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ET GODT ÆLDRELIV
I dette nummer kan du læse om nogle af de 

mange tilbud, der er til ældre. Kom på besøg i 

det åbne værksted Vandværket, mød de ældres 

’sundhedsplejersker’ og kom med hjem til Erik 

på 99, der altid glæder sig til han får besøg af 

24-årige Jannik, der er social- og sundhedsas-

sistent. I midten af magasinet finder du også to 

sider med nyttige oplysninger til dig som ældre. 

TEMA om ældreliv på side 6-13. 

DA BILEN FALDT
En februardag i 1955 var titusinder af mennesker 

stimlet sammen på en byggegrund ved Mileste-

det. Rådet for Større Færdselssikkerhed havde 

nemlig en ponite, de gerne ville ud med. Planen 

inkluderede en kran, en bil og to stakkels duk-

ker. Læs mere på bagsiden.
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BRYD ISEN, BRYD ENSOMHEDEN
I uge 17 er der ‘Danmark spiser Sammen’, og det markeres i 

Rødovre med en fællesspisning tirsdag den 24. april klokken 

16.30-20 i kantinen på Milestedets Skole i Kærene. Formålet er at 

bryde ensomhed og styrke rummelige fællesskaber, og alle er 

velkomne.  Under spisningen vil en række frivillige ‘værter’ være 

med til at skabe en god stemning. Blandt værterne er FDF’ere, 

medlemmer af Udsatterådet, frivillige fra headspace og Rødovre 

Kommune. Det er gratis at spise med, og tilmelding er ikke nød-

vendig til selve fællesspisningen. Har du derimod lyst til at 

være med til kageworkshop med Pernille fra 

Den Store Bagedyst inden (fra klok-

ken 15-17), så kan du melde dig til 

hos Julie Rosenkilde på tlf. 36 37 

71 33 eller mail cn22209@rk.dk. 

TJEK DIT LYSSTOFRØR
Har du et ældre lysstofarmatur hængende, så er det måske på 

tide at få det undersøgt. En ny kampagne fra 

Miljøstyrelsens - ’Få PCB frem i lyset’ - skal gøre 

opmærksom på, at ældre armaturer fra før 1986 kan 

indeholde PCB, der er klassificeret som kræftfremkal-

dende af WHO. Siden 1986 har det været forbudt at anvende 

PCB i kondensatorer, men det kan stadig findes i ældre lys-

stofarmaturer. På mst.dk/pcbfremilyset kan du læse om, hvor-

dan du finder ud af om der er risiko for PCB i lysstofarmaturer 

i din bygning, og hvordan du i så fald kommer af med 

dem. 
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BYCYKLERNE KOMMER TIL RØDOVRE
Nu kan du glæde dig til, at bycyklerne også 

kommer til Rødovre. Til sommer bliver din kom-

mune nemlig koblet på det net af bycykler, som 

også findes i København og på Frederiksberg. 

Der bliver opstillet 192 dockingstationer ni for-

skellige steder i Rødovre. Se hvor på side 4.

HENT KOMPOST TIL DIN HAVE
Snart er det tid til at finde haveredskaberne frem, og hvis 

du går og mangler lidt hjælp til at få det grønne til at gro, 

så er der hjælp at hente. Frem til søndag den 6. maj kan du 

nemlig helt gratis hente kompost på Rødovre Kommunes 

genbrugsstation på Valhøjs Alle 182. Der er åbent alle 

dage klokken 10-18. Du kan læse om kompostens gode egenska-

ber på Vestfor.dk.
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HVEM SKAL HAVE RØDOVRE ERHVERVSPRIS?
Igen i år uddeler Rødovre Erhvervsråd ’Erhvervsprisen’ til en virk-

somhed 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 rk@rk.dk med din begrun-

delse - husk at skrive ‘Erhvervspris 2018’ i emnefeltet. 

Vi skal bare have din mail senest 14. 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 lo-

kalområdet eller miljøet, ved at være særlig nytænkende eller 

ved at have haft markant vækst. Du kan se alle kriterierne på 

rk.dk. Søg på ‘erhvervspris’.
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NYHEDER

Bycyklerne kommer til Rødovre

Til sommer kan borgere og besøgende i Rød-

ovre tage en bycykel, når turen mellem Islev 

Torv og Rødovre Station eller Jyllingevej og 

Damhustorvet skal tilbagelægges.

Bycyklerne findes i dag allerede i København og 

på Frederiksberg, og til sommer træder Rødovre 

ind i det cykelnetværk. 100 bycykler med  

elektriske hjælpemotorer vil få til huse i 

kommunen.

LAD MØNTEN BLIVE I LOMMEN
Vil du benytte en bycykel, så skal du oprette en 

brugerprofil og tilknytte dit betalings- eller rej-

sekort. Herefter logger du bare ind med din 

profil på den tablet, der sidder på bycyklen, og 

så er det af sted på jernhesten.

”Brugen af bycyklerne er fleksibel, da du som 

bruger også har mulighed for at låse cyklen 

midlertidigt undervejs. Det kan for eksempel 

være, hvis du skal handle eller til møde et sted i 

byen,” siger direktør for Teknisk Forvaltning Poul 

Jepsen.

Når du er færdig med at bruge cyklen, afleverer 

du den i en af dokingstationerne ved de forelø-

bige ni cykelstationen her i kommunen – eller i 

København og på Frederiksberg. 

Skulle den station, som du ønsker at aflevere 

cyklen i, være fyldt, så kan cyklen afleveres lige 

i nærheden. Bycyklerne flyttes i løbet af dagen 

rundt efter behov. Når cyklen afleveres i en 

dockingstation, bliver den ladt op, så den er klar 

til næste tur.

FRA ISLEV I NORD TIL RØDOVRE PORT I SYD
De nye bycykler bliver placeret rundt om i kom-

munen for at skabe et netværk af bycykler, som 

er både brugervenligt og tilgængeligt. Docking-

stationerne vil derfor være at finde tæt på rejse-

mål med mange daglige brugere, så bycyklerne 

kan indgå som en naturlig del af det eksiste-

rende transportnetværk i Rødovre.

