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  Ældre på farten
   Få nye venner på busturen, få motion på tandemcyklen eller
 smut forbi værestedet til et spil billard. Stort TEMA om aktivt ældreliv. 
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INSPIRATION TIL ALLE SYGEPLEJERSKER
Er du syge- eller sundhedsplejerske og bor eller arbejder du i 

Rødovre Kommune? Så er du inviteret til en temadag med fokus 

på din faglighed. Det er Dansk Sygeplejeråd og Rødovre Kom-

mune, der står bag arrangementet, hvor du kan opleve en 

række oplæg om blandt andet etik og forebyggelse, om multi-

sygdom på tværs af sundhedsvæsenets instanser og om at 

vække mænds interesse for deres egen sundhed. Der 

vil desuden være en faglig markedsplads, hvor du 

blandt andet kan høre om, hvordan det 

er at arbejde i Rødovre Kommune. Det 

hele foregår 6. maj kl. 15.30-20.30 på 

Rødovregaard, og der vil være aftensmad og lodtrækning 

om præmier undervejs. Arrangementet er gratis, men tilmel-

ding er nødvendig. Se hvordan på rk.dk.

NYE RAMMER FOR FOLKEOPLYSNING 
En ny folkeoplysningspolitik er nu på plads. 

Den beskriver, hvordan vi fremover skal 

styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til bor-

gerne i Rødovre. Det kan for eksempel være gennem aktiviteter 

i foreningslivet såsom idrætsforeninger og kulturforeninger, 

undervisning i aftenskoler og studiekredse eller via de fritids-

aktiviteter, der finder sted på selvorganiseret basis, som for 

eksempel uformelle løbehold. Det er Rødovres Folkeoplys-

ningsudvalg, der har formuleret politikken, men også de lokale 

foreninger har været inddraget i processen. Målet er blandt 

andet at få flere borgere til at deltage i aktiviteter, der fremmer 

folkeoplysningen. Du kan finde politikken på rk.dk.

GÅ UNDER JORDEN I PÅSKEN
Påskeferien byder på masser af aktiviteter i Rødovre. 

Du kan blandt andet tage familien med til påske-

wellness i Vestbad, hvor der også er adgang til alle 

bassinerne, hvis de yngste familiemedlemmer får 

nok af gus og damp. I kan også besøge Heerup 

Museum, hvor der er gækkebrevs-værksted med 

billedkunstner Jonna Pedersen. Eller du kan gå under 

jorden i Ejbybunkeren og rejse tilbage i tiden til Den Kolde Krig 

eller tage en virtuel cykeltur langs Vestvolden. Læs mere i ka-

lenderen på side 14 og 15. 
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storisk Samling. Tryk: KLS Grafisk Hus. Distribution: 

FK Distribution. Oplag: 17.300. Magasinet er trykt på 

papirtypen ’Pureprint’, der stammer fra bæredygtigt 

skovbrug og som er 100 procent genanvendeligt og 

bionedbrydeligt.
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KONTAKT RØDOVRE KOMMUNE

Borgerservice og forvaltningerne er åbne for 

henvendelser mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag  

kl. 10-18 og fredag kl. 10-14. 

Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150, 2610 

Rødovre. www.rk.dk, rk@rk.dk, 36 37 70 00.

Indhold
ÆLDRELIV MED OPLEVELSER
Trænger du som ældre til at komme ud og møde 

andre? Så kan du i dette nummer af Sammen 

om Rødovre få ideer til en række hyggelige op-

levelser. Du kan blandt andet tage et slag rum-

mikub eller billard i kælderen under Ørbygård. 

Du kan spise frokost på det nærmeste pleje-

hjem. Eller du kan  tage en tur med den gratis 

servicebus, når du skal ud og handle - og måske 

møde en ny ven.  Læs mere på side 6-13.

BUM, BUM ... OG BUM!
En barnevognsfabrik, der begynder at lave re-

servedele til nazistiske ubåde - det må næsten 

ende  galt. Og det gjorde det, for den slags lod 

Rødovres modstandsbevægelse ikke passere 

under Anden Verdenskrig. Læs om fabrikken, 

der blev sprængt i luften igen og igen på side 16. 

KORT NYT

FÅR DU ’MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE’  

I DIN POSTKASSE? 

Magasinet udkommer ti gange årligt, en gang om 

måneden undtagen i januar og juli. Det omdeles ty-

pisk i den første halvdel af måneden. 

Hvis du ikke har modtaget magasinet, kan du kon-

takte os på magasin@rk.dk. Skriv navn, adresse og 

evt. telefonnummer. Så undersøger vi sagen og 

vender tilbage til dig. Du kan også finde magasinet 

på biblioteket og i Borgerservice. Magasinet udkom-

mer ikke i janur. Næste nummer udkommer i uge 20.

4 Bedre specialtilbud til skolebørn

4 Kriminaliteten falder  

trods stor tilflytning

5 Frivillig hos headspace: "Jeg oplever, 

 at de fleste unge går lettede herfra"

6 Oversigt: Et aktivt ældreliv

7 Op på cyklen og så derudaf

8 MASSER AF SAMVÆR  

og et spil billard for sjov

10 Vi ses i servicebussen!

11 Nyttige kontaktoplysninger for ældre

12 Kan du hjælpe, når du  

møder en med demens?

