
M A G A S I N E T  S A M M E N  O M

MAJ 2020

Sammen om Rødovre
     – hver for sig

Politisk aftale skal 
afhjælpe krise for 
erhvervslivet

Bofællesskab for 
seniorer på  
vej i Rødovre

Rødovre har fået 
ny borgmester

Kunstprojekt skal 
hjælpe psykisk 
sårbare unge

Oversigt: Find 
den frivillige hjælp

Guide til Rødovres 
naturoplevelser 



6

HVEM SKAL HAVE RØDOVRE ERHVERVSPRIS?
For sjette gang uddeler Rødovre Erhvervsråd ’Erhvervsprisen’ 

til en virksomhed i Rødovre, som yder en særlig indsats, og 

du kan være med til at indstille den virksomhed,  

du synes skal løbe med sejren. Skriv en mail til  

gitte.junker.andersen@rk.dk med din begrundelse - 

husk at skrive ‘Erhvervspris 2020’ i emnefeltet. Vi skal 

bare have din mail senest den 20. maj. Prisen uddeles i 

efteråret og gives til en virksomhed, der udmærker sig på 

særlig vis, for eksempel ved at gøre en særligt indsats for 

lokalområdet eller miljøet, ved at være særlig nytænkende 

eller ved at have haft markant vækst. Du kan se alle kriteri-

erne på rk.dk. Søg på ‘erhvervspris’.

PAS PÅ ROTTER, HVIS DU HOLDER DYR
Vidste du, at når du holder dyr i haven, tiltrækker det 

rotter? Du kan imidlertid mindske risikoen for rotter, hvis 

du følger en række gode råd: Har du hønsegård eller et 

bur, så brug altid finmasket net, og husk at sikre alle sider. 

Stolper og bagside skal være inden for nettet. Opbevar altid 

foder i rottesikre beholdere, og læg ikke mere foder frem end 

dyrene kan spise på en time – også hvis du fodrer fugle. Foder-

rester og ekskrementer skal lægges i en rottesikker kompost-

beholder eller til restaffald. Husk at rotten er altædende og 

derfor også kan æde æg, kyllinger og andre dyreunger, så pas 

på dine dyr. Læs mere på Miljøstyrelsens og Rødovre Kom-

munens hjemmeside, og husk at melde det til kommunen, hvis 

du ser tegn på rotter.

LØB IKKE TØR FOR NEMID-NØGLER
Undgå at løbe tør for nøgler på dit NemID-nøglekort i en tid, 

hvor adgangen til Borgerservice, og dermed udlevering af nye 

nøglekort, er mere begrænset end normalt. Du kan i stedet 

hente NemID-nøgleapp til din telefon, så løber du aldrig tør for 

nøgler. App’en er gratis og kan bruges alle de steder, hvor du 

normalt bruger NemID-nøglekortet. Husk blot at du skal bruge 

dit nøglekort for at aktivere app’en. Derfor er det en 

god ide at hente den, før du løber tør for nøg-

ler på dit nøglekort.

VIL DU MED TIL VETERANCAFE?
I april skulle Rødovre Veterancafé have slået dørene 

op i Rødovre Frivilligcenters lokaler. På grund af 

coronakrisen er cafeen nu flyttet ud på internettet, 

og det første cafémøde fandt derfor sted over video, 

hvor også borgmester Britt Jensen var til stede. Det 

er Rødovre Frivilligcenter, der i samarbejde med en 

gruppe veteraner, står bag cafeen, der skal være et frirum for 

alle, der har været udsendt for Danmark i en international mis-

sion. Indtil videre fortsætter møderne online, og her kan du og 

andre veteraner eller pårørende få en uforpligtigende snak om 

jeres oplevelser som udsendte – gode såvel som dårlige. Hvis 

du kender en veteran eller en pårørende, der har lyst at være 

med i fællesskabet, så kontakt Rødovre Frivilligcenter på 23 37 

91 04 eller mail til Kirstine Rønnov Due på kirstine@rfcenter.dk.

’MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE’ UDGIVES AF 

RØDOVRE KOMMUNE. 

Kontakt: magasin@rk.dk. Ansvarshavende redaktør: 

Kommunaldirektør Anders Agger. Redaktør: Katinka 

Agger. Foto/illustrationer: Per Dyrby, Steffen Quaade, 

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

GÅ PÅ OPDAGELSE I RØDOVRES NATUR
Rødovre har mange grønne åndehuller, og hver 

især byder de på ganske særlige naturoplevel-

ser. Få tips til, hvor du kan gå på opdagelse i 

Rødovres natur på side 14 og 15.

VI ARBEJDER VIDERE PÅ NYE MÅDER
Henrik arbejder i socialpsykiatrien og er en af de  

mange ansatte i Rødovre Kommune, der har 

måtte tilpasse sit arbejde til en helt ny virkelig-

hed. Mød nogle af de mange medarbejdere, der 

knokler videre på nye måder i denne coronatid. 

For vi er her stadig – selvom du ikke altid kan se 

os. Læs mere på side 10.

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 uge 24.
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ANLÆGSPROJEKTER FREMSKYNDES
Der skal gang i hjulene igen og nye ordrer i or-

drebøgerne hos Rødovres lokale virksomheder. 

Derfor har Kommunalbestyrelsen nu vedtaget 

en aftale, der skal fremskynde en række an-

lægsprojekter og renoveringer, og som samtidig 

skal give mere luft i økonomien for virksomhe-

derne. Læs mere på side 6.
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Rødovres nye borgmester hedder Britt Jensen, 

og hun er godt forberedt. Hun har været med-

lem af Kommunalbestyrelsen siden 1994, er 

mangeårig formand for Social- og Sundhedsud-

valget og var desuden 1. viceborgmester, indtil 

hun 31. marts overtog posten som Rødovres 

borgmester. 

Britt Jensen bliver den første kvindelige borgme-

ster i Rødovre Kommunes historie, og hun 

overtager posten fra Erik Nielsen, der har valgt 

at takke af efter mere end 26 år som borgme-

ster. Han fortsætter dog som menigt medlem af 

Kommunalbestyrelsen.

VALGT PÅ EKSTRAORDINÆRT MØDE
Britt Jensen blev valgt på et ekstraordinært 

Kommunalbestyrelsesmøde den 19. marts. 