”Vi har fordelt de 192 dokingstationer på forelø-

big ni steder, hvor vi ved, at rigtig mange af vo-

res borgere og besøgende i forvejen færdes. 

Desuden har vi haft fokus på at opnå en bred 

geografisk dækning af kommunen, så hele byen 

bliver en del af netværket” siger Poul Jepsen.

Rødovres lokale virksomheder kan også deltage 

i ordningen. Med støtte fra kommunen kan en 

virksomhed få anlagt en dockingstation med 

bycykler nær virksomheden. Det vil desuden 

være muligt at udvide netværket med flere by-

cykler og stationer i Rødovre i takt med, at byen 

udvikler sig. For eksempel ved den kommende 

letbanestation Rødovre Nord.

Til sommer bliver det muligt at krydse 
Rødovre på bycykel. 192 
dockingstationer kommer til at stå ni 
forskellige steder i Rødovre.

ISLEV TORV

RØDOVRE STADIONHAL

JYLLINGEVEJ/ TÅRNVEJ

TÆBYVEJ 

RÅDHUSET/RØDOVRE CENTRUM

DAMHUS TORVET

RØDOVRE STATION

VESTBAD

RØDOVRE HALLEN

NYHEDER

Frivillige skal forme nyt folkekøkken
Et nyt folkekøkken i Rødovre skal være 
et sted, hvor alle kan komme og være 
en del af et fællesskab. Dette forår 
starter folkekøkkenet op som pop 
up-køkkener over tre omgange, indtil 
den rigtige form til Rødovre er fundet.

At spise et måltid mad sammen kan være en 

god måde at møde andre på. Derfor har Kom-

munalbestyrelsen besluttet, at der i 2018 skal 

eksperimenteres med folkekøkken i Rødovre - 

så flere får mulighed for at blive en del af et 

fællesskab.

 “Vi skal sammen med borgerne finde ud af, 

FOLKEKØKKEN
Den 3. april var det første møde, hvor frivil-

lige kunne melde sig til at drive det nye fol-

kekøkken. Hvis du ikke nåede med, kan du 

stadig melde dig - både her i foråret og se-

nere. Kontakt Anne Kamille Klausen på 

cn19135@rk.dk eller 36 37 73 40 Julie Rosen-

kilde på cn22209@rk.dk eller 36 37 71 33. De 

tre popup-køkkener afholdes 15. og 30. maj 

samt 11. juni. Sted og klokkeslæt ligger 

endnu ikke fast. Hold øje med rk.dk og Rød-

ovre Kommunes Facebookside. Der er afsat 

700.000 kr. i budgettet for 2018 til udvikling af 

det nye folkekøkken.

Vandet skal væk fra opvisningsbanen
De seneste år har der været udfordringer med 

vand på dele af opvisningsbanen på Espelun-

dens Idrætsanlæg. Flere gange er der iværksat 

tiltag for at få vandet væk fra banen – men uden 

det store held. Derfor er det nu besluttet, at 

opvisningsbanen skal omlægges.

Nye graveprøver har vist, at der 20-50 cm under 

banen ligger et lag sandblandet lerjord. Et lag, 

der nærmest er umuligt at trænge igennem for 

vand. Planerne for omlægningen er derfor, at de 

øverste 50 cm jord under banen løsnes og tilfø-

res sand, så vand lettere kan trænge ned gen-

nem underlaget. Der bliver desuden etableret 

nyt drænsystem og nyt automatisk vandingsan-

læg. Når arbejdet med jorden er færdig, lægges 

rullegræs, så banen allerede seks uger efter 

anlæggelse vil kunne tages i brug.

Anlægsperioden forventes at løbe fra juni til 

september, så banen kan tages i brug igen i 

slutningen af oktober.

OPVISNINGSBANEN ESPELUNDEN
Opvisningsbanen blev anlagt i 1984.

Omlægningen omfatter kun selve banen, så 

de omkringliggende faciliteter bliver ikke 

berørt. Der er afsat 3,8 mio. kr. i budget 

2018 til omlægning af banen. 

Foto: INSP!

hvordan folkekøkkenet skal se ud i Rødovre. I 

løbet af året skal vi afprøve forskellige former, så 

Kommunalbestyrelsen ved årets udgang kan 

beslutte, hvordan folkekøkkenet endeligt skal se 

ud. Vi skal også finde de frivillige kræfter, der 

skal drive det, og det bliver i høj grad op til dem, 

hvordan formen så skal være. Der er i det poli-

tiske oplæg lagt vægt på, at der skal være et 

stærkt frivilligt element,” forklarer Henrik Abild-

trup, Social- og Sundhedsdirektør i Rødovre 

Kommune. 

For frivilligheden er en del af pointen ved 

projektet.

FOLKEKØKKEN FOR ALLE
En af ambitionerne med folkekøkkenet er, at det 

skal være for alle - børn, unge, voksne og ældre. 

Ledige, kunstnere, erhvervsfolk og studerende. 

Og der skal være rum til også at inkludere nogle 

af dem, der ikke står så stærkt. 

“Vi ved fra undersøgelser, at ensomhed er en 

stor udfordring for mange - både unge og ældre 

- så derfor er der brug for endnu flere mødeste-

der og fællesskaber. Folkekøkkenet skal gerne 

være en mulighed for alle for at blive en del af et 

fællesskab,” siger han og tilføjer: 

“Mad og måltider er en god måde at skabe fæl-

lesskaber på. Det samler folk.”
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ÆLDRELIV ÆLDRELIV

Fra venstre mod højre: Erik Haldbæk, Jann Larsen, Preben Riel, Tove Wissing Bahne, Klaus Rasmus Hejl, Anne Bonde Christiansen, Ingelise Geller, Daisy Filipsen, Yvonne Jør-
gensen, Ulla Spangtoft, Merete Matz, Birgit Dagmar Lindahl, Hanne Dalsgaard og Jan Hylleborg. Mangler på billedet: Solveig Ferm Petersen.