13 Nu er hjælpen helt tæt på,  

hvis du bliver syg

14 Det sker i Rødovre

16 Da fabrikken blev sprængt  

i luften - igen

HUN LYTTER TIL DE UNGES PROBLEMER
Stine Psilander er frivillig rådgiver hos 

headspace i Rødovre. Her kan alle unge i alde-

ren 12-25 år komme og få hjælp eller støtte, når 

livet er svært. Intet er for stort eller småt, og 

døren står åben hvad enten du har det svært i 

skolen, derhjemme eller bare er ked af det uden 

at vide hvorfor. Læs mere om headspace på  

side 5.
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HVEM SKAL HAVE RØDOVRE ERHVERVSPRIS?
For femte 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 2019’ i 

emnefeltet. Vi skal bare have din mail senest 15. 

maj. Prisen uddeles i efteråret og gives til en virk-

somhed, der udmærker sig på særlig vis, for ek-

sempel ved at gøre en særligt indsats for lokalom-

rådet eller miljøet, ved at være særlig nytænkende 

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

terierne på rk.dk. Søg på ‘erhvervspris’.
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NYHEDER

BESØG HEADSPACE
Headspace er et gratis og anonymt tilbud 

om rådgivning for alle i alderen 12-25 år. 

Du kan komme ind fra gaden eller du kan 

ringe eller skrive og aftale en tid først. 

Du kan tale om alt lige fra ensomhed og 

kærestesorger til præstationspres eller om 

at have det svært hjemme. Du er også vel-

kommen, hvis du f.eks. er i tvivl om din 

uddannelse. Kan vi ikke selv hjælpe, finder 

vi ud af, hvem der kan. 

Headspace Rødovre flyttede for nylig fra 

Tårnvej til Ovrevej, der er en sidevej til 

Rødovrevej.

Headspace, Ovrevej 1, 2610 Rødovre 

Tlf.:  53 73 30 03 / sms: 53 73 30 33  

www. headspace.dk/rodovre

"Jeg oplever, at de fleste unge går lettede herfra"
Headspace Rødovre er flyttet til nye 
lokaler tæt på Rødovrevej. Her kan 
unge komme og få en snak om det, 
der er svært. Intet problem er for stort 
eller småt.

Hvis det gør dig ked af det, så er det vigtigt nok 

til at tale om. Sådan er ånden hos headspace 

Rødovre, hvor unge kan komme og få støtte, 

rådgivning eller hjælp til de problemer, de tum-

ler med. 

“De unge kommer for at tale om alt fra mob-

ning, ensomhed, depression eller kropslige 

problemer som spiseforstyrrelser. Men der er 

også nogen, der kommer, fordi de har brug for 

hjælp til at finde et fritidsjob. Der er ikke nogen 

problemer, der er for små. Vi kan altid hjælpe 

folk videre, hvis det er,” fortæller Stine Psilander, 

der har været frivillig rådgiver hos headspace 

Rødovre i et år.

Man behøver dog ikke være så afklaret, at man 

selv ved, hvad der er galt, for at komme i 

headspace.

“Der er nogen, der bare er kede af det, men 

måske ikke helt ved hvorfor. Så spørger vi ind til 

det, og så åbner de som regel op. Men jeg op-

lever også, at de unge har ét problem, de har 

besluttet sig for at komme med, men at der i 

virkeligheden er flere ting, der gør dem kede af 

det. Det kommer vi så lige så stille omkring,” 

fortælller hun.

GÅR LETTEDE DERFRA
Nogle af de unge går i folkeskole, andre på ung-

domsuddanelser eller har arbejde. Typisk kom-

mer de til omkring tre samtaler i headspace, 

mens andre har brug for længere forløb og igen 

andre kommer kun en enkelt gang. Uanset  

hvad, så er de fleste glade for at have taget 

skridtet.

“Jeg oplever, at de fleste unge går lettede herfra, 

fordi de har sat ord på noget, der er svært. Og 

det kan være lettere at få tingene sagt her, fordi 

de ikke har følelser i klemme over for os. De 

behøver ikke have dårlig samvittighed eller be-

kymre sig om os på samme måde, som hvis de 

sad over for et familiemedlem,” siger hun.

HJÆLPER DEM VIDERE
Somme tider er de problemer, de unge kommer 

med, af en art, så de skal hjælpes videre. Det 

kan være til en læge, til psykiatrien eller til for-

skellige gratis tilbud. 

“Vi er ikke et behandlingssted, så derfor kan der 

nogle gange være brug for, at de unge hjælpes 

videre. Men de frivillige er alle blevet undervist 

i, hvordan vi skal gribe samtalerne an," siger 

Stine Psilander, der selv går på sosu- 

assistentuddannelsen. 

"Jeg har en livserfaring og nogle ting med i ba-

gagen, der gør, at jeg kan relatere til de unges 

problemer,"  

“ Headspace er et sted, hvor de 
unge kan læsse af og snakke om 
deres problemer. De kan tale helt 
frit, for vi har tavshedspligt og 
det foregår helt anonymt”

Stine Psilander (th) arbejder som frivil-
lig rådgiver hos headspace Rødovre.

Bedre 
specialtilbud 
til skolebørn

Rødovre Kommune samler 
kompetencerne inden for specialtilbud 
til skolebørn for at hjælpe børnene 
bedre. I dag er specialtilbuddene 
fordelt på fire af kommunens seks 
folkeskoler.

Kompetencerne for specialtilbud for børn bliver 

nu samlet på ét center fordelt på to skoler, 

nemlig Tinderhøj Skole og Valhøj Skole. På den 

måde kan personalet bedre trække på hinan-

den, og tilbuddet kan i højere grad blive tilpas-

set det enkelte barn, der ofte har flere diagno-

ser. Målet er, at fokus i højere grad skal være 

på, hvad børnene rent faktisk kan, og hvordan 

de kan indgå i et læringsfællesskab med andre, 

snarere end på selve diagnoserne.

Det nye center skal desuden sikre, at der kom-

mer stærkere faglige miljøer mellem pædago-

ger og lærere, som kan hjælpe de børn, der har 

det svært, og løfte kvaliteten i kommunens 

specialtilbud. Oprindeligt skulle ændringerne 

træde i kraft efter sommerferien, men efter at 

forslaget har været i høring, er det blevet beslut-

tet, at det nye center først åbner den 1. januar 

2020. På den måde bliver der mere tid til at få 

inddraget børn, forældre og medarbejdere.