For at begrænse spredningen af coronavirus 

besluttede Rødovre Kommune at aflyse de plan-

lagte politiske møder i fagudvalgene, Økonomi-

udvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 

måned. Det ekstraordinære møde i Kommunal-

bestyrelsen omhandlede derfor udelukkende 

valget af borgmester. 

Rødovre har fået ny borgmester
Britt Jensen (A) er tiltrådt som ny 
borgmester i Rødovre Kommune den 
31. marts. Hun blev valgt som ny 
borgmester uden modkandidat. Efter 
mere end 26 år som borgmester har 
Erik Nielsen (A) valgt at træde tilbage.

Der var glade smil – og masser  af håndsprit – da Britt Jensen i marts overtog borgmesterkæden efter Erik Nielsen 
på et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde.

Børn, ældre og den nære velfærd var i højsædet i 2019
Rødovre Kommune investerede sidste 
år stort i børn og ældre, og 
reducerede samtidig energiforbruget i 
kommunens bygninger, viser 
regnskabet for 2019.

Kommunalbestyrelsen så tilbage på et år, hvor 

børn, ældre og den nære velfærd var i højsædet, 

da de på sidste kommunalbestyrelsesmøde gen-

nemgik kommunens regnskab for 2019. 

Året bød på store investeringer, blandt andet for 

at få plads til alle børn i daginstitutionerne. 

Blandt andet har kommunen købt ejendommen 

Ved Sportspladsen 14, som idrætsforeningen 

Orient og Islev Taekwondo Klub flytter ind i. 

Dermed kan daginstitutionen ved siden af Ori-

ents gamle klubhus på Vårfluevej udbygges. 

Også den nye børneinstitution Espelunden ved 

Irmabyen stod færdig i 2019, og der er desuden 

igangsat udvidelser af flere institutioner, samt 

påbegyndt en udbygning af både Rødovre Skole 

og Valhøj Skole.

Også på ældreområdet har der været store in-

vesteringer. Plejehjemmet Ørbygård står nu 

færdigt efter en omfattende ombygning. Resul-

tatet er et plejehjem med mere tidssvarende og 

bedre indrettede boliger – og 48 ekstra pladser. 

Det betyder også, at ventelisten til at få en ple-

jehjemsplads er i nul. 

Rødovre Kommune har desuden øget udgifterne 

til den borgernære velfærd, og det er blevet 

prioriteret, at hjemmepleje og plejehjem har en 

høj standard. 

Der er fortsat fokus på den tidlige indsats over 

for børn og unge, der har behov for ekstra 

støtte, hvilket kan betale sig både økonomisk og 

menneskeligt. 

FLERE BORGERE, MINDRE ENERGIFORBRUG
Sammen med det økonomiske regnskab god-

kendte Kommunalbestyrelsen også et grønt 

regnskab, der opgør forbruget af varme, el og 

vand i kommunens bygninger samt CO
2
-udled-

ningen fra bygningernes energiforbrug og kom-

munens køretøjer. CO
2
-udledningen fra kom-

munens virksomhed er faldet med hele 6,8 

procent i 2019, hvor der samtidig er kommet 600 

flere borgere i Rødovre. 

Resultatet er opnået ved at investere i energifor-

bedrende tiltag i de kommunale bygninger, for 

eksempel bedre styring og overvågning af res-

sourceforbruget, udskiftning til bæredygtige 

LED-løsninger samt et vandspareprojekt på en 

af kommunens skoler. 

Det vurderes løbende, om kommunens biler er 

klar til udskiftning til elbiler. Lige nu udgør elbi-

lerne 28 procent af kommunens 113 biler.

NYHEDER NYHEDER

Nyt seniorbofællesskab på vej i Rødovre

Mange ældre føler sig ensomme derhjemme, 

men at bo i et bofællesskab for ældre kan for 

mange være en løsning, der også højner livskva-

liteten. Derfor har Kommunalbestyrelsen nu 

nikket til, at Rødovre Almennyttige Boligselskab 

(RAB) kan opføre 29 boliger som et bofælles-

skab for ældre.

Bebyggelsen kommer til at ligge på Roskildevej 

340. Der kommer til at være en Lidl-butik i stue-

etagen, mens der på 1.-4.etage vil være senior-

bofællesskab med 2- og 3-værelsesboliger samt 

fælleshus. Det er planen, at der også skal være 

en tagterrasse, og alle boliger vil kunne nås med 

elevator.

Når byggeriet er færdigt, forventes boligerne at 

blive en del af RAB's afdeling Bybjerget, men 

med en særlig status som seniorbofællesskab. 

Det bliver RAB, der står for opførelsen af boli-

gerne og dem, der kommer til at leje dem ud 

gennem Danmarks Almennyttige Boligselskab 

(DAB). Planen er, at der bliver en særlig venteli-

Kommunalbestyrelsen har nu 
godkendt planerne om at opføre et 
seniorbofællesskab på Roskildevej.

ste til boligerne, hvor man skal opfylde en række 

kriterier, blandt andet et krav til alder og at man 

ikke har hjemmeboende børn. 

RAB forventer, at boligerne står klar til indflyt-

ning ved årsskiftet 2021/2022.

ÆNDRINGER I KOMMUNALBESTYRELSEN 
OG I DE POLITISKE UDVALG

Britt Jensen (A) er valgt som ny borgmester.

Jan Kongebro (A) er valgt som ny 1. vice- 

borgmester.

ØKONOMIUDVALGET
Britt Jensen er i egenskab af 

borgmester ny formand for udvalget.

Flemming Lunde Østergaard (A) er 

valgt som ny næstformand.

Erik Nielsen (A) er udtrådt.

Lene Due (A) er indtrådt.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Steen Skriver Rasmussen (A)  er ny næstfor-

mand i stedet for Michel Berg (A).

 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Britt Jensen er udtrådt.

Annie Arnoldsen Petersen (A) er indtrådt, 

og valgt som ny formand for udvalget.

Birgitte Glifberg (A) er valgt 

som ny næstformand.

 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
Ingen ændringer.

 

BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Annie Arnoldsen Petersen er udtrådt.