Et nyt seniorråd har taget over

Mød de ældres ‘sundhedsplejersker’
Ældre over 75 år får tilbud om at få 
besøg af en sygeplejerske til en snak 
om, hvordan de har det. Og hjælp til 
at finde rundt i nogle af de tilbud, der 
måske kan hjælpe.

Hvem holder øje med, at du har det godt, når du 

har rundet de 75, men ikke hører til blandt de 

ældre, der får hjemmehjælp? Det gør Aase og 

Tove.

De er sygeplejersker, og her i Rødovre står de 

for de såkaldte forebyggende hjemmebesøg, der 

er et tilbud om en uforpligtende snak om stort 

og småt, mest bare for at se, om alt er som det 

skal være.

”Der var en, der spurgte: ‘Er du de ældres sund-

hedsplejerske?’ Det beskriver det meget godt. 

Når du er spæd, har du en sundhedsplejerske, 

der holder øje med, at du har det godt. Så kom-

mer du i skole og bliver en del af et andet sy-

stem, og endnu et, når du får et arbejde. Men 

når du stopper med at arbejde, så tror mange, 

at de er røget ud af systemet. Men det er de 

ikke. Der er et system for de ældre, og det er os,” 

forklarer Tove Møllegaard Jensen. 

De ældre får et brev med tilbud om et besøg, 

men det er ikke et helbredstjek.

 “Vi hjælper med ting, der ikke er fysiske. Vi 

hjælper med at rumme det hele, for det hører 

med til at have det godt. Vi tager en snak om, 

hvad de har af netværk, hvilke aktiviteter de 

kunne tænke sig at gå til, hvor bussen går fra og 

om de kan læse skiltet på stoppestedet,” siger 

Aase Gavnholt

OPDAGER DEMENS
Måske er nogle af de ældre der har lidt proble-

mer med vægten, og så bliver der talt om mo-

tion og kost. Andre skranter og får at vide, hvor 

de kan få hjælp. Det hele handler om, at kunne 

klare sig så godt som muligt, så længe som 

muligt. Og at opdage problemerne i god tid. 

”Vi er for eksempel ofte de første, der opdager, 

at folk har demens. Vi kan høre det på deres 

måde at tale på, eller hvordan den demente 

altid venter på, at ægtefællen svarer først,” for-

klarer Aase Gavnholt. Ofte har ægtefællen ikke 

opdaget det eller ikke kunne overtale den syge 

til at gå til lægen. 

“De siger: ‘Jamen, vi ved jo ikke hvordan det er 

at være 80 år, så det her er nok meget normalt’. 

Der kan vi så fortælle, at sådan er det ikke, og 

opfordre dem til at gå til læge.”

Alle ældre i Rødovre får tilbud om ét besøg, når 

de fylder 75, og fra de bliver 80 år, får de det 

tilbudt årligt. Men hvis en ældre er blevet alene 

eller på anden måde er sårbar, så spørger Aase 

og Tove også om de må kigge forbi.

“Hvis en ægtefælle dør eller flytter på plejehjem, 

kan det være svært at overskue, hvordan man 

nu skal klare det hele selv. Der kan vi hjælpe 

dem med at rumme den nye situation ved at 

finde ud af, hvem der nu kan hjælpe,” siger Tove 

Møllegaard Jensen.

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
Alle ældre i Rødovre, der ikke i forvejen får 

besøg af hjemmeplejen eller anden støtte, 

tilbydes et forebyggende hjemmebesøg af 

Aase og Tove, når de er fyldt 75 år. Fra du 

fylder 80 år, får du tilbud om et besøg hvert 

år. Borgere på +65, der befinder sig i en 

vanskelig livssituation f.eks. ved tab af æg-

tefælle eller sygdom får også tilbud om et 

besøg. 

I 2016 besøgte Tove og Aase over 1.000 

ældre borgere i Rødovre. Vil du gerne tale 

med dem, så kan du ringe på 36 37 75 42.

Der findes også forebyggende sygeplejer-

sker i hjemmeplejen. Hvis man kun har 

hjælp til praktiske opgaver eller madleve-

ring, vil man som +65 årig også blive til-

budt forebyggende hjemmebesøg via den 

ordning, der hører til her.

Det nye seniorråd har netop sat sig til rette på 

taburetterne, og endnu er det stadig for tidligt 

at sige, hvad der bliver rådets mærkesager de 

næste fire år. Men står det til formanden, Klaus 

Hejl, skal Seniorrådet ud og arbejde for at få 

Rødovres mange ældre i tale - og gerne over en 

kop kaffe eller to.

“Vi skal ud og være ’derude’. Når man repræ-

senterer de ældre i kommunen, så er det for mig 

at se vigtigt at være så meget som muligt sam-

men med dem. Så er det, man hører, når tin-

gene kører godt, og man hører også, når der er 

noget, der bør laves om. Og begge dele er jo 

vigtigt, at vi som seniorråd formidler videre til 

politikerne,” siger han og tilføjer: 

“Og med ældre mennesker er det jo sådan, at 

det er godt at mødes over en kop kaffe.”

DE ÆLDRES BINDELED TIL POLITIKERNE
Klaus Hejl ved, hvad en god snak betyder. Han 

er selv besøgsven for Ældre Sagen og frivillig i 

en af Rødovres datastuer, hvor ældre kan søge 

it-hjælp. 

“Derfor ligger det mig også meget på sinde, at 

man skal have det godt som ældre og behandles 

med respekt,” siger han. Denne eftermiddag har 

Klaus Hejl dog kun siddet i formandsstolen lidt 

over en måned, og han understreger flere 

gange, at han stadig kun taler for egen regning. 