Kriminaliteten falder i Rødovre
I 2018 var indbyggertallet i Rødovre 
Kommune for første gang siden 
1970’erne over 40.000. Men selvom 
der bliver stadig flere indbyggere, 
fortsætter kriminaliteten med at falde 
til et historisk lavt niveau. Der er 
blandt andet sket et fald i antallet af 
indbrud i boliger. Samtidig er antallet 
af straffelovsanmeldelser faldet 
markant. 
Ifølge Det Kriminalpræventive Råd 
forebygger nabohjælp indbrud og 
fremmer trygheden. 1641 husstande i 
Rødovre er tilmeldt nabohjælp. Du 
kan selv læse mere på nabohjælp.dk.

20,4%
færre indbrud

15,1%
færre straffelovsanmeldelser

Fra 2017 til 2018 faldt 

antallet af indbrud i boliger  

i Rødovre fra 255 til 203. Det 

svarer til et fald på 20,4 

procent. 

Fra 2017 til 2018 faldt 

antallet af straffelovsan-

meldelser i Rødovre fra 2645 

til 2245, hvilket svarer til et 

fald på 15,1 procent. 
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ÆLDRELIV

Et aktivt ældreliv
I dette nummer af magasinet sætter vi fokus på ældreliv - og især på nogle af de muligheder du som ældre har for at 

komme ud af huset og møde andre. Læs mere nedenfor og på de næste sider.

SPIS MED PÅ 
PLEJEHJEMMET

Alle ældre i Rødovre kan spise 
frokost i cafeerne på Rødovres tre 

kommunale plejehjem.
En varm ret koster 47 kr. og smørre-
brød 12 kr. Herudover tilbyder cafe-
erne forskellige andre småretter. 

Servicebus 848 kører lige til 
døren.  

CAFEEN PÅ 
ENGSKRÆNTEN

Åbent hver dag fra kl. 11-14, 
også weekend. Den varme ret 

serveres fra kl. 11. 
Se dagens menu på rk.dk/

pl-engskraenten.
Du finder Enskrænten på 

Kirkesvinget 5.

CAFEEN PÅ 
BROPARKEN

Åbent hver dag fra kl. 
10.30-13.30, også weekend. Den 

varme ret serveres kl. 11.30
Se dagens menu på rk.dk/

ael-broparken.
Du finder Broparken på 
Slotsherrens Vænge 2.  

ÆLDRELIV

FIND DIN 
HOBBY

På rk.dk/seniorer finder 
du masser af aktiviteter for 
ældre. Gå ind under 'Den 
øvrige hverdag' og deref-

ter 'væresteder' for at 
få et overblik.

BESØG DATASTUERNE
Få hjælp til IT - og en hyggesnak - i 
Rødovres datastuer. Datastuen på 

Gunnekær 60 har åbent mandag og 
tirsdag kl. 10-12. Datastuen på Cafébibliote-

ket, Nørrekær 8, har åbent onsdag kl.  
10 -12. Datastuen på Vandværket, 

Vandværksvej 17, har åbent mandag, 
torsdag og fredag kl. 10-12.

Op på cyklen 
og så derudaf

Hver torsdag mødes Hans og Jan i foyeren på Ældrecenteret 
Broparken. Sammen finder de tandemcyklen frem, cykler 
ud af skydedørene og ud i det fri. 

Jan Nimand Larsen på 69 år er en af to frivillige ’cykelpiloter’ på Broparken. 

To gange om ugen kigger han forbi for at tage nogle af borgerne på æl-

drecenteret på cykeltur. I dag har han to ture – den første med Hans Ove 

Herman Dalsted på 74 år. Og der bliver hygget og grinet allerede fra det 

øjeblik, de to mænd triller ud af døren.

”Vi får en god ’mandesnak’, når vi kører. Det er en fornøjelse”, siger Jan 

Nimand Larsen. For borgerne på ældrecenteret er cykelturene en kærkom-

men lejlighed til at komme ud i den friske luft og få lidt motion, selvom 

benene ikke kan klare en tur på egen hånd.

”Jeg er sprunget på den her cykel, fordi jeg altid har interesseret mig for 

cykelløb. Og det her er et godt alternativ til det”, siger Hans Ove Herman 

Dalsted og forstætter: 

”Jeg har næsten noget, jeg skal hver dag gennem kommunen – ja altså, 

mandag har jeg fri. Men det er rigtig rart, med de aktiviteter.”

Alle Rødovres plejecentre er udstyret med tandemcykler eller rickshaws, 

som alle kører med hjælp fra frivillige cykelpiloter. 

Vil du være frivillig cykelpilot, så kontakt dit lokale plejehjem. Find deres telefonnumer 
på side 11. 

FÅ VENNER I 
SERVICEBUSSEN

Læs mere på 
 side 10.

MANDAGS-GÅTUR
Hver mandag er der 'mandags-

gang', hvor du kan gå en tur sammen 
med andre i Rødovre. Turen tager cirka 
en time og ruten er 4-5 kilometer. En 

medarbejder fra Rødovre Sundhedscenter 
går altid med og svarer gerne på spørgs-

mål om sundhed, kost og motion
Hver mandag kl. 11.15 - 12.15. 

Mødested: Rødovre 
Sundhedscenter.

VI CYKLER 
SAMMEN

Læs mere på 
næste side.

CAFEEN PÅ 
ØRBYGÅRD

Åbent hver dag fra kl. 10-14, 
også weekend. Den varme ret 

serveres fra kl. 11.30. 
Se dagens menu på 
rk.dk/pl-oerbygaard.

Du finder Ørbygård på 
Medelbyvej 6. 

