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Tak til alle
sponsorer

A/S Rødovre Centrum
Atlas Biograferne
CURA VVS A/S

GBK Teknik
GM AutoTeknik
Guldsmed Dirks

Holger Danske Flytteforretning A/S
Intersport Rødovre Centrum

Leif Larsen Ventilation A/S
Malerfirmaet Seehusen

Nordisk Elteknik
Punkt1

Øfeldt Centrene
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RØDOVREDAGEN  
ER EN FESTDAG
RØDovredagen er en 
festdag for alle, der bor i 
Rødovre. Området omkring 
rådhus pladsen kommer til at 
summe af liv. Jeg håber, du 
har lyst til at være med, så 
alle os, der bærer Rødovre i 
hjertet, kan få en fantastisk 
dag sammen.

Dagen er samtidig en hyl-
dest til vores dejlige by og 
de mange mennesker, der 
gør Rødovre til noget helt 
særligt: De mange frivillige i 
vores aktive foreninger. De 
gør en verden til forskel, og 
mange af dem står klar til at 
vise deres aktiviteter frem 
og invitere flere ind i  
fællesskabet.

RØDovredagen giver os  
mulighed for at få flere gode 
oplevelser sammen – uanset 
om du er til fællesspisning 
i folkekøkkenet, koncerter 
eller debat om Rødovres 
stærke fællesskaber.

Alle aktiviteter er gratis, og 
du kan læse mere om dem 
her i programmet.

På vegne af Kommunalbesty-
relsen ønsker jeg alle en rig-
tig god RØDovredag 2018.

Erik Nielsen, 
borgmester
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RØDOVRE 
MAD DER SMAGERKÅRING AF RØDOVREKAGEN

Kom og mød den kendte tv-kok 
Claus Holm og få en tur gennem 
hans smagskompas og de fem 
smage. Husk også at høre kokkens 
staldtips til, hvordan du selv bygger 
maden op ved hjælp af de råvarer, 
vi har adgang til.
DEBATTELTET KL. 14.15-15.15

Lokale bagere kårer Rødovres flotteste 
kage kl. 15.30.
Indlevering af kager fra kl. 13.05-14.30 i  
Frivilligcentrets stand på rådhuspladsen.
FRIVILLIGCENTRETS STAND  KL. 15.30
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FOLKEFEST
KONCERT MED FOLKEKLUBBEN
Folkeklubben er klar til at tage Rødovre med storm! 
Orkestrets tredje album ”Slå flint!” blev modtaget med en 
perlerække af flotte anmeldelser og gik direkte ind som 
nummer et på den danske albumhitliste. Albummet blev af 
musikmagasinet GAFFA kåret som årets danske udgivelse, 
og det er med disse sange – og et bagkatalog fyldt med hits 
om fedterøve, Danmarksfilm og andre opsange – at man kan 
opleve den travle trio på RØDovredagen.
STORE SCENE  KL. 17.00-18.15

FOLKEKØKKEN 
Folkekøkken Rødovre invi-
terer til fællesskab for alle.
Frivillige serverer en skøn 
chili sin carne med grønt 
drys og lækkert hjemme-
bagt surdejsbrød. 
30 kr. for voksne.
15 kr. for børn.
Mobile Pay eller kontant. 

Desuden vil vi udfordre 
dine smagsløg med en lille 
gættekonkurrence. 
Blandt de rigtige svar træk-
kes lod om tre gavekort til 
Folkekøkkenet. 
V/ LILLE SCENE KL. 16.00-18.00
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FORENINGSLIV
RØDOVRE SUMMER AF LIV
Gå en tur på og omkring rådhuspladsen og oplev de mange frivillige foreninger  
og andre spændende aktiviteter.
KL. 13.00-16.00

FORENINGER
Avarta

Bedre Psykiatri forening

BK Vest

Datastuerne i Rødovre

Den Lille Vendelbo

Det åbne værksted Vandværket

Foreningen ”Vild med det Vilde”

FRI (DUI Islev)

Frivilligcentret

Frk. Ludvig Teaterforening

Høreforeningen

Islev Dartklub

Islev Taekwondo Klub

Katib

Motion & Samvær

Orient

Røde Kors Rødovre

Rødovre Floorball Club

Rødovre Håndboldklub

Rødovre Ishockey

Rødovre Kulturråd, herunder: Rødovrekanalen 
Lokalhistorisk Forening, Rødovre Teaterforening, 
Heerup Museums Venner 

Rødovre Quilterne

Rødovre Red Devils

Rødovre Revyen

Rødovre Tennis Klub

Rødovrespejderne DDS
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I RØDOVRE

Morten Ankerdal sætter forenings-
livets værdier til debat.