For det nye seniorråd, der overtog teten fra det 

forrige i februar, har endnu ikke fastlagt en kurs. 

Dog peger Klaus Hejl hurtigt på, at han mener, 

de bør gøre en stor indsats for at få oplyst om, 

hvad de ældre kan bruge Seniorrådet til.

“Vi er jo ikke en klageinstans, men vi er binde-

leddet mellem de ældre og politikerne. Og vi har 

jo muligheden for at påvirke politikerne hele ti-

den, ikke bare hvert fjerde år, når der er valg. Så 

hvis folk ser et problem, som har bred relevans 

for de ældre borgere i Rødovre, så kan de 

komme til os, og så er det noget vi bringer vi-

dere til politikerne,” siger han. 

Et nyt seniorråd er blevet valgt. Den 
nye formand, Klaus Hejl, ser frem til 
fire år, hvor Seniorrådet skal ud og 
gøre sig gældende som de ældres 
bindeled til politikerne.

SENIORRÅDET
Ifølge Retssikkerhedsloven skal der i alle 

kommuner være et ældre- eller seniorråd. 

Seniorrådet i Rødovre består af 15 med-

lemmer, valgt af de borgere i kommunen, 

der er fyldt 60 år inden valgdagen. Valgpe-

rioden er fire år.

Rådet rådgiver politikerne omkring ældre-

området og kommer med høringssvar, når 

det er relevant.

Du kan læse mere om Seniorrådet på  

rk.dk/seniorraadet. 
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NYTTIG INFORMATION TIL ÆLDRENYTTIG INFORMATION TIL ÆLDRE

Som ældre borger med brug for hjælp, kan man 

møde forskellige fagpersoner, der hver især bi-

drager på forskellig vis. 

Her finder du kontaktoplysninger på nogle af 

dem, der kan være relevante for dig. Du  

kan altid søge efter mere information på  

rk.dk/seniorer.

HJEMMESYGEPLEJE
Ofte vil det være lægen eller sygehuset, der 

kontakter hjemmesygeplejersken, men det er 

også muligt selv at kontakte dem: 

Dag (kl. 07.30 til 15). Tlf. 36 37 75 13

Aften (kl. 15 til 23.30). Tlf. 36 37 75 11

Nat (kl. 23.30 til 07.30). Tlf. 21 69 59 73 

HJEMMEHJÆLP
Rødovre Kommune yder hjemmehjælp som 

personlig pleje og/eller praktisk bistand til per-

soner, som på grund af nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne eller særlige sociale proble-

mer, ikke selv kan udføre disse opgaver. 

Ved behov for hjemmehjælp skal du eller den  

du har givet tillladelse, henvende sig  

til Visitationen.

VISITATIONEN
Tildeling eller ændring af hjemmehjælp, hjælpe-

midler samt midlertidigt døgnophold. 

Tlf. 36 37 74 00. Sekretariatet har telefontid man-

dag–onsdag kl. 8.30-14.00, torsdag kl. 8.30-18 

og fredag kl. 8.30-13. Her kan du få oplyst tele-

fontid for de enkelte sagsbehandlere.

PLEJEBOLIGER:
Ældrecentret Broparken. Tlf. 36 37 80 00

Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet. 

Tlf. 36 70 53 00

Plejehjemmet Engskrænten. Tlf. 36 37 95 00

Plejehjemmet Ørbygård. Tlf. 36 37 78 00

GENOPTRÆNING OG MIDLERTIDIGE 
DØGNPLADSER:
Slotsherrens Vænge 4-6. Tlf. 36 37 81 60

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-10 og 12.45-14 

samt fredag kl 8-10.

AFDELINGERNE PÅ MIDLERTIDIGE 
DØGNPLADSER:
Slotsherrens Vænge 6, stuen.

Tlf. 36 37 80 82 (Afdeling F.) 

Tlf. 36 37 80 84 (Afdeling G).

Telefontid: Kl. 11-12.30 og 16.30-17

Kontaktoplysninger Husum St.
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I Rødovre kører den lokale servicebus fra Rød-

ovre Station i syd til Brunevang i nord. På dens 

rute betjener bussen flere boligområder og 

mange af de forskellige offentlige tilbud i kom-

munen. Bussen stopper ved almindelige stop-

pesteder, men også på særlige strækninger, 

hvor der gælder ’vinkeprincippet’. Her skal pas-

sagerer give chaufføren et vink, hvorefter bus-

sen stopper, selvom der ikke er stoppested.

Bussen er specielt tilpasset borgere, som kan 

have brug for en hjælpende hånd. I køreplanen 

for bussen er der derfor indarbejdet tid til, at 

man kan spørge om hjælp, og chaufføren har 

tid til at være behjælpelig. Det er gratis for 

alle at køre med servicebussen. 

I løbet af dagtimerne på hverdage  

kører bussen sin rute fire gange, mens 

den om lørdagen kun kører to gange i 

dagtimerne. 

Du kan hente en køreplan i Borgerservice på 

Rødovre Rådhus. Du kan også finde servicebus-

sens køretider ved at ringe til DOT’s Kundecenter 

på 70 15 70 00 eller ved at gå ind på på dinof-

fentligetransport.dk. Du kan også finde kørepla-

nen på rk.dk. Søg på ’servicebus’.

Servicebussen er 
for dig, der har 
brug for lidt hjælpDEMENSKOORDINATOR

Information om tilbud, råd og vejledning:

Tlf. 36 37 74 94

DAGCENTER ØRBYGÅRD
Medelbyvej 6. Tlf. 36 37 78 80

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8- 15.30 og 

fredag 8-15. Åbningstider: Mandag-torsdag  

kl. 10-15 og fredag 10-14.30. 

DATASTUERNE
Datastuen på Gunnekær

Gunnekær 60. Tlf. 21 43 57 52

Åbent mandag og tirsdag kl. 10-12 

Datastuen på Cafébiblioteket, 

Nørrekær 8. Tlf. 36 37 84 30

Åbent onsdag kl. 10 -12

Datastuen på Vandvær-

ket, Vandværksvej 17. 