HYG DIG PÅ 
VÆRESTEDET

Læs mere på  
side 8.
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ÆLDRELIV

MASSER AF SAMVÆR 
og et spil billard for sjov

I det ene rum klikker strikkepindene mod hinan-

den. I det næste knalder billardkøerne til kug-

lerne og får keglerne til at vælte på den grønne 

filt. Og i det tredje rum høres den sagte raslen 

af plastikbrikkerne fra rummikub-spillet, der 

blandes og spredes ud på bordet.

Dét er lyden af Værested Ørbygård. Og så selv-

følgelig den lune klukken af kaffe, der hældes fra 

termokanderne op i kopperne, mens småsnak-

ken går rundt om bordene.

Denne formiddag viser forårsvejret sig ikke fra 

sin bedste side, men der er lunt og rart i kælde-

ren under plejehjemmet Ørbygård, hvor pensio-

nister i (næsten) alle aldre hygger sig.

“Vi bliver 93 år i år,” griner Mogens Hemming-

sen fra en stol i billardrummet og peger på sin 

sidemakker Jørgen Petersen. De to alderspræsi-

denter småsludrer, mens de venter på, det bliver 

deres tur ved billardbordet. Mogens er selv 

stamgæst i værestedet og har været det de sid-

ste syv år.

“Jeg begyndte at komme her, da jeg mistede 

min kone. Det er et dejligt sted. Vi er her jo for 

samværets skyld. Spillet - det er kun for sjov,” 

siger han og peger på de fire andre herrer, han 

spiller med i dag.

 

GRATIS FOR ALLE
I et af de andre rum 

sidder en flok damer 

og nørkler med for-

skelligt håndarbejde, 

lige fra strikning og 

hækling til papirklip. 

En af dem er Henny 

Jansson, der i sin tid 

begyndte på håndar-

bejdsholdet for hyg-

gens skyld, men end-

te som for formand 

for hele Værested  

Ørbygård, der udelukkende drives af frivillige.

“Vi giver en femmer til kaffekassen, når vi er 

her, men ellers er det gratis at komme her. Der 

er ikke nogen lærer, men vi hjælper hinanden 

med det, vi er gode til,” forklarer hun.

Hun viser listen over ‘medlemmer’ af værestedet 

frem. Egentlig er der ikke noget, der hedder 

tilmelding, men hun har alligevel styr på folk, så 

ingen går glip af invitationen til nytårskuren el-

ler skovturen.

TIL FÆLLESSANG HVER TREDJE TORSDAG
En af dem, der troligt dukker op i værestedet, er 

Inger-Lise Kjær Petersen, hvis mand Ejvind spil-

ler billard inde ved siden af, mens hun strikker.

Hver tredje torsdag er der er fællessang, hvilket 

er månedens store tilløbsstykke, og her er Inger-

Lise og Ejvind også på pletten. Men først får de 

altid frokost i Ørbygårds café på etagen 

ovenover.

De nyder begge to at komme i værestedet.

“Ellers kommer man jo ikke ud. Se på alle dem, 

der bare sidder derhjemme,” siger hun. Henny 

er enig:

“Ja, selvom man måske har sine venner, kan det 

også være rart at komme ud og møde andre 

mennesker og måske møde nogle nye.”

Samme ånd hersker i det tredje lokale, hvor tre 

spil rummikub er i gang. De små plastikbrikker 

fordeles og der sænker sig en koncentreret ro 

over rummet.

“Før i tiden mødtes vi jo hjemme og spillede 

rummikub. Men det er nu godt, at der er sådan 

et sted som dette her. Det giver folk noget at stå 

op til,” siger Inga Christiansen på 92.

“Og så får man også nogle nye venner,” tilføjer 

hun.

 

LAVER MANGE SMUKKE TING
Foruden spil og håndarbejde, er der også grup-

per, der mødes om frimærkebytning, stenslib-

ning og smykkefremstilling.

"Det er et sted, hvor vi kan mødes om vores hob-

bies. Der bliver lavet mange flotte ting," siger 

Henny og hiver ud i sit silketørklæde, der også 

har fået sit fine mønster her i værestedet.

På et bord i nærheden ligger rækker af smukke 

kort, som en af damerne har klippet og 

dekoreret.

Inger-Lise hiver stolt en mulepose frem fra un-

der bordet. Den er i patchwork, som også er 

syet i værestedet.

Men selv om der er meget at vise frem, er det 

tydeligt, at det ikke kun er de fine ting, det hand-

ler om.

"Det er hyggeligt at komme her," siger Inger-

Lise.  Resten er mest for sjov.

På Værested Ørbygård kan du hygge 
dig sammen med andre ældre. Og du 
er velkommen uanset om du 
foretrækker en billardkø, en sangbog 
eller en strikkepind.

VÆRESTED ØRBYGÅRD
Værested Ørbygård er et tilbud til alle på efterløn, førtids- eller folkepension i Rødovre. Det er 

drevet af frivillige og er gratis bortset fra en femmer til kaffekassen ved hvert besøg.

 

AKTIVITETER Du kan gå til håndarbejde (fredag kl. 10-13 i lokale 208/1), billard (tirsdag fra kl. 

13-16 samt fredag fra kl. 9-11 i lokale 208), frimærkebytning (tirsdag kl. 13-16 i lokale 208/1), 

smykkefremstilling (onsdag kl. 13-16 i hobbyrummet), broderi, strik og hækling (onsdag kl. 

13.30-16.30 i lokale 208/2), rummikub (fredag kl.10-13 i lokale 208/2) og fællessang (hver tredje 

torsdag kl. 13-16 i lokale 208/2). Aktiviteterne holder dog pause fra maj til august.

 

FIND VEJ Værested Ørbygård holder til i kælderen under plejehjemmet Ørbygård på Medelbyvej 

6. Fra hovedindgangen skal du gå igennem cafeen og tage trappen eller elevatoren til kælderen. 

Gå derefter til højre om hjørnet og så til venstre af den lange gang mod lokale 208/1 eller 208/2.