Michel Berg er indtrådt, og valgt 

som ny formand for udvalget.

 

BØRN- OG UNGEUDVALG
Ahmed Dhaqane (A) er ny formand. Lene 

Due er udtrådt.

Selvom forbuddet mod forsamlinger med mere 

end 10 personer ikke omfatter politiske møder, 

var mødet stærkt påvirket af forholdsreglerne. 

For eksempel var adgangen til mødet lukket for 

offentligheden, der kunne høre mødet i radioen, 

og medlemmerne af Kommunalbestyrelsen 

havde mulighed for at deltage via 

video-adgang.
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For borgere med kronisk sygdom er hverdagsopgaver ofte anstrengende. 

Lider de af for eksempel lunge-, hjerne- eller ryg- og gigtlidelser, kan det 

gå ud over livskvaliteten og øge risikoen for at blive indlagt på hospitalet 

eller miste evnen til at udføre hverdagens gøremål. 

For at hjælpe disse borgere vil Rødovre Kommune derfor gennem et nyt 

forskningsprojekt – og i samarbejde med Syddansk Universitet og Parker 

Instituttet/Frederiksberg Hospital – afprøve det evidensbaserede ADAPT-

program. Programmet er et gruppeforløb og udviklet til at forbedre bor-

gernes evne til at gøre hverdagens opgaver med mindre anstrengelse eller 

smerter. I ADAPT-forløbet vil borgerne blive undervist i og afprøve forskel-

lige kompenserende metoder til at gøre hverdagsopgaverne lettere. Det 

er Genoptræning Rødovre Kommune (GRK) der står for projektet.

Metoden blev allerede afprøvet gennem et pilotprojekt i Rødovre Kom-

mune i 2017, hvor deltagerne oplevede, at det blev nemmere at klare 

hverdagens opgaver. Forskningsprojektet er desuden et ud af ti udvalgte 

projekter, som får støtte af Kommunernes Landsforening og Sundheds-

kartellet til at styrke det nære sundhedsvæsen i kommunerne. 

Nyt forskningsprojekt skal hjælpe 
kronisk syge i hverdagen

DEN POLITISKE AFTALE
Der er søgt om lånedispensation hos So-

cial- og Indenrigsministeriet, og Rødovre 

Kommune har fået tilsagn til optagelse af 

lån til at finansiere en række kommunale 

renoveringer og forbedringer.

Det er for eksempel støjreducerende asfalt, 

energirenoveringer i institutioner, vedlige-

holdelsesarbejde i institutioner, udskiftnin-

ger af installationer og lignende. 

Dækningsafgiftens anden rate, som udgør 

16 millioner kroner, skubbes til slutningen 

af året. På den måde hjælper kommunen 

virksomhederne med likviditet her og nu.

Hurtig betaling af 
regninger

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske 

konsekvenser for mange private virksomheder 

og skaber i nogle tilfælde akutte likviditetspro-

blemer. Rødovre Kommune har derfor helt fra 

krisens start tilbudt at betale fakturaer til private 

virksomheder så hurtigt som muligt. Har din 

virksomhed udført arbejde for Rødovre Kom-

mune, så giv os meget gerne besked, hvis vi skal 

betale fakturaen hurtigst muligt. Kontakt den 

afdeling/institution/person, som du har været i 

kontakt med i forbindelse med ordren.

Hjælpepakker/
relief packages

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker 

til erhvervslivet, der skal afhjælpe de vanskelig-

heder coronakrisen fører med sig. Du kan  

finde et overblik over hjælpepakkerne på  

danskerhverv.dk.

The Danish government and a united Danish 

Parliament have passed several relief packages 

for all businesses in Denmark with a CVR num-

ber – also fully foreign-owned companies. You 

will find an overview of the relief packages for 

businesses in English at copcap.com.

Gratis råd og webinarer 
hos Erhvervshuset

Er din virksomhed presset som følge af situatio-

nen med coronavirus? Så kan du søge råd og 

vejledning hos Erhvervshus Hovedstaden (Co-

penhagen Business Hub), som er ejet af de 29 

kommuner i Region Hovedstaden. De holder  

desuden løbende gratis webinarer om hjælpe-

pakker eller om mulighederne for at komme 

videre efter krisen. Se mere på ehhs.dk. Se også 

earlywarning.dk, som er en særlig indsats for  

virksomheder i krise under Erhvervshus 

Hovedstaden.

NYHEDER

Arbejdet med stibroen over Jyllingevej har vist et behov for at etablere en 

ny vandledning i jorden under broen for at sikre den fremtidige vandfor-

syning. Det arbejde er nu i fuld gang. Det har imidlertid vist sig, at 11 

mindre træers rodnet vil komme for tæt på ledningen. Af hensyn til træ-

ernes fremtidige vækstbetingelser – og dermed også sikkerheden for 

forbipasserende – er det derfor nødvendigt at udskifte træerne, der ikke 

er bevaringsværdige. Der er tale om relativt unge lindetræer, der står ved 

Vestvolden nord for Jyllingevej, og efter ledningsomlægningen og etable-

ring af stibroen vil der blive plantet nye lindetræer. 

Kontaktcentret blev etableret i Borgerservice 1. 

april 2019 for at skabe én telefonisk indgang til 

kommunen. Her har borgerne mulighed for at 

få afklaret spørgsmål til kommunens mange 

forskellige fagområder over telefonen, herunder 

spørgsmål vedrørende affald, skadedyr, folkere-

gister, pas, kørekort, ydelser og meget andet. 

43 procent af alle henvendelser bliver afklaret 

med det samme, og Kontaktcentret har i sit 

første år besvaret mere end 75.000 opkald.

VIGTIG FUNKTION UNDER CORONAKRISEN
Særligt under nedlukningen på grund af corona, 

hvor adgangen til kommunen har været væsent-

lig begrænset, har der hvilet et stort pres på 

medarbejderne i Kontaktcentret som én indgang 

til kommunen. Kontaktcentret er fortsat med at 

være åbent for henvendelser alle hverdage fra 

klokken 9-14, hvor medarbejderne tager imod 

cirka 250 opkald hver dag. Medarbejderne løser 

og afklarer, så meget de kan, før de stiller videre 

til andre relevante medarbejdere i kommunen.