• Har foreningslivet ændret karak-
ter, og er det stærke fællesskab 
truet?

• Er de stærke værdier under pres 
eller lever de fortsat i bedste  
velgående?

• Hvilken betydning har det frivil-
lige arbejde for fælleskabet?

• Hvordan går det med venska-
berne og de stærke oplevelser?

• Hvad har foreningslivet betydet 
for dig?

DEBATTELTET KL. 13.05-14.00

STÆRKE FÆLLESSKABER ANDRE AKTØRER
By- og Pendlercykelfonden 

Byggelegepladserne i Rødovre

Folkekirkerne i Rødovre

Folkekøkken

Hovedstadens Beredskab – Brandbiler

Højnæskirken

Integrationsrådet

Kirken Nyt Håb

Mandelvognen

Mustafas Kiosk (Biblioteket)

NEXT Uddannelse København

Røde Kors Glostrup – Førstehjælpsvogn

Rødovre Kommune – Miljøkontoret

Social- og Psykiatriafdelingen /  
Rådgivning og Behandlingscentret

SundhedsCentret

Tinderhøj Skole – Grøn Skole

Udsatterådet

UU Vestegnen
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RØDOVRE 

GULD I RØDOVRE 13.05-16.00
Du har sikkert set Margit og Jesper  
Damgaard-Lauritsen på TV, hvor de 
gennem mange aftener har vurderet 
folks smykker, sølv, kunst, antikviteter 
og meget andet. 
På RØDovredagen har du chancen for 
at få en af dine skatte vurderet, når  
eksperterne gæster Rødovre.
KUNST- OG KULTURTELTET KL. 13.05-16.00

KUNST I BYENS RUM
Kom og hør om betydningen af kunst i  
byens rum. Mød bl.a. Stig Andersen der har 
lavet ’Bænken’ ved Islev Skole og Mahmoud 
Alibadi, der vil inddrage publikum i en lille 
performance. 
KUNST- OG KULTURTELTET KL. 14.00-14.45
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SPECIAL

LIVETS REDER  
Veronica Hodges fortæller om Livets  
reder og viser fotos af alle 6 reder og 
processen med kunstværket i byens rum. 
KUNST- OG KULTURTELTET KL. 15.30-16.00

Kom og prøv de nye  
bycykler og få en introduk-
tion til, hvordan de fungerer 
og hvor du finder dem.
RØDOVRE PARKVEJ

SNUP EN TUR PÅ EN  
BYCYKEL
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ET STRIDT

BESØG MUSTAFAS KIOSK
Jakob Martin Strids børnebog ‘Mustafas Kiosk’ 
bliver vakt til live på RØDovredagen. Ligesom 
i kiosken i Strids børnebog, kommer der til at 
være lidt af hvert på hylderne – et aktivitets-
hæfte, rabarberkompot, billetter til filmen ‘Den 
utrolige historie om den kæmpestore pære’, 
Strid-tatoveringer og meget andet. 
RÅDHUSPLADSEN

PLANT DIT YNDLINGSORD 
I bedste Strid-stil bliver der også lavet Åge Ema-
nuel Ordklogs ordbed, hvor der gror ordbøger 
blandt roser – og her er der plads til, at du kan 
plante dit yndlingsord. Marie Drost Aakjær fra 
Lokalhistorisk Samling hjælper dig med at finde 
flotte gamle og nye ord, som du med din smukke-
ste håndskrift kan skrive og plante i ordbedet.
RÅDHUSPLADSEN

PÆRE-WORKSHOP  

På RØDovredagen kan 
du også lave din helt egen 
kæmpestore pære – i mini-
format. Du kan give pæren 
vinduer, døre og sejl ligesom 
pæren i Strids børnebog. 
Anja Karottki står klar med 
gode idéer til, hvordan du 
kan lave den, så den bliver 
lige som du drømmer om.
RÅDHUSPLADSEN

Tag på opdagelse i børnebogsforfatteren Jakob Martin Strids univers.  
Besøg Mustafas Kiosk, se filmen ’Den utrolige historie om den kæmpestore pære’ 
og hør Dissing & Las’ koncert over Strid-bogen ’Min Mormors Gebis’.