 

KONTAKT Få mere information om værestedet hos Henny Jansson på tlf. 36 41 11 94.
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ÆLDRELIVÆLDRELIV

Vi ses i 
servicebussen!
Ulla og Mette har lært hinanden hinanden at kende i bus 
848. Den er en gratis servicebus, hvor man både kan få 
hjælp til rollatoren og en hyggelig snak med de andre 
undervejs

En hånd bliver rakt i vejret et sted på Nørre-

gårdsvej og en bus svinger ind til siden. Chauf-

føren rejser sig og hjælper til, mens passageren 

stiger ombord i bussen med sin rollator. Der 

bliver hilst og nikket, og da alle sidder ned, kører 

bussen videre. 

Vi er i bus 848 - en gratis servicebus med ekstra 

hjælp til dem, der er dårligt gående. På to sæder 

midt i bussen sidder Ulla Spangtoft og Mette 

Rasmussen. En gang nikkede og hilste de også 

kun på hinanden, nu er de blevet venner og 

snakken går ubesværet. 

“Vi har lært hinanden at kende her i bussen. Nu 

snakker vi om alt mellem himmel og jord. Det 

var også hende, der fik mig shanghajet til at 

være med i busudvalget,” siger Mette med hen-

visning til Rødovre Kommunes bus-udvalg, som 

de begge er med i. 

“Vi er mange der bruger servicebussen flere 

gange om ugen. Så får vi en sludder om alle 

vores sygdomme og hvad vi ellers kan finde på 

at snakke om, og det er virkelig hyggeligt,” siger 

Ulla. Og der er god tid til en snak, for bussen er 

ikke ligefrem en hurtigbus. I dagtimerne kører 

den af en længere rute frem og tilbage gennem 

Rødovre og kommer blandt andet forbi tre ple-

jehjem. Men det gør ikke spor, mener Ulla:  

“Det tager selvfølgelig lidt længere tid, men så 

får vi også set lidt af Rødovre. Vi sidder og kig-

ger ud og holder øje med, hvad der sker rundt 

omkring. Det er også meget hyggeligt.” 

“Ja, vi har alligevel ikke andet at lave,” griner 

Mette. 

TRYGHEDEN OG HJÆLPEN BETYDER ALT
Denne formiddag fyldes sæderne i bussen op, 

efterhånden som bussen langsomt nærmer sig 

Rødovre Centrum.  Først skal den dog omkring 

Tæbyvej, der ligesom Nørregårdsvej er en så-

kaldt ‘vinkestrækning’, hvor der ikke er stoppe-

steder, men hvor bussen holder ind, når folk 

rækker hånden ud. Snart efter kører bussen dog 

op foran plejehjemmet Engskrænten, og de to 

damer strækker hals:

“Så, nu skal chaufføren ud og på arbejde. En, to, 

tre skal der med. Se,” siger Mette og peger, 

mens chaufføren hjælper de tre passagerer med 

rollatorer, der står på række og venter.

“At det er en servicebus betyder også, at man 

kan bede om hjælp til at komme ind og ud, og 

chaufføren kører ikke, før vi sidder ned. Jeg 

bruger slet ikke de ordinære busser mere, for 

jeg er ikke sikker på, at jeg når derop i tide, og 

så falder jeg bare," siger Ulla, der selv går med 

rollator. Mette supplerer:

“Jeg tror, det har reddet mange beboere i Rød-

ovre, at servicebussen findes. Det betyder, at de 

kan komme afsted og handle. Se bare på Ulla, 

hun ville da ikke kunne klare sig uden.” 

“Nej, det ville jeg ikke,” siger Ulla.

Efterhånden er der da også fyldt helt op med 

rollatorer i bussens mellemgang. Endelig når 

bussen Rødovre Centrum, hvor mange står af for 

at handle, også Ulla og Mette. De smiler og 

vinker. Nu venter indkøbene, og når de er klaret, 

går det hjemad igen.

“Vi tager den samme bus tilbage,” siger Ulla og 

peger på Mette. For sådan er det: Vi ses i 

servicebussen.

BUS 848 - SERVICEBUSSEN
Bussen er tilpasset borgere, der kan have brug for hjælp. Der er sat 

tid af i køreplanen til, at man kan spørge om hjælp, og til at chaufføren 

kan hjælpe. Bussen er gratis for alle. 

Du kan hente en køreplan i Borgerservice på Rødovre Rådhus. Du kan 

også finde køretider ved at ringe til DOT’s Kundecenter på 70 15 70 00 

eller ved at gå ind på på dinoffentligetransport.dk. Du kan også finde 

køreplanen på rk.dk. Søg på 'servicebus'.

Nyttige kontaktoplysninger

Som ældre borger med brug for hjælp, kan du møde forskellige fag-

personer, der hver især bidrager på forskellig vis. Her finder du kon-

taktoplysninger 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 hjemmesyge-

plejersken, 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 personer, som på grund af nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, 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 midler-

tidigt døgnophold. Tlf. 36 37 74 00. 

Sekretariatet har telefontid mandag–onsdag kl. 8.30-14.00, torsdag kl. 

8.30-18 og fredag kl. 8.30-13. Her kan du få oplyst telefontid for de 

enkelte sagsbehandlere.

PLEJEHJEM
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

Mette Rasmussen på 88 og Ulla Spangtoft på 89 
har lært hinanden at kende i servicebussen.
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Kan du hjælpe, når du møder en med demens?
Mindst 567 personer lider af demens i 
Rødovre. Nu kan du og dine 
medarbejdere, kolleger eller naboer 
blive uddannet som demensvenner. Så 
ved I, hvad I skal gøre, når I støder på 
et menneske med demens.

Virker damen ved busstoppestedet en smule 

forvirret? Hun ser bange ud og virker vred uden 

grund. Nu skælder hun også ud og mener det 

er den forkerte bus, der stopper ved busstop-

pestedet. Burde du hjælpe hende med noget? 