En undersøgelse har for nylig vist, at flertallet af 

de adspurgte borgere er særdeles tilfredse med 

servicen i form af én indgang til kommunen, 

kortere ventetid, hurtige svar, samt at modtagel-

sen er imødekommende og venlig. I undersø-

gelsen melder også Rødovre Kommunes  

medarbejdere positivt tilbage omkring Kontakt-

centrets håndtering af opkaldene, der giver ro til 

at løse andre opgaver. 

Rødovre Kommunes Kontaktcenter er fyldt ét år

Anlægsprojekter fremskyndes for at 
afhjælpe krise for erhvervslivet
Alle partier i Kommunalbestyrelsen 
står sammen om at modvirke stigende 
ledighed og krise for erhvervslivet. En 
ny politisk aftale skal skaffe nye 
opgaver til de lokale virksomheder og 
mere luft i økonomien.

Mange lokale virksomheder har det hårdt under 

coronakrisen, samtidig med at ledigheden er 

steget. Derfor skal der gang i hjulene for at af-

hjælpe krisen for Rødovres virksomheder. Det 

mener en enig kommunalbestyrelse, der har 

taget imod regeringens hjælp til at øge kom-

munens anlægsinvesteringer. Partierne har 

nemlig indgået en aftale, som kan give Rødovres 

virksomheder nye ordrer og skabe lokale ar-

bejdspladser allerede i år. Desuden udskydes 

virksomhedernes dækningsafgift som en del af 

aftalen.

Aftalen omhandler nye investeringer i byggeri 

og anlæg, som ellers ville ligge længere ude i 

fremtiden. De kommer oveni 

Rødovre Kommunes histo-

risk høje anlægsbudget på 128 millioner kroner 

i 2020, som bliver fastholdt. For at kunne finan-

siere investeringerne har Rødovre Kommune 

søgt – og fået – tilsagn om optagelse af lån til en 

række renoveringer og vedligeholdelsesarbej-

der, som regeringen og KL overordnet har aftalt 

at give kommunerne mulighed for.

FÅR GLÆDE AF INVESTERINGERNE NU
Ved at sætte gang i investeringerne nu, får Rød-

ovre glæde af forbedringerne med det samme, 

hjælper virksomhederne og får samtidig skabt 

flere lokale arbejdspladser.

Desuden vil det give flere penge mellem hæn-

derne i en svær tid at udskyde virksomhedernes 

dækningsafgift på 16 millioner kroner, som 

Rødovres virksomheder skulle have betalt se-

nest den 1. juli. Det bliver nu udskudt til slutnin-

gen af året. Det kan kun lade sig gøre, fordi 

Rødovre Kommune har en solid økonomi.

Kommunalbestyrelsen har rent formelt først 

behandlet hjælpepakken på kommunalbestyrel-

sesmødet den 28. april, men allerede i marts 

stod det klart, at alle de politiske partier i Kom-

munalbestyrelsen bakker op.

I forvejen tilbyder Rødovre Kommune som en 

hjælp til de virksomheder, der er leverandører 

til kommunen, at de kan få fremrykket deres 

betalinger.

Nødvendig udskiftning af 11 træer 

NYHEDER

HJÆLP TIL 

ERHVERVSLIVET
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FIND DEN FRIVILLIGE HJÆLP

Har du brug for en ekstra hånd, et råd 
eller lidt opmuntring?

Hører du til de særligt udsatte, der fortsat må holde sig i selvvalgt isolation? Eller har du et handicap eller en psykisk 
sårbarhed, som har gjort den forløbne tid særlig svær for dig? Så kan du finde hjælp hos de frivillige netværk og 
foreninger, der tilbyder praktisk hjælp og rådgivning i denne vanskelige tid. Herunder er et udpluk af hjælpen. Du finder 
den fulde oversigt på rk.dk/corona.

RØDE KORS’ HJÆLPENETVÆRK: PRAKTISK 
HJÆLP TIL SÆRLIGT UDSATTE 
Røde Kors' frivillige hjælper ældre, særligt ud-

satte og personer i hjemmekarantæne med for 

eksempel indkøb, pakke- og medicinafhentning, 

hundeluftning eller andre praktiske gøremål. 

Røde Kors' Corona Hjælpenetværk kan kontaktes 

på tlf. 35 29 96 60 alle dage fra kl. 9-19. Her kan 

du også melde dig som frivillig hjælper. Læs 

mere på rodekors.dk.

SNAKSAMMEN.DK: SAMTALEVEN PÅ VIDEO
Boblberg og Røde Kors har lanceret SnakSam-

men.dk, der skal skabe online fællesskaber. Du 

og en frivillig samtale-ven fra Røde Kors kan 

besøge hinanden digitalt og få en hyggelig snak 

via video. Læs mere på SnakSammen.dk.

RØDOVRE FRIVILLIGCENTER:
RÅDGIVNING TIL FRIVILLIGE FORENINGER
Frivilligcentret rådgiver foreninger og kan kon-

taktes på tlf. 23 37 91 04 og mail@rfcenter.dk. På 

Frivilligcentrets hjemmeside rfcenter.dk er der 

desuden gode råd om foreningsdrift under co-

ronakrisen. De har desuden oprettet 'Gruppe for 

foreninger i Rødovre' på Facebook, hvor der 

diskuteres diverse udfordringer under corona-

krisen. Alle slags foreninger er velkomne.

Børn og unge
BØRNETELEFONEN: RÅDGIVNING TIL BØRN
BørneTelefonen giver rådgivning, trøst og 

voksne, der har tid til at lytte. Ring gratis og 

anonymt på tlf. 116 111 kl. 11-23 alle dage. Du 

kan også sende en sms til 116 111 eller chatte 

med en rådgiver på bornetelefonen.dk. 

HEADSPACE: RÅDGIVNING TIL BØRN OG UNGE
Få en snak med en lokal rådgiver på tlf. 53 73 30 

03 mandag-torsdag kl. 11-18 eller send en sms  

til 1403 – start beskeden med “hs Rødovre” + 

din beked. Du kan også kontakte headspace’ 

nationale telefonlinje på tlf. 25 97 00 00 mandag-

søndag kl. 12-18. Chatten er åben mandag-

torsdag kl. 12-18. Læs mere på headspace.dk.