Tlf. 36 41 59 59

Åbent mandag, torsdag 

og fredag kl. 10-12

På
rk.dk/seniorer

finder du de oplysninger, 
der er relevante for dig som 

ældre. Blandt andet information 
om økonomi, helbred, transport, 
madudlevering og anden hjælp 

samt hvor du finder forskel-
lige aktiviteter.

Er du 
pårørende til en 

ældre med brug for hjælp? 
På Rødovre Kommunes hjem-

meside finder du en guide med 
mange nyttige informationer til 

pårørende. Du finder den 
under ’helbred’, hvis du 

besøger siden rk.dk/
seniorer.

Rødovre Kommune har et team, der hjælper dig 
på benene igen efter sygdom

Rehabiliteringsteamet hjælper dig, der har haft et funktionstab efter at have været indlagt, men 

også hvis du er blevet syg derhjemme og ikke kan klare de samme ting som før.

Teamet hjælper dig med genoptræning og introduktion af hjælpemidler, der kan gøre hver-

dagsgøremål nemmere. Målet er, at du igen bliver herre i eget liv og for eksempel ikke behøver 

vente på at få hjælp for at komme i bad eller få tøj på. Erfaringen viser, at får du genoptræning 

og hjælp, så du igen kan klare dig selv, så vil du kunne bevare din selvstændighed længere.

I teamet er der både en sygeplejerske, en ergoterapeut og en fysioterapeut samt flere sosu-

assistenter og -hjælpere. Teamet har eksisteret siden februar 2017 og blev etableret via rege-

ringens ‘værdighedspulje’. 

Hvis du har behov for hjælp fra rehabiliteringsteamet, skal du kontakte Visitationen. Se kon-

taktoplysninger ovenfor.

HUSK PENSIONEN
Bliver du snart 65 år og ønsker folkepen-

sion? Så husk at den ikke bliver udbetalt 

automatisk - du selv skal søge. Det kan du 

gøre et halvt år før, du fylder 65 år. Læs 

mere på borger.dk/folkepension.
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FIND AKTIVITETER FOR ÆLDRE
På rk.dk/seniorer under menupunktet ’Den 

øvrige hverdag’ finder du masser af infor-

mation om aktiviteter og foreninger. 

Du kan også gå ind i Den Sociale Vejviser 

og lede efter aktiviteter. Den finder du på 

Rødovre Frivilligcenters hjemmeside,  

rfcenter.dk.

KOM TIL ÅBENT HUS I VANDVÆRKET
Vandværket holder Åbent Hus den 29. maj 

kl. 13-16, hvor du kan se nærmere på de 

forskellige aktiviteter. Du finder Vandværket 

på Vandværksvej 17 i Rødovre. 

Du kan finde mere information om stedet 

på Vandværkets hjemmeside. Den finder 

du på rk.dk/seniorer under menupunktet, 

der hedder ’Den øvrige hverdag’. 

Det gamle vandværk bobler af liv
Det åbne værksted Vandværket er 
stedet, hvor Rødovres pensionister 
kan male, sy, hamre, file og svejse. 
Eller bare klikke med musen, hvis det 
er it-hjælp de mangler. Vandværket er 
nemlig rigt på både værksteder og liv.

Udenfor på bygningen hænger de gamle metal-

bogstaver charmerende skævt i hængslerne, 

men afslører alligevel, at dette engang var Rød-

ovre Vandværk. Indenfor er den gamle frokost-

stue oppe under taget nu ‘datastue’ og sam-

lingssted for en håndfuld ældre mænd og 

kvinder, der hygger sig foran skærmene. Neden-

under er det gamle chefkontor forvandlet til 

smykkeværksted, og i et stort solrigt rum, der på 

andre dage er patchworkværksted, er fem da-

mer lige nu i gang med at male og tegne. Bevæ-

ger man sig ned gennem bygningen, bliver der 

sat gamle møbler i stand og store maskiner står 

klar til dem, der vil arbejde med jern.

DET GAMLE FÅR NYT LIV
“Værkstedet hernede er nok det rum, som bedst 

ligner sig selv fra gamle dage,” siger Lennart 

Bothe, mens han viser rundt. Han er en af de 

frivillige, der i løbet af ugen står bag nogle af de 

mange aktiviteter, som i dag er pulsen i den 

gamle bygning, der nu kun går under navnet 

Vandværket.

Her kan man tilmelde sig forskellige hold eller 

bare komme dumpende og nørkle lidt med 

maskinerne, hvilket mange af mændene fore-

trækker. Man skal blot være pensionist eller 

noget, der ligner, og så smide en flad 50’er til et 

nøglekort.

“Det er alt for billigt!” griner Lennart Bothe.

I et af de store værksteder er Anette Larsen ved 

at ombetrække den gamle lænestol, som hen-

des egen mor i sin tid sad og ammede hende i. 

Den blev reddet fra udsmidning, men har siden 

stået gemt i kælderen. Men nu får den endelig 

nyt liv.

“Jeg er uddannet laborant, men har altid været 

kreativ. Så det har egentlig aldrig været på tale, 

at vi skulle få nogle andre til ombetrække den. 

Det kan jeg selv gøre,” siger hun, mens hun hi-

ver i stoffet for at få det på plads.

Tilbage i det solrige tegnelokale er Vimonrat 

’Viol’ Olesen i fuld gang med at male. Hun er 

ansvarlig for et af Vandværkets tegne- og male-

hold og er kommet på værkstedet i tre år.

“Her snakker vi sammen og hygger os. Så det er 

et godt sted at blive muntret op, hvis man har 

sorg i hjertet. Meget bedre end bare at sidde 

derhjemme,”siger hun.