KL. 13.05-16.00
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BØRNEUNIVERS
DEN KÆMPESTORE 
PÆRE
I Viften kan du se animations-
filmen ’Den utrolige historie 
om den kæmpestore pære’, der 
handler om elefanten Sebastian 
og katten Mitcho, der skal 
hjælpe beboerne i Solby med at 
finde deres forsvundne borg-
mester. Filmen er baseret på 
Jakob Martin Strids børnebog af 
samme navn. 
Der er plads til 100 personer i 
salen, så du skal være hurtig for 
at få fingrene i en gratis billet, 
som kan hentes fra klokken 
13.05 i Mustafas Kiosk på 
RØDovredagen. 
VIFTEN KL. 15.00-16.30

MIN MORMORS GEBIS
Koncert med Dissing & Las, 
som spiller deres forrygende 
koncert ‘Min mormors gebis’, 
som er lavet over Jakob Martin 
Strids børnebog af samme navn. 
LILLE SCENE KL. 13.10-13.55
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MERE FOR BØRN
OPLEVELSER FOR BØRN
Der bliver fyldt med liv på RÅDHUSPLADSEN og PLÆNEN VED BIBLIOTEKET.  
Kast med dåser hos FRI (DUI Islev), leg med bolde hos Rødovre Håndboldklub,  Avarta og 
BK Vest eller prøv gamle idrætslege hos Orient.

AKTIVITETSHÆFTER  
OG PRÆMIER
Alle børn kan få udleveret et aktivitetshæfte 
i Mustafas Kiosk. Når hæftet er udfyldt kan 
du hente en præmie samme sted.
RÅDHUSPLADSEN

BYGGELEGEPLADSERNE
Besøg Rødovres byggele-
gepladser, når de stiller op 
med mange spændende 
aktiviteter – hvis du er 
heldig, kan du få hilst på 
et nuttet klappedyr.
PLÆNEN VED BIBLIOTEKET

KARRUSEL
Som noget nyt i år,  
har vi stillet en ægte  
karrusel op til alle 
børn i alderen 4-12 år. 
Kom og få en  
snurretur!

PLÆNEN VED BIBLIOTEKET

HOPPEBORG
Vi har pustet  
’Klovnen’ op til glæde 
for alle hoppeglade 
børn, med hang til  
aktiv leg. 

PLÆNEN VED BIBLIOTEKET

BRANDBILER
Lev din indre brandmand ud, når Hovedstadens Beredskab 
ruller ind på Rødovre Parkvej med to flotte brandbiler!
RØDOVRE PARKVEJ
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MUSIK PÅ LILLE SCENE

JANGMARK & THE MASTERS OF SWING
Under fællesspisningen sørger trompetisten og sangeren Jørgen 
Jangmark i samspil med sit orkester for musikalsk underholdning 
med swingende jazz til de voksne.
16.00-17.00

BALKANMUSIK
Balkan Culture Club spiller Inciterende 
rytmer fra den sydøstlige del af Europa.
15.05-15.45

NATDYR
Amanda Vallentin og Andrés Beltrán 
udgør duoen ’Natdyr’, der spiller elek-
tronisk pop med kant og ørehængende 
melodier.
14.10-14.50

’MIN MORMORS GEBIS’
Musikdramatik med Dissing og Las.
13.10 -13.55
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OPVISNINGER 

ROCKETS CHEERLEADERS
Der er gang i den, når der gives opvisning i 
cheerleaders-formationerne.
13.10-13.30

KATIB
Oplev spændende afghansk musik og dans.
13.40-14.00

DEN LILLE VENDELBO
Byder børn – og voksne op til folkedans og 
-musik, i flotte dragter.
14.10-14.30

PÅ RÅDHUSPLADSEN

ISLEV TAEKWONDO KLUB
De seje unge mennesker kommer atter i år 
og giver en forrygende opvisning.
14.40-15.00

FOLKEKIRKERNE I RØDOVRE
Laver sanglege for børn.
15.10-15.30

MOTION & SAMVÆR
Kom og vær med, når der stilles op til  
’stolegymnastik’.
15.40-16.00