Ældre
ÆLDRE SAGEN: TELEFONVEN
Få en telefonven gennem Ældretelefonen eller 

meld dig selv som frivillig og giv et andet men-

neske og dig selv glæden ved at have nogen at 

snakke med. Ring på tlf. 82 82 03 00 hverdage kl. 

9-15. Læs mere på aeldresagen.dk.

 

Fysisk og psykisk sygdom
HJERTEFORENINGEN: TELEFONRÅDGIVNING
Er du hjertepatient og har bekymringer om dit 

helbred, kan du ringe til Hjertelinjen på  

tlf. 70 25 00 00 alle hverdage fra kl. 9-16. Læs 

mere på hjerteforeningen.dk/corona. 

 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE: ONLINEGRUPPEN 
’ALENE SAMMEN’
Mange kræftpatienter er i denne tid isolerede, 

men i gruppen kan du finde et fællesskab, mens 

en rådgiver leder debatten. Læs mere på can-

cerforum.dk. Søg på ‘alene sammen corona’. 

 

DIABETESFORENINGEN: TELEFONRÅDGIVNING
Du kan ringe til Diabetesforeningen på tlf. 63 12 

14 16. De holder åbent alle hverdage og aftener 

kl. 9-15 og kl. 18-20. Læs mere på diabetes.dk/

coronavirus.

PSYKIATRIFONDEN: STØTTE OG RÅD
Ring til Psykiatrifondens rådgivning gratis og 

anonymt på tlf. 39 25 25 25 mandag-torsdag fra 

kl. 10-22 og fredag til søndag fra kl. 10-18. Chat-

ten har åbent mandag og onsdag fra kl. 18-22 og 

tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 12-16. Læs 

mere på psykiatrifonden.dk.

LUNGEFORENINGEN: SÆRUDSENDELSER MED 
RÅD OG INSPIRATION
Lungeforeningen tilbyder ekstra råd, guides og 

inspiration i hverdagen gennem deres nyheds-

brev. Læs mere på lunge.dk/corona.

ALZHEIMERFORENINGEN: RÅDGIVNING
Alzheimerforeningens Demenslinie er åben på 

tlf. 58 50 58 50 alle hverdage fra kl. 9-15. Her kan 

du få rådgivning og vejledning hos fagpersoner. 

Læs mere på alzheimer.dk.

LEV: STØTTE TIL MENNESKER MED 
UDVIKLINGSHÆMNING OG PÅRØRENDE
Find svar på spørgsmål om coronavirus og de 

udfordringer, der følger med på lev.dk.

 

DANSKE HANDICAPORGANISATIONER (DH): 
OVERSIGT OG UGEBREV
Find oversigter over de forskellige handicapor-

ganisationers corona-sider med information, 

spørgsmål og svar til deres medlemmer. Du kan 

også tilmelde dig DH’s ugebrev, der samler 

sidste nyt om corona på handicapområdet. Læs 

mere på handicap.dk.

Kunstprojekt skal give psykisk sårbare 
børn og unge rum til at udtrykke sig
Nyt kunstprojekt skal give sårbare 
børn og unge mulighed for at tale frit 
om de svære følelser. Projektet skal 
munde ud i en udstilling, der skal 
bidrage til at nedbryde tabuet 
omkring psykisk sårbarhed. 

Sårbare børn og unge i Rødovre får nu mulig-

hed for at udtrykke sig gennem kunstværker 

skabt sammen med unge kunstnere. Tanken er, 

at arbejdet med kunsten skal skabe et 'rum', 

hvor de unge kan tale med hinanden om psykisk 

sårbarhed.

"Det er vigtigt at bryde tabuet om psykiske ud-

fordringer og sikre, at børn og unge har nogen 

at tale med," siger Tine Broomé, der er center-

chef i headspace Rødovre, der er samarbejds-

partner på projektet. Hos headspace kan børn 

og unge få en gratis rådgivende samtale på 

deres præmisser. Men ifølge Tine Broomé kan 

kunsten også være en hjælp. 

"Kunsten er også en måde at tale på. Når unge 

arbejder sammen med andre om et projekt, 

giver det dem et sammenhold og følelsen af at 

høre til, og at ens sårbarhed kan være til gavn 

for andre," siger hun. 

NEDBRYDE TABUER
Ud over headspace, er Rødovre Kommune, 

Børne- og Ungepanelet og Regionale Kunstfæl-

lesskaber, der er en platform for unge kunst-

nere, også med i projeket. I de kommende 

måneder skal de mødes og idéudvikle mulige 

temaer for kunstværkerne, før projektet går i 

gang. Planen er at afslutte med en udstilling af 

kunstværkerne, der skal ’rejse’ rundt i Rødovre, 

så flest mulige kan se den. Udstillingen vil illu-

strere de forskellige følelser, man som barn og 

ung kan opleve, og være med til at aftabuisere 

følelserne.

Fra Børne- og Ungepanelet lyder det, at de 

glæder sig meget til at samarbejde med  

andre unge, headspace og kunstnerne om pro-

jektet. Også hos Rødovre Udsatteråd bliver 

projektet rost:

”Det er et fantastisk initiativ. Vi glæder os til at 

se de unges kunstværker, der sikkert vil være 

med til at aftabuisere de udfordringer unge 

har,” siger formand Lars Ahlstrand.

Kunstprojektet er finansieret af midler fra borg-

mester Britt Jensens private indsamling i anled-

ning af hendes 25 års jubilæum. Rødovres 

Børne- og Ungepanel har været med til at pege 

på, at midlerne skulle bruges til dette projekt.

NYHEDER
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CORONA-HVERDAG

“Jeg arbejder i socialpsykiatrien, og vi har fra starten arbejdet hjem-

mefra under nedlukningen. Vores primære opgave er at skabe sik-

kerhed for borgerne, og det betyder, at vi laver rigtig mange tele-

fonopkald. De handler meget om COVID-19 og om borgernes 

bekymringer og angst, fordi det noget, der kan være tiltagende i så-

dan en tid som nu.  Men vi har også helt fra starten haft et nødbered-

skab, så vi kunne komme ud og tage os af det, hvis der har været 

nogen, der har været i nogle kritiske situationer." 