Men hvordan? 

Mange af os er ikke altid klar over, når vi står 

over for et menneske med demens - og de fær-

reste af os ved, hvad vil skal stille op. Men det er 

der nu råd for. Alzheimerforeningen uddanner 

nemlig nu i samarbejde med Rødovre Kom-

mune såkaldte ‘demensvenner’. 

“At være demensven handler ikke om, at man 

skal købe ind for sin nabo, der har demens eller 

være besøgsven for en, man ikke kender. Det 

handler om at kunne genkende symptomerne 

på demens og vide, hvilken adfærd man kan 

regne med, og hvordan man selv skal opføre 

sig,” forklarer Solvejg Larsen, der er demensko-

ordinator i Rødovre Kommune. 

BLIV DEMENSVEN PÅ 40 MINUTTER
Alene i Rødovre er der ifølge Alzheimerforenin-

gen 567 personer, der har fået konstateret de-

mens. Hertil komme dem, der endnu ikke er 

dianogsticerede. Derfor kan det være nyttigt at 

have basal viden om demens, især hvis man bor 

i en stor boligforening med mange ældre eller 

arbejder i et servicefag, hvor man er i kontakt 

med mange mennesker. 

“Vi arbejder på at gøre Rødovre demensvenlig. 

Det vil være bedre for både den demente og alle 

andre, hvis for eksempel medarbejderne i su-

permarkederne fik en indsigt i, hvad demens er, 

og hvad de skal stille op, hvis der står en i butik-

ken og virker bange eller forvirret,” siger Solvejg 

Larsen. Og faktisk skal der ikke så meget til, før 

vi kan blive meget klogere. Rødovre har nemlig 

lige nu ni demensven-instruktører, som tager  

ud og underviser dem, der gerne vil være 

demensvenner.

“Et kursus tager cirka 40 minutter og er helt 

gratis. Vi kommer gerne ud i beboerforeninger, 

foretninger og virksomheder, hvor man gerne vil 

vide, hvordan man skal gribe det an, når man 

står over for en nabo eller en kunde, der har 

demens,” siger hun.

I skrivende stund er 212 i Rødovre allerede ble-

vet uddannet til demensvenner. 

GODE RÅD NÅR DU MØDER 
ET MENNESKE MED DEMENS

• Smil og vær imødekommende.

• Vær rolig i dit kropssprog.

• Bevar øjenkontakten.

• Tal roligt og tydeligt.

• Brug korte sætninger.

• Stil kun ét spørgsmål ad gangen.

• Vær forstående og tålmodig.

• Tag ikke vrede og kritik personligt.

Du kan også tage et lynkursus på 40 minut-

ter og bagefter kalde dig 'demensven'. Det 

kan især være relevant for dig, der arbejder 

i butik eller et andet serviceerhverv eller  

hvis du bor i en stor boligforening. 

Find mere info i faktaboksen nedenfor.

BLIV DEMENSVEN 
Vil du gerne have en instruktør ud, der kan 

fortælle om demens, så kontakt demensko-

ordinator Solvejg Larsen på cn25569@rk.dk 

eller 36 37 74 94. 

Det er gratis og tager kun 40 minutter. Der-

efter får du en lille pin til at sætte på tøjet, 

der viser, at du er demensven.

ÆLDRELIV ÆLDRELIV

Nu er hjælpen helt tæt på, hvis du bliver syg
Siden september har Rødovres seks 
akutsygeplejersker kunne hjælpe 
ældre borgerne i hjemmet. Mange kan 
nu slippe for indlæggelser ved mindre 
behandlinger og undersøgelser, der 
lige så godt kan foregå i hjemmets 
trygge rammer.

"Det handler ikke om, at borgerne ikke skal på 

hospitalet. Det handler om, at det er de rette 

borgere, der kommer på hospitalet."

Sådan siger leder af hjemmeplejen i Rødovre, 

Hanne Hodel, om det arbejde som Rødovres 

seks nye akutsygeplejersker har stået for siden 

september. Akutteamet kan nemlig tilkaldes 

med kort varsel og hjælpe ældre borgere, der er 

blevet syge eller er faldet, og på den måde 

undgå unødige indlæggelser.

"Vi ved, at rigtig mange ældre mennesker, der 

for eksempel får en urinvejsinfektion og bliver 

indlagt for at få taget prøver, kan blive meget 

forvirrede over at skulle på hospitalet. Måske 

kommer de til at ligge i en seng på gangen, fordi 

der ikke er plads på stuerne. Vi kan i stedet lave 

en del af undersøgelserne på forhånd, så de kun 

behøver tage hjemmefra, hvis det er nødven-

digt," siger hun.

 

PÅ SYGEBESØG FOR LÆGEN
Akutsygeplejerskerne kan for eksempel tilkaldes 

af hjemmeplejen og af personalet på plejehjem-

mene, men også de praktiserende læger og 

1813 kan bede dem om at tage ud til en ældre 

borger, der har ringet ind.

"Der kan være ventetid på at få lægen på syge-

besøg, og det kan sommetider føre til en ind-

læggelse, der kunne være undgået. Men vi har 

i stedet nogle meget rutinerede akutsygeplejer-

sker, der kan foretage en vurdering og starte 

behandling i samråd med lægen," siger  

Hanne Hodel.

 

NÆR VED BORGERNE
I dag har kommunerne pligt til at have en akut-

funktion, men hvor andre kommuner har valgt 

at gå sammen om at lave et team på tværs,  

har Rødovre valgt at holde det inden for  

egen kommune for nærhedsprincippets skyld.

"Vores akutteam er tæt på alle de andre, der 

arbejder med borgerne. De arbejder tæt op af 

hjemmeplejen, og de kender de praktiserende 

læger i Rødovre. Det giver nogle muligheder for 

at samarbejde, som vi ellers ikke ville have ," 

forklarer Hanne Hodel. 

