvarteret til en række spørgsmål om vikingernes guder – 

Thor, Odin, Freja og mange flere. 

Valhøjs Allé

HEERUPRUTEN er en 

cykelrute, der bringer dig rundt 

til en række steder langs med Damhussøen 

og Damhusengen. Alle spørgsmål ved posterne handler om 

kunstneren Henry Heerup.

VESTVOLDSRUTEN er en 

cykelrute, der bringer dig rundt til 

en række af Rødovres historiske områder. Alle 

spørgsmål ved posterne handler om Rødovres lokalhistorie.

Rødovre Parkvej

KÆRRUTEN bringer dig rundt til 

legepladser i det sydlige Rødovre. Alle Spørgs-

mål ved posterne handler om eventyr og børnelitteratur.

Rødovrevej

ISLEVRUTEN bringer 

dig rundt til en 

række spændende 

steder i Islev. Alle 

spørgsmål ved po-

sterne handler om 

tegneserier.

Roskildevej
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Da de kongelige 
kom til Rødovre

100 ÅRS-JUBILÆET I SEPTEMBER 2001
Det var fredag den 14. september, da Hendes Majestæt Dronning  

Margrethe i 2001 kom for at fejre, at det var 100 år siden Rødovre var 

blevet delt fra Brønshøj Sogn og blevet sin egen. Bare tre dage før var 

verden blevet ramt af en chokbølge, da to fly fløj ind i World Trade 

Center i New York. Derfor var sikkerheden strammet en ekstra tand, 

men dagen forløb uden uforudsete hændelser. De, der var med fra 

Rødovre, oplevede en vittig dronning og en festlig Prins Henrik, særligt 

da der sidst på dagen var 'genbesøg' på Kongeskibet Dannebrog, hvor 

blandt andre medlemmerne af Kommunalbestyrelsen var inviteret på 

middag. Til højre i billedet ses daværende borgmester Erik Nielsen.

KRONPRINSEN BESØGER VESTVOLDEN
Kronprins Frederik indvier Projekt Vestvolden i 1996 (t.v.), da det histo-

riske fæstningsværk blev fredet. Kronprinsen vendte tilbage i 2012 (t.h.) 

for at indvie Oplevelsescenter Vestvolden og Ejbybunkeren som mu-

seum. Begge gange blev hans ledsaget af daværende borgmester Erik 

Nielsen. I 2012 var han også i selskab med daværende miljøminister 

Ida Auken.  

INGRID I RØDOVRE CENTRUM
Dronning Ingrid har to gange be-

søgt Rødovre Centrum. Første 

gang var ved indvielsen i 1966 (t.h.) 

og anden gang i 1984 (øverst). 

Begge gange blev hun ledsaget 

rundt af Rødovre Centrums grund-

lægger, gartner Aage Knudsen, 

som på begge billeder går på 

Dronningens højre side.

KRONPRINSESSEN HOS MODSTANDSBEVÆGELSEN
Som kronprinsesse besøgte Ingrid modstandsbevægelsen på Hend-

riksholm skole i forsommeren 1945 i sin 'Lotte-uniform'. Skolen blev 

efter befrielsen blandt andet brugt til at internere landsforrædere.

DENGANG I RØDOVRE

Dronning Margrethe besøgte Rødovre i 2001 for at markere 
Rødovres 100 års jubilæum. Men det er langtfra den eneste 
gang, de kongelige har været forbi. Vi ser tilbage på nogle 
af de kongelige besøg som en forsinket en hilsen til 
Dronningen på den runde fødselsdag. 
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