Henrik Berner Rasmussen, Socialpsykiatrien i Rødovre Kommune

“Jeg arbejder i Rødovre Kommunale rengøring, og vi har jo stået i 

frontlinjen hver dag siden, det startede. Vores daglige opgaver er en 

meget stor udfordring for os alle sammen. De har ændret sig, fordi vi 

udover at gøre rent også skal spritte alt af, blandt andet håndtag og 

alle berøringsflader. Desuden er vi der også for de borgere, vi har her 

på Ældrecentret Broparken, som ikke får besøg nu."

Tina Angelsø, Rødovre Kommunale Rengøring, 

Ældrecentret Broparken

“Vi oplever, at folk er blevet bedre til at proppe affaldet i poser, så det 

ikke hvirvler rundt og ud, så vi skal samle skrald op med hænderne. For 

så skal vi skifte handsker hele tiden. Vi kan godt mærke, at folk holder 

mere afstand, men de er også mere spørgende samtidig. De har jo været 

nysgerrige på, hvornår tingene blev hentet. Men de har også været gode 

til at afvente og har været rigtig flinke.”

Nicklas Søderberg Balling, renovationsmedarbejder 

i Rødovre Kommune

Vi er her for dig  
– og vi har været her hele tiden

Siden Danmark lukkede ned på grund af coronavirus, har Rødovre Kommunes medarbejdere arbejdet videre i en meget 
anderledes hverdag. Arbejdet er i mange tilfælde blevet gjort på nye måder og med øje for de nye behov hos borgerne. 
Her kan du møde nogle af de mange medarbejdere, der har måtte arbejde på nye måder under nedlukningen. 

"Her på Skovmoseskolen har hverdagen været meget anderledes. Vi 

er en specialskole, og vores unger er ikke så sociale og opsøgende som 

andre børn. Derfor har vi skypet i timevis med vores elever, mens de 

var hjemme, for at give dem noget socialt kontakt. Samtidig har vi også 

skulle skabe struktur i hverdagen med skoleopgaver – både bevæ-

gelse, dansk og matematik. Vi åbnede så småt op igen allerede efter 

et par uger for at aflaste forældrene, og fordi vores elever er meget 

afhængige af den struktur, skolen giver." 

Jacob Ternesø, pædagog på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen

"Vi har været klar til at tage os af 
kritiske situationer"

"Vi står jo i frontlinjen hver dag"

"Folk har været rigtig flinke"

"Vi har skypet i timevis med eleverne"

Sådan påvirkes Rødovre Kommune af corona
For at bremse udbredelsen af coronavirus har Rødovre Kommune måtte begrænse fysisk fremmøde for en række borgerrettede funktioner. Vi 

tilpasser løbende efter sundhedsmyndighedernes anvisninger. På rk.dk/corona kan du holde dig løbende orienteret om, hvordan de forskel-

lige områder i Rødovre Kommune fungerer i denne tid.

“Det er en meget anderledes hverdag på plejehjemmet Engskrænten. 

Vi begrænser, hvem der kommer ind udefra, også i forhold til at få 

dagligdagen til at køre, så vi benytter os stort set kun af vores eget vikar-

korps. Vores pårørendekontakt er også blevet anderledes. Det er i høj 

grad telefonkontakt nu, og så har beboerne mulighed for at facetime 

med deres pårørende. Fødselsdage har vi holdt ved, at beboerne har 

stået på vores altan, og så har de pårørende været og sige tillykke.”

Mie Brendle, afdelingsleder på Plejehjemmet Engskrænten

"Det er en meget anderledes hverdag"

CORONA-HVERDAG
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Fem uger med tomme skoler

Tomme klasselokaler, cykelstativer, skolegårde og legepladser. En næsten spøgelsesagtig stemning 

herskede i fem uger på seks af Rødovres skoler, der har været lukket for at mindske spredning af 

coronasmitte. Kun specialskolen Skovmoseskolen har været åben i de fleste af de fem uger. Nu er 

mange af Rødovres børn tilbage i klasselokalerne, om end på en noget anderledes måde end nor-

malt, for at undgå spredning af smitte. Foto: Per Dyrby

Rødovre Skole

Nyager Skole.

Islev Skole

Hendriksholm Skole

Tinderhøj Skole

Valhøj Skole

CORONA-HVERDAGCORONA-HVERDAG

Hvert år samles Rødovres borgere til en lang 

række større arrangementer over sommeren. 

Som følge af de nye restriktioner for at mindske 

spredningen af coronasmitte, bliver det imidler-

tid ikke muligt at afholde dem i sin hidtidige 

form. Derfor aflyses Børnefestival på Rådhus-

plænen den 17.-18. maj, Ungdomsmesterfest i 

Viften den 11. juni, Krigshistorisk Festival på 

Vestvolden den 13.-14. juni, Foreningslederfest 

for voksne i Rødovrehallen den 20. juni, Store 

Cykeldag med start fra Rådhuspladsen den 21. 

juni, Sankt Hans på Rådhusplænen den 23. juni, 

og Jazz på Rådhuspladsen den 3.-4. juli. Rødovre 

Kommunes Naturture er også foreløbig sat på 

pause, og desuden er koncerten 'Vi elsker 

90'erne' samt 'Stafet for livet', der arrangeres af 

Kræftens Bekæmpelse, også aflyst.

Der arbejdes imidlertid løbende på alternative 

måder at fejre fællesskabet på. Det gælder 

blandt andet hyldesten af de mange frivillige, 

der plejer at blive fejret ved den årlige For-

eningslederfest. Skattejagten 'Rundt i Rødovre', 

som borgerne kan deltage i på egen hånd over 

sommeren, er stadig planlagt til at finde sted. 

Generelt gælder det dog, at fysiske arrangemen-

ter kun vil blive afholdt, hvis det kan gøres på en 

måde, der er sikker for Rødovres borgere og i 

overensstemmelse med sundhedsmyndigheder-

nes anbefalinger. Nyt om arrangementer bliver 

meldt ud på rk.dk.