“Jeg kan slet ikke male derhjemme. Der skal 

være liv. Hernede giver man også hinanden in-

spiration,” tilføjer en anden af damerne, Jette 

Linnet Nielsen. Og den inspiration er der kom-

met gode ting ud af. Hun og Vimonrat vandt 

begge priser for deres malerier sidste gang, der 

var Åben Udstilling på Rødovre Bibliotek, fortæl-

ler hun med stolthed.

BRUG MASKINERNE, LÅN EN MAND
Tilbage i værkstedet er Gert Nielsen ved at 

bringe en gammel fodskammel tilbage til livet. 

På bestemte ugedage kan man få rådgivning 

om, hvordan man bedst ombetrækker møbler, 

men i dag arbejder Gert Nielsen på egen hånd. 

“Jeg hørte om stedet fra en nabo. Og der er jo 

for lidt plads hjemme i garagen til at stå med det 

her,” forklarer han. 

Selv er han ret ny i Vandværket, men det samme 

kan man ikke sige om Gerda Jeppsson, der også 

går omkring i værkstedet. Faktisk er hun kom-

met her alle de 16 år Vandværket har 

eksisteret. 

“Det her sted er noget af det bedste, vi har i 

Rødovre. Det er så dejligt med en base, hvor 

man kan komme og bruge maskinerne - og låne 

en mand, der kan betjene dem, hvis man ikke 

selv kan,” griner hun. 

“Der er masser af frihed, også til at arrangere de 

ting, man gerne selv vil. Jeg tror faktisk ikke, der 

f indes et andet sted som dette i hele 

Danmark.”

FÅ HJÆLP MED COMPUTEREN
Har du brug for hjælp til nem-ID, e-Boks eller bare generel computer-

hjælp? Vandværket er ét ud af tre steder i Rødovre, hvor der er en da-

tastue. Her hjælper ældre it-kyndige andre ældre med deres 

computerproblemer. 

Du kan finde adresserne på alle datastuerne på side 8 her i bladet. 

På Rødovre Bibliotek bliver der desuden jævnligt holdt it-workshop, 

som også er for dig som ældre. Næste gang er 24. april klokken 10-

11.30. Du kan læse mere på rdb.dk.
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“Det bliver en dejlig dag.  
Der kommer folk fra kommunen!”

24-årige Jannik er social- og 
sundhedsassistent i Rødovre 
Kommunes hjemmepleje. Selv om de 
borgere han besøger er meget ældre 
end ham selv, er arbejdet både 
meningsfuldt og udfordrende.

“Hej Jannik!”

Stemmen lyder det øjeblik Jannik Dalkvist træder 

ind af døren til lejligheden. Den kommer helt 

inde fra stuen og tilhører 99-årige Erik, der 

muntert hilser sin faste kontaktperson og social- 

og sundhedsassistent velkommen. Eriks stemme 

blander sig med blød musik fra dengang, han 

var ung, længe før Jannik blev født og sandsyn-

ligvis også før, Janniks forældre blev født. Men 

selvom Erik er 75 år ældre end Jannik, så har de 

smil, der bliver udvekslet, ingen alder.  

“Det er noget af det bedste ved arbejdet: At gøre 

folk glade og at vide, at det man laver giver me-

ning. Både for de borgere, der i forvejen er 

glade, men også for de borgere, som er blevet 

trætte af at leve. Med dem handler det om at 

skabe en hverdag, der giver mening,” fortæller 

Jannik Dalkvist, mens han sorterer Eriks medicin 

i en doseringsæske markeret med ugens dage. 

IKKE ALLE ER SÅ MUNTRE
For selvfølgelig er det ikke alle, der er helt så 

muntre som Erik, og mange af de borgere, han 

besøger, er meget mere plejekrævende. Kort 

forinden har han hjulpet en borger med at få 

sondemad. Hos Erik nøjes han med at ordne 

hans medicin og måle blodtryk. Men begge dele 

er fagligt interessante, synes han.

“Som social- og sundhedsassistent må vi fore-

tage os mange af de samme ting som en syge-

plejerske. Men det er sygeplejerskerne, der 

uddelegerer opgaverne til os assistenter,” siger 

han og forklarer, at det også er noget af det, han 

finder spændende ved arbejdet: Koordineringen 

af den pleje, som varetages af flere forskellige 

faggrupper med forskellige kompetencer. 

Han peger hen på et bord, hvor der ligger en 

‘samarbejdsbog’, som giver overblikket over, 

hvad Erik har brug for. Han får besøg både for-

middag og aften, mest for at se om han “er 

oprejst” som Erik selv formulerer det, for det er 

sket, at han er faldet. 

“Heldigvis har jeg min alarm, jeg kan trykke på, 

og hjælpen kommer jo hurtigt frem”, siger han.

Jannik Dalkvist nikker af historien, for han ved at 

der kan ske mange uforudsete ting på en ar-

bejdsdag, men det er også med til at gøre det 

interessant. 

“Noget af det gode ved at arbejde i hjemmeple-

jen er netop, at man kommer hjem til borgerne 

og ikke skal sidde på en stol på den samme ar-

bejdsplads dag ud og dag ind,” siger han. 

DER ER SÅ MANGE MULIGHEDER
Jannik Dalkvist startede i sin tid med at tage en 

uddannelse som social- og sundhedshjælper, 

men f ik ef terhånden lyst til at bygge  

ovenpå, og er i dag uddannet social- og 

sundhedsassistent. 

VIL DU VÆRE SOCIAL- OG 
SUNDHEDSHJÆLPER ELLER SOCIAL- OG 

SUNDHEDSASSISTENT?

Rødovre Kommune har elevpladser til både  

social- og sundhedshjælpere og social- og 

sundhedsassistenter. Der bliver optaget nye 

elever for de to uddannelser hhv. to og tre 

gange om året. Næste ansøgningsfrist er 2. 

maj for elevpladser for assistenter og 1. juni 

for elevpladser for hjælpere.

Gå ind på rk.dk under ‘Job’ og find ‘Elev i 

Rødovre Kommune’. Her finder du ansøg-

ningsskema og mere information. 