Akutteamet er fortrinsvis tiltænkt ældre borgere, 

men kan også hjælpe kronisk syge patienter 

med for eksempel at få lagt drop med kemo 

eller antibiotika i hjemmet. 

Du kan dog ikke selv tilkalde en akutsygeplejer-

ske. Hvis du bliver syg, skal du kontakte din 

hjemmepleje eller læge, eller ringe 1813, hvis 

det er uden for lægens åbningstid.  

Har du styr på pensionen?
Hvor meget du får i pension afhænger af dine 

personlige forhold. Er du i tvivl, kan du finde 

dine egne pensionsoplysninger ved at logge ind 

på BORGER.DK med dit NemID.

Det er også her, du kan tilmelde dig folkepen-

sion, når den tid kommer. Den bliver nemlig ikke 

udbetalt automatisk - du selv skal søge. Det kan 

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

Vil du gerne blive klogere på alt, der handler om 

pension, så kan du også besøge ATPs hjemme-

side om pension PENSIONFORALLE.DK.
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Det sker i Rødovre
Musik og scene
FYRAFTENSKONCERT MED ELEVER 
FRA RØDOVRE MUSIKSKOLE
Tirsdag d. 30. april kl. 17

Sydkystens Blokfløjte Ensemble, musikskolens 

guitarorkester og klaverelever fra musikskolen 

spiller.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

SHU-BI OR NOT SHU-BI 
Fredag d. 3. maj kl. 20

Oplev en forrygende koncert med tre af dansk 

rocks vittigste hoveder, de originale Shu-bi-dua 

medlemmer, Claus Asmussen ,Bosse Hall Chri-

stensen og Willy Pedersen. Sammen med deres 

band, Shu-bi or not Shu-bi, leverer de et show 

fuld af nostalgi, fis og ballade, og repertoiret 

består udelukkende af Shu-bi-dua-numre fra de 

gyldne år 1973–1982.

Sted: Viften

Billetter 245 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

 

RASMUS NØHR
Fredag d. 17. maj kl. 20

Gensynsglæden bliver stor, når den danske hit-

troubadour Rasmus Nøhr igen lægger vejen 

forbi Viften og live præsenterer popsuccesser 

som 'Sommer i Europa', 'Det Glade Pizzabud' og 

nye, nærværende sange fra sit nye album 'Mo-

nas Butik'.

Sted: Viften

Billetter 235 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

 

SILAS BJERREGAARD
Lørdag d. 18. maj kl. 20

Efter 12 år som forsanger i bandet Turboweek-

end, er Silas Bjerregaard klar til sin første solo-

turné med nye og gamle sange krydret med 

udvalgte sange fra årets TV2-program 'Toppen 

Af Poppen'.

Sted: Viften

Billetter 270 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

Påske
PÅSKE KLIPPEVÆRKSTED
15. april – 22. april kl. 11-14

Kom og klip i vores påskeværksted. Vi har mas-

ser af ideer og skabeloner til gækkebreve, col-

lage og andre kunstneriske klip. Værkstedet er 

åbent hele påsken, men vi står klar til at hjælpe 

dig mandag til onsdag kl. 11-14.00. Tirsdag d. 

16. april kl. 11-14 kan du desuden møde billed-

kunstner Jonna Pedersen, der har lavet årets 

inspirerende kunstklip. Du kan også opleve 

Jonna’s farverige malerier i Popup udstillingen i 

værkstedet. 

Sted: Heerup Museum

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

Museum. Ingen tilmelding.

PÅSKEWELLNESS FOR HELE FAMILIEN
Fredag d. 19. april fra kl. 11-14

I påsken kan hele familien nyde en tur i 

Vestbad Wellness. De varme omgivelser 

giver tid til afslapning og vores gus-

mester lave sauna-gus med forårets 

dufte fra æteriske, olier udvundet af 

blomster, planter, urter, træer og rødder. Der 

er fri adgang til svømmehallen, så mens 

børnene er en tur i vandet kan de voksne nyder 

en stille og afslappende stund.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 199 kr. pr. deltager  (aldergrænse 6 år) via 

vestbad.dk.

PÅSKEFERIE I EJBYBUNKEREN
lørdag d. 13. – mandag d. 22. april kl. 11-16

Ejbybunkeren er fuld af interaktiv historie for 

hele familien. I kan for eksempel tage en virtuel 

cykeltur langs med Volden.

Sted: Ejbybunkeren, 

Jyllingevej 303

Entre 50 kr. for 

voksne/30 kr. 

for børn.

Ud i det grønne
GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
BESØG FÅRENE
Søndag d. 5. maj kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen fortæller 

om foreningens arbejde. Hvis vejret er til det, 

kan du se fårene blive klippet.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Ingen tilmelding.

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
SPIS VILDE PLANTER
Fredag d. 1. juni kl. 15

Vær med, når vi leder efter spiselige planter på 

Vestvolden og tilbereder vores høst sammen 

med Søren Espersen, der til daglig formidler 

viden om Nordens spiselige vilde planter og le-

verer vilde urter og bær til restauranter.

Sted: Artillerimagasinet

Gratis. Ingen tilmelding.

Sundhed
SUNDHEDSTJEK
Torsdag d. 14. maj kl. 14-18

Rødovre Sundhedscenter tilbyder et sundheds-

tjek med måling af kolesteroltal, blodtryk, talje, 

vægt og fedtprocent, samt vejledning om 

sundhedstilbud.

Sted: Beboerhuset, Agerkær 40

Gratis. Ingen tilmelding.