Sommerens arrangementer påvirkes af corona

Lilian blev fejret 
som en dronning

Det var kort før Lilian Nielsens 89 års fødseldag, 

da hele Danmark pludselig lukkede ned for at 

undgå spredning af coronasmitte. Lilian Nielsen 

bor på plejehjemmet Engskrænten, men skulle 

have været hjemme ved sin datter for at blive 

fejret af hele familien. Nu kunne det ikke lade sig 

gøre. Men at Lilian slet ikke skulle fejres, kunne 

heller ikke komme på tale, fortæller Lilians dat-

ter Bente Nielsen, der bor i Værløse sammen 

med sin datter, svigersøn og tre børnebørn. 

"Min mor har alzheimers, så hun husker ikke så 

meget. Men altså – ens fødselsdag er jo en sær-

lig dag. Så jeg ringede til personalet, og vi fandt 

på, at vi kunne komme og ønske hende tillykke 

nede fra gaden, mens hun stod på altanen," si-

ger Bente Nielsen. Og så blev der ellers sunget 

fødselsdagssang og flaget, og bagefter fik per-

sonalet en pose gaver, som Lilian fik overbragt.

"Min mor blev rigtigt glad og vinkede til os fra 

altanen. Så hun blev fejret som en rigtig dron-

ning," siger Bente Nielsen og tilføjer, at bagefter 

var der bestilt lagkage til Lilian og de andre be-

boere på hendes afdeling.  

"Selvom min mor måske ikke kan huske det, så 

tror jeg på, at den glæde hun oplevede blev sid-

dende i kroppen bagefter," siger hun.

TekX printer 1000 visirer til ældreplejen

Erfaringer med digital 
undervisning samles

Normalt er der fuld af travle skoleelever på det 

teknologiske laboratorium TekX. Nu er det mest 

stedets 3D-printere, der arbejder på højtryk. 

Først gjaldt det 50 ansigtsvisirer til tandplejen, 

men i skrivende stund er printerne gået i gang 

med 1000 visirer til Rødovres ældrepleje. 

"Tandplejen har været meget glade for de visirer, 

vi lavede til dem. Før havde de kun to at gøre 

godt med," fortæller innovationskonsulent Jes-

per Drachmann. Han forklarer, at printerne laver 

Lilian Nielsen blev fejret på 
plejehjemmet Engskræntens altan, 
mens tre generationer sang 
fødselsdagssang for hende fra gaden.

den bøjle, der holder det gennemsigtige plast-

skærm fast. Ansigtsvisirets øvrige dele har TekX 

også på lager.

"Den gennemsigtige skærm er lavet af den 

plastfolie i A4-størrelse, der ellers bruges til 

forsider på rapporter. I gamle dage brugte man 

det til overheads. Og visiret bliver fæstnet om 

nakken med en almindelig elastik," forklarer 

han. Visirerne kan genbruges, når de er blevet 

desinficeret.

Ifølge Sundhedsstyrel-
sens retningslinjer anbe-
fales det, at medarbejde-
re, der arbejder med 
sårbare grupper, bærer 
ansigtsvisirer, hvis de har 
tæt kontakt til borgerne.

Siden Danmark lukkede ned for at mindske 

spredning af coronavirus, er digital undervisning 

blevet hverdag, også i Rødovre. Nu har en 

gruppe ansatte fra det teknologiske laboratori-

um TekX samlet de erfaringer, Rødovres lærere 

har gjort, og analyseret på dem. Resultatet er en 

rapport, der i guideform fremhæver metoder til 

at undervise digitalt.

"Det her er jo nogle arbejdsmetoder, vi har prø-

vet at implementere i årevis. Nu er det hele 

blevet rullet ud i lyntempo. Derfor er det også 

meget vigtigt, at den viden, vi får undervejs, ikke 

går tabt," siger innovationskonsulent Jesper 

Drachmann. 

Rapporten giver blandt andet bud på metoder til 

at organisere gruppearbejde digitalt, hvordan 

man formidler nyt stof, og hvordan man laver 

fælles regler i det digitale klasselokale.
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På opdagelse 
i Rødovres natur

I denne tid, hvor vi skal undgå at være for tæt sammen indenfor, kan du i stedet søge ud i det grønne, for Rødovre byder 
på mange smukke naturoplevelser midt i det bynære landskab. Nogle kender du måske allerede, mens andre vil byde på 
nye opdagelser. For dem alle gælder det selvfølgelig, at du skal huske at holde afstand, hvis du møder andre på din gåtur.

1 Kagsmosen ligger både i Rødovre, 

Herlev og København, så du kan krydse hele 

tre kommunegrænser på en enkelt, lille 

gåtur. 

I Rødovres ende af Kagsmosen er der fritlagt 

et stykke beplantning tæt på stien, så du kan 

få et uhindret blik ud over søen.

4 På Vestvolden går der får og græsser. De 

bruges som naturpleje, og du kan gå ture på 

voldene mellem fårene, så længe du ikke med-

bringer (løse) hunde. Der er i alt to folde, som 

fårene går i, og to forskellige slags fåreracer.

Fåregræsserforeningen holder med mellem-

rum arrangmenter, hvor du kan høre mere om 

dyrene.

3 Langs Vestvoldens voldgrav løber en 

række trædestier, hvor du kan gå i ro for biler 

og cykler. Nogle stier er omsluttet af buske og 

træer, så det føles som at gå i en lille tunnel. 

Du kan også prøve at finde den lave skrue-

pælsbro med den smukke støbejernsport og 

gå over Vestvoldens voldgrav helt tæt på 

vandoverfladen.

2 Børnenes Frugtlund består af mange 

forskellige frugttræer, der omkranser en plads 

med bænke. Her startede projektet ’Plant et 

træ’, hvor nyfødte børn i Rødovre, der tilmel-

der sig projektet, får sit eget træ. Frugttræerne 

i lunden er nu vokset til, og om foråret blom-

strer de i et stort flor, og om efteråret kan du 

komme og smage frugterne.

8 I Schweizerdalsparken ligger den eneste 

sø i Rødovre, som udelukkende får tilført vand 

på 'naturlig' vis  – med afstrømning af regn-

vand og kontakt til grundvandet. Søen blev 

udvidet i 1963, hvor der blandt andet blev 

etableret en lille ø i den nordlige ende, så fugle 

kan yngle i fred.