Du kan også høre mere ved at kontakte 

Uddannelsesafsnittet v. Jette Tribler på  

36 37 74 90 eller Anita Lilliebjerg på  

36 37 74 92. 

Du kan desuden finde mere information 

om de to uddannelser på sosuc.dk.

“Da jeg startede, grinede mine venner lidt 

over, at jeg ville arbejde med ældre. Men jeg 

kan godt lide det. Når jeg kommer ud til Erik, 

som er så glad, så bliver jeg også glad,” for-

tæller han og tilføjer: 

“Og det er er så mange muligheder som as-

sistent, så mange steder man kan arbejde, og 

så meget man kan gøre med uddannelsen.” 

Selv har han tænkt sig at bygge videre endnu 

på den og læse til sygeplejerske. Og når han 

gør det, vil han blive savnet hjemme hos Erik.

“Nu har jeg fået hjemmehjælp i 15 år, og de er 

så venlige allesammen. De kommer med et 

smil og går med et smil. Men når de rejser, 

bliver jeg selvfølgelig ked af det. Jeg føler det, 

som om de er min datter eller mit barnebarn. 

Jeg bliver også ked af det, når Jannik rejser,” 

siger Erik og rækker ud og klemmer Janniks 

arm. Men han er ikke trist længe. Der er jo nok 

at smile af. Og det gør han - også til dette 

magasins udsendte medarbejder.

“Jeg sagde til mig selv i morges, at det bliver 

en dejlig dag. Der kommer jo folk fra 

kommunen!”

VIDSTE DU? 

...at borgere, der er tilknyttet hjemmeple-

jen i Rødovre i fremtiden får tilbud om at få 

installeret en elektronisk lås? Det har Kom-

munalbestyrelsen besluttet. 

På den måde behøver borgerne ikke udle-

vere en lang række nøgler, hvis de f.eks. 

både får hjemmehjælp, leveret mad og  får 

sygepleje. Det forventes, at der bliver fun-

det en leverandør til låsene i løbet af i år.
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Det sker i Rødovre

Vær opmærksom på, at arrangementer i kalenderen kan 
blive påvirket eller aflyst i tilfælde af konflikt.

Musik og scene
KONCERT MED MUSIKSKOLENS ELEVER
Tirsdag 24. april kl. 17

Kom og hør Sydkystens Blokfløjteensemble og 

det nydannede guitarorkester, der står for mu-

sikken denne eftermiddag.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis.

 

HANNE BOEL - LIVE 2018
Onsdag 25. april kl. 20

Akustisk intim koncert med Hanne Boel og de to 

guitarister Jens Runge og Jacob Funch.

Sted: Viften.

Pris: 270 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

 

ØSTKYST HUSTLERS
Fredag 27. april kl. 21

Jazzy H, Bossy Bo og Nikolaj Peyk er klar til fest 

og til at fyre den af med klassikere som ’Han får 

for lidt’, ’Håbløs’ og ’Hustlerstil’.

Sted: Viften.

Pris: 195 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

 

MIKE TRAMP & BAND OF BROTHERS
Lørdag 19. maj kl. 21

Highway rock’n’roll med Mike Tramp og hans 

kompetente hold af musikere.

Sted: Viften.

Pris: 220 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

 

MAGTENS KORRIDORER
Tordag 24. maj kl. 21

Kom til rockfest, når Magtens Korridorer leverer 

deres første sommerkoncert i Viften.

Sted: Viften.

Pris: 295 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

Kunst
KREATIV SØNDAG: COLLOGRAFI
Søndag 22. april kl. 11-15.30

Kom og prøv den grafiske trykteknik collografi 

og få professionel vejledning af illustrator, de-

signer og formidler Vibeke Frost. Der er be-

grænset antal pladser.

Sted: Heerup Museum.

Pris: 35 kr. pr. deltager inkl. entré til Heerup 

Museum.

 

RØDOVRE FOTOKLUB UDSTILLER
Onsdag d. 25. april - onsdag d. 16. maj

Fernisering: Onsdag d. 25. april kl. 17.30-18.30

Oplev et udvalg af Rødovre Fotoklubs bedste 

fotos. Til ferniseringen kan du møde fotogra-

ferne bag udstillingen og stemme på det foto, du 

synes bedst om. Se mere på foto2610.dk. 

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis.

 

HEERUP MUSEUM FYLDER 18 ÅR
Tirsdag 1. maj kl. 11-16

Heerup Museum elsker fødselsdage, ligesom 

Heerup selv. Museet fylder 18 år og hejser der-

for flaget, og byder på gratis kaffe. 

Sted: Heerup Museum.

Entré: 45 kr/voksne, 30 kr/pensionister.

Foredrag og lignende
LYT, LÆS, SPIS OG SNAK
Onsdag d. 18. april kl. 10.30-12.30

Nu har du chancen for en helt særlig læse- og 

spiseoplevelse med fællesskabet i fokus. Der 

lægges ud med hyggelig højtlæsning efter me-

toden ‘guidet fælleslæsning’: En novelle og et 

digt læses højt, og der snakkes undervejs om de 

tanker og følelser, de vækker. Bagefter er der 

fællesspisning. 

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: 40 kr. inkl. mad. Tilmeld dig via rdb.dk.

 

IT-HJÆLP
Tirsdag d. 24. april kl. 10-11.30

Har du brug for hjælp til at oprette din digitale 

postkasse, få NemID, komme i gang med eReo-

len eller til andre it-spørgsmål? Så kom til it-

hjælp, hvor du kan få hjælp af bibliotekarerne. 

Alle er velkomne.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis.

 

TYRKISK LÆSEKLUB
Lørdag d. 5. maj kl. 12-13

Har du lyst til at læse bøger på tyrkisk og snakke 

om dem med andre? Så kom og vær med, når 

Sebnem fra Rødovre Bibliotek inviterer indenfor 

til Tyrkisk læseklub. 