Byvandringer
GÅ DIG GLAD MED LITTERATUREN
Tirsdag d. 30. april kl. 17.30-19

Tag med på en anderledes gåtur. Vi begynder 

med oplæsning og anbefaling af litteratur om at 

gå. Derefter er der opvarmning og en tre kilo-

meters gåtur med læsestop undervejs. Vi slutter 

af med forfriskninger og gaver. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis, men tilmelding nødvendig via rdb.dk. 

 PÅ CYKELTUR GENNEM LOKALHISTORIEN
Lørdag d. 4. maj kl. 10.30-12.30

Kom med arkivar Marie Drost Aakjær på en lo-

kalhistorisk cykeltur rundt i kernen af Rødovre. 

Vi kommer forbi Søtorp, Carlsro og det gamle 

landsbyområde. 

Sted: Start og slut ved Rødovre Bibliotek. 

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

For børn
ULVETIME: PÅSKEBIO & MAD
Torsdag d. 11. april kl. 17-18.30

Vi byder påsken og foråret velkommen til påske-

bio. Vi viser filmene: 'Lillefinger: påskeægget', 

'Pipungerne: hittebarnet' og 'Rita og Krokodille: 

forår'. Vi går også på en lille æggejagt og sår 

karse. Bagefter spiser vi påskemad og dekorerer 

æg.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 30 kr. via rdb.dk

Events
POP-UP FOLKEKØKKEN
Onsdag d. 24. april kl. 17.30

Spis marokkansk inspireret kyllingegryde med 

kikærter og abrikos. Der er også vegetarret.

Sted: Sportscaféen, Rødovrehallen

Pris: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 10 

år. Ingen tilmelding.

MORS DAGS BRUNCH
Søndag d. 12. maj kl. 10-12

Nyd en hyggelig mors dags-brunch, mens vi 

fortæller om inspirerende mødre i kunsthisto-

rien og om, hvordan traditionen blev til. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 180 kr. inkl. brunch, foredrag og entré via 

heerup.dk eller på museet inden 1. maj.

FORÅRSMARKED PÅ HEERUP MUSEUM 
OG RØDOVREGAARD
4. og 5. maj kl. 10-15.30

Gårdspladsen på Rødovregaard fyldes med  

boder med planter, stiklinger og håndværk. På 

Heerup Museum står museets kunstguider klar 

til at besvare spørgsmål om alt fra museets ar-

kitektur til Heerups have og værker i særudstil-

lingen 'Naturens Hårdkogte'. 

Sted: Heerup Museum og Rødovregaard

Gratis adgang, også til Heerup Museum.
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DENGANG I RØDOVRE

Da fabrikken blev sprængt i luften - igen
Hele tre gange blev maskinfabrikken 
Carltorp på Roskildevej saboteret af 
modstandsbevægelsen under Anden 
Verdenskrig. Og det kom ikke ligefrem 
som et chok for naboerne.

Magen til nytårsbrag havde Rødovre sjældent 

hørt. Da uret nærmere sig tolv om aftenen den 

31. december 1944, lød et kæmpe rabalder et 

sted på Roskildevej. I husene rundt om opstod 

der dog ikke ligefrem den panik, for mange af 

naboerne vidste allerede, hvad der var sket: 

Modstandsbevægelsen havde sprunget maskin-

fabrikken Carltorp i luften - igen.

“[Jeg] var til et selskab i et nærliggende hus, da 

værten lidt i tolv sagde, at vi skulle være stille i 

tre minutter, så ville der ske noget.” 

Sådan fortalte glarmester Poul Olsen i 1991 i et 

brev til Lokalhistorisk Samling, hvordan det var 

at være vidne til eksplosionen. 

Hverken for Poul Olsen eller for dem, der boede 

i kvarteret omkring Roskildevej og Brandholms 

Allé, var det nyt, at maskinfabrikken var et mål 

for modstandsbevægelsen. Fabrikken, der la-

vede reservedele til tyske ubåde og tanks, var 

allerede blevet saboteret to gange før. Hver gang 

var fabrikken imidlertid blevet genopbygget og 

nye maskiner leveret fra Tyskland. 

ADVAREDE INDEN BOMBER
For Poul Olsen var nytårsbraget da heller ikke 

første gang, han var vidne til modstandsbevæ-

gelsens sabotage. Syv en halv måned før var det 

nemlig ham, der som glarmester havde sat nye 

ruder i både fabrikken og i de omkringliggende 

villaer efter en eksplosion den 22. april, der 

havde sendt sort røg ud over hele Roskildevej.

Også dengang blev folk omkring fabrikken ad-

varet. I den illegale avis Information kunne man 

læse om, hvordan de 50 ansatte på fabrikken var 

blevet tvangsevakueret lige inden sprængnin-

gen, der dog alligevel kom til at koste en ansat 

livet, da han fik en bjælke i hovedet ved eksplo-

sionen. Også naboer og tilfældigt forbipasse-

rende blev advaret: 

“Sabotører standsede trafikken på Roskildevej 

og advarede gæster på den nærliggende Brand-

holm Kro. Efter aktionen forsvandt sabotørerne 

på cykel,” skrev Information. 

Artiklen er baseret på gamle breve sendt til Rødovre Lokal-
historisk Samling samt på bogen 'Her skete det - Guide til 
besættelsestiden på Vestegnen' af Jørgen Nielsen.

Fabrikken Carltorp, der var kendt for sin produktion af 
cykler og barnevogne, lå på Roskildevej ved Brandholms 
Allé. Overfor lå også maskinfabrikken Axel Eriksen & Co, 
der ligesom Carltorp blev udsat for sabotage 7. februar 
1943, 22. april 1944 og 31. december 1944.

Der stod sort røg ud over Roskildevej den 22. april 1944, da modstandsbe-
vægelsen i Rødovre sprang bomber på maskinfabrikken Carltorp og fabrikken 
Axel Eriksen & Co overfor på Roskildevej. Bare syv måneder senere  – nyt-
årsaften 1944 – blev frabrikkerne sprængt i luften igen.
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