5 Espelunden finder du for enden af Rødovre Parkvej. Parken har mange gamle og specielle 

træer og en restaurant i midten. Der er desuden blevet sat uglekasser op højt oppe i nogle af 

træerne, så hvis du er heldig, vil du måske opleve ugler her.

1

2
3 4

4 5

6

8

7

6 Over Vestvoldens voldgrav findes en sær-

lig træbro. Her kan du en sen sommeraften se 

Rødovre Kommunes nationale beskyttelsesart, 

vandflagermusen, flyve henover vandoverfla-

den, når den jager insekter i skumringen.

7 Gemt i et buskads nær Absalon Camping 

ligger en trækæmpe og sover. Kæmpen Louis 

er en ud af syv skulpturer lavet af genbrugstræ 

af kunstneren Thomas Dambo. De øvrige seks 

er gemt andre steder på Vestegnen. 

Guiden til Rødovres naturområder har været bragt i 
en anden version i dette magasin i februar 2017. Den 
optræder her i en opdateret version.
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LUFTANGREBET PÅ KØBENHAVN
"Onsdag Aften var jeg ovre og hente Mælk på Prøven (Espevangen, red). Da min 
Mælkespand var fyldt, hylede Sirenen, derfor gik jeg over en Mark hjem. Da jeg 
var kommet ud paa Marken, saa jeg fem Flyvemaskiner i lav højde flyve bort fra 
København (...) Klokken halv seks kom vores Nabo ind til os og sagde: "Man skulde 
tro, at hele København brændte. Vi skyndte os allesammen ud paa Vejen for at se 
det. Himlen var et ildhav. Man kunde se Flammerne slaa op mod Himlen." Sådan 
beretter Carl fra Rødovre Skole om den dag i januar 1943, hvor København blev 
bombet. Teksten er fra den dagbog, som hans klasse skrev under besættelsen.

TIL SKOLEBAL
"Der havde længe været Tale om, 

at vi skulde til Skolebal, men da der var 
Undtagelsestilstand, faldt det sig jo ikke så heldigt." 

Sådan skriver Finn fra 2. mellem på Rødovre Skole i februar 
1944 i skolens krigsdagbog. Men skolebal blev der alligevel. Godt nok 

om eftermiddagen, men Finn nåede vist alligevel sit mål om at danse med alle 
pigerne fra klassen. 25-30 danse fik han danset i lokalerne på Damhuskroen, 

hvor den både stod på swing, vals, quickstep, tango og foxtrot. 

Vær med til at skrive historiebøgerne
Hverdagen under coronakrisen er 
historisk, ligesom den var under 
besættelsen for 80 år siden. Derfor 
opfordrer Rødovre Lokalhistoriske 
Samling alle, der har lyst, til at skrive 
hverdagsfortællinger ned til eftertiden 
– ligesom en flok skoleelever gjorde 
det under Anden Verdenskrig. 

Da en gruppe skoleelever i 2. mellem (7. klasse)

på Rødovre Skole under Anden Verdenskrig blev 

bedt om at skrive dagbog, var det både små og 

store oplevelser, der fandt frem til siderne i klad-

dehæftet: En cykeltur til Slagelse. En hest ved 

navn Lotte, der faldt i grøften og måtte reddes 

op af Falck. At holde skolebal om eftermidda-

gen, fordi der var undtagelsestilstand, og man 

ikke måtte gå ud om aftenen. Og at gå hjem 

over markerne med mælkespanden og se de 

engelske flyvemaskiner flyve hjem efter at have 

bombet København. 

HISTORIEN FOREGÅR NU
Dagbogen, som gik på omgang mellem skole-

eleverne, og som er fyldt med vidnesbyrd om en 

historisk tid, findes nu i Rødovre Lokalhistorisk 

Samling. Og nu hvor vi igen lever i en form for 

undtagelsestilstand, appellerer arkivar Marie 

Drost Aakjær til, at Rødovres borgere igen skri-

ver deres oplevelser ned til eftertiden.

"Normalt bliver historien skrevet bagefter og  

ofte fra magthavernes side. Det er sjældent, at 

en krise bliver portrætteret, som borgerne op-

lever den. Men det vil vi gerne sikre, at denne 

krise gør, for historien foregår nu," siger hun.

Derfor opfordrer hun alle, der har lyst, til at 

indsende små vidnesbyrd om, hvordan deres 

hverdag har forandret sig i denne tid. 

"Det kan både være billeder, dagbogsnotater 

eller en lille fortælling, du synes er sigende," si-

ger hun. Og der er brug for historier om både det 

positive og det negative ved den nye hverdag.

"Måske er du kommet tættere på din familie. 

Måske har du fået nogle nye vaner eller hobbier, 

eller gør noget bestemt for at komme igennem 

krisen. Det vil vi alt sammen gerne høre om," 

siger hun. 

Du kan sende dine billeder og historier til  

lokalhistorisk-samling@rk.dk eller aflevere dem 

fysisk, når Rødovre Bibliotek og samlingen er 

åbnet igen. Du kan også læse mere om indsam-

lingsprojektet 'Rødovre i coronaens tid' på  

rdb.dk under 'Lokalhistorisk Samling'. Og så kan 

du følge Lokalhistorisk Samling på Facebook.

BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN
I år er det 80 år siden, Danmark blev besat 

og 75 år siden befrielsen. Det markerer vi 

her på bagsiden. På grund af coronakrisen 

er artiklerne nogle andre end de oprinde-

ligt planlagte. Du kan derfor se frem til flere 

øjenvidneberetninger fra Rødovre under 

krigen i de kommende magasiner.

DENGANG I RØDOVRE


	Planer om seniorbofællesskab godkendt
	Børn, ældre og den nære velfærd var i højsædet i 2019
	Rødovre har fået ny borgmester
	Anlægsprojekter fremskyndes for at afhjælpe krise for erhvervslivet
	Kunstprojekt skal give psykisk sårbare børn og unge rum til at udtrykke sig
	Har du brug for en ekstra hånd, et råd eller lidt opmuntring?
	Lilian blev fejret som en dronning
	Vi er her for dig 
– og vi har hele tiden været her
	På opdagelse 
	i Rødovres natur
	Vær med til at skrive historiebøgerne