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: Gratis.

For børn
ULVETIME: HØJTLÆSNING
Onsdag d. 18. april kl. 17-18.30

Børnebibliotekar Birgit Andersen har fundet 

nogle af de bedste børnebøger frem og læser 

højt for børnene. Bagefter spiser vi børnevenlig 

mad sammen. 

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek.

Pris: 30 kr. inkl. mad. Billetter kan købes  

på rdb.dk. 

Ud i det grønne
PÅ CYKELTUR GENNEM LOKALHISTORIEN
Lørdag d. 5. maj kl. 10.30-12.30

Kom med lokalarkivaren på en lokalhistorisk 

cykeltur rundt i kernen af Rødovre. Turen går 

bl.a. forbi Søtorp, Carlsro og det gamle landsby-

område. Vi starter og slutter ved Rødovre Biblio-

tek, hvor der til sidst er lidt at spise og drikke. 

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: 40 kr. Tilmeld dig på rdb.dk.

 

FORÅRSMARKED PÅ HEERUP MUSEUM  
& RØDOVREGAARD
Lørdag og søndag 5. og 6. maj kl. 10-15.30

Tag familie og venner med til Forårsmarked på 

Rødovregaard og Heerup Museum. Find inspi-

ration til haven og hjemmet, når gården fyldes 

med stiklinger, knolde, planter og andre stade- 

og markedsboder. Der er café og masser af ak-

tiviteter for både børn og voksne. 

Sted: Heerup Museum & Rødovregaard

Gratis.

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN
Søndag d. 6. maj kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om formålet med foreningens 

arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren.

Gratis.

Sundhed og Wellness
WELLNESS & GUSAFTENER
Hver onsdag og torsdag kl. 17.30-21.30

I foråret 2018 har Vestbad Wellness åbent hver 

onsdag og torsdag aften, hvor der vil være gus 

ved vores gusmester hver time. Nyd en aften i 

vand og varme, hvor du kan benytte dampbad, 

saunagus, bio-saunaer, infrarød helsekabine og 

spabad. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness.

Pris: 175 kr. pr. person.

 

BLIV KLOGERE PÅ OVERGANGSALDEREN
Torsdag d. 19. april kl. 18.30-20

Gynækolog Christine Felding fortæller om, hvad 

der sker i kroppen i overgangsalderen, hvad du 

selv kan gøre og om hormonbehandling. Tilmel-

ding nødvendig via rk.dk/sundhedscenter.

Sted: Rødovre Sundhedscenter.

Gratis.
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DENGANG I RØDOVRE

Dengang bilen faldt ned fra kranen
Mens højhusene ved Kærene var ved 
at blive bygget, kom en af de store 
byggekraner på overarbejde: En 
gammel bil skulle crashtestes for 
Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Året var 1955 og i det sydvestlige hjørne af Rød-

ovre stod en kæmpe kran tæt på et af områdets 

helt nye højhuse. I fremtiden skulle området få 

tilnavnet Kærene, men endnu bar det kun det 

officielle navn: Milestedet, efter den gård, der 

havde ligget ved milestenen på Roskildevej. Her 

skulle fire nye højhuse på henholdsvis 15 og 12 

etager samt 19 lavere boligblokke med tiden 

være med til at skabe befolkningsgrundlag for 

den nye S-togsstation Rødovre Station, og kra-

nen spillede en hovedrolle i byggeriet. 

“Milestedet var et stort og vigtigt byggeri, og 

man var på forkant med det nyeste inden for 

byggeri, nemlig præfabrikerede betonelemen-

ter. Og de skulle hejses på plads med en kran,” 

fortæller arkivar Marie Drost Aakjær.

Huset, kranen stod ved, var nu så godt som 

færdigt og i princippet havde den gjort sin pligt. 

Kloge hoveder fandt dog ud af, at man lige så 

godt kunne slå to fluer med ét smæk, nu man 

havde kranen der. 

KRAN: PAS PÅ I TRAFIKKEN
Midt i 1950’erne var bilisme nemlig i stærk stig-

ning, og det samme var ulykkerne på grund af for 

høj fart. Men nu skulle kranen overbevise befolk-

ningen om, at det kunne gå grueligt galt, hvis man 

ikke passede på bag rattet. 

Den 5. februar 1955 kunne Danmarks Radio be-

rette, hvordan titusinder - senere blev tallet  

opgjort til både 20.000 og 30.000 - kom til stedet 

på cykel og i bil, for 

derefter at traske 

gennem pløret på 

byggepladsen for at 

se demonstrationen -  

det, vi i dag kalder en 

crashtest.  

De færreste havde 

nok set noget mere 

vanvittigt end det 

utrolige syn af en 

gammel Buick, der 

blev helst til vejrs i 

den høje kran med to 

dukker på forsædet. 

Med højtidelig mine 

blev der derefter talt 

ned fra ti, hvorefter 

bilen blev sluppet og 

ramte jorden med 60 km/t. Og for dem, der 

stadig ikke var overbevist af synet af den sam-

menkrøllede bil, der nu lå på jorden, så slog 

Danmarks Radios speaker det fast, så alle der så 

med hjemmefra også forstod, at de skulle sætte 

farten ned: 

“Dette er ikke noget falsk billede. En sådan kol-

lision ville ingen være sluppet levende fra.”

I det nybyggede højhus stod folk på de nye 
altaner for at se den gamle Buick blive smidt 
mod jorden. Rundt om på jorden - uden for 
fotografens linse - havde  mere end 20.000 
mennesker samlet sig. Billedet er udlånt af 
Jan Hemmingsen.

Milestedet stod færdigt i 1958. 
Det er opkaldt efter bondegår-
den af samme navn, der lå  lige 
overfor milestenen på Roskilde-
vej, der markede, at der var en 
mil ind til København. I dag går 
området mest under navnet 
Kærene efter områdets vejnav-
ne, der hovedsagligt ender på 
-kær.
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