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SÅDAN VIL VI FOREBYGGE RADIKALISERING
Unge der mistrivses er i større risiko for at blive 

radikaliseret end unge, der har det godt. Derfor 

er en del af Rødovres nye strategi mod radikali-

sering også at holde et vågent øje med de unges 

trivsel, så de ikke tiltrækkes af ekstremistiske 

miljøer. Læs mere om dette og om hvad du selv 

kan gøre som bekymret borger på side 6.

FRA HULEBYGGERI TIL TRÆKÆMPER
Engang byggede en dreng ved navn Thomas 

store træhuler i sin have. I dag bygger han 

kæmpestore kunstværker i genbrugstræ. Mød 

kunstneren Thomas Dambo, der denne sommer 

bygger seks store kæmper kæmper på Vesteg-

nen i anledning af Vestegnens Kulturuge. Rød-

ovre får også sin egen slumrende kæmpe. Læs 

mere om kæmperne og om manden bag. Det er  

på side 12.
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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. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 
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ENDNU MERE WIFI TIL 
RØDOVRE
Allerede nu kan du koble dig på Rødovre 

Kommunes åbne WiFi i 16 kommunale 

bygninger, men snart kommer endnu 

flere til. Det er nemlig blevet besluttet 

også at etablere åbent WiFi i endnu 12 

bygninger, nemlig Rødovre Bibliotek, 

Islev Bibliotek, Espelundens klubrum, 

Rødovrehallen, Stadionhallen, Musikskolen, Rødovre Skole, Nyager 

Skole, Tinderhøj Skole, Valhøj Skole, Islev Skole og Hendriksholm 

skole. De 12 steder vil få gæste-WiFi i løbet af 2016. Du kan læse 

mere på rk.dk/om-os/wifi. 

HAR DU SPOTTET DIN 
LOKALE MESTER?

I disse dage går en del Rødovre-

borgere rundt og kan bryste sig 

af at være Rødovres helt egne 

mestre. 239 sportsfolk fra Rødovre 

har nemlig vundet medaljer ved DM, NM, VM 

eller ydet et helt ekstraordinær præstation indenfor 

deres sportsgren. Det blev de i juni hædret for ved to store 

fester, hvor de fik en taske med påskriften ‘Mester’ af 

Rødovre Kommune. Så ser du en af dem derude i som-

merlandet, så husk at sige tillykke.

NY POLITIK SKAL STYRKE ÆLDREPLEJEN
Rødovre har nu fået en værdighedspolitik, der skal være 

pejlemærke for kommunens arbejde med ældre. Politikken 

skal sikre et respektfuldt samarbejde med de ældre, sikre 

anerkendelse, tillid og nærvær samt mulighed for selvbe-

stemmelse. Rødovre Kommune søger om 7,2 mio. kr. fra 

Sundheds- og Ældreministeriet til at føre politikken ud i 

livet, der blandt andet kan gå til at styrke trygheden og 

aktiviteter for borgere med demens, til flere ressourcer 

i hjemmehjælpen og flere aftenvagter på plejehjem-

mene. Desuden kan der ansættes ekstra personale i 

hjemmeplejen og på plejehjemmene, som kan sætte 

mere fokus på mad og ernæring.
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RØDOVRE FÅR EGET MINI-FOLKEMØDE
Rødovre får en ny festdag, nemlig Rødovreda-

gen, der bliver en fejring af demokratiet. Der 

bliver både debatter om tryghed, medbestem-

melse og vores fælles byrum på festdagen, der 

er inspireret af Folkemødet på Bornholm. Blandt 

de kendte ansigter, der sætter debatterne i 

gang, er den tidligere TV Avisen-vært Mette 

Walsted Vestergaard. Læs mere på side 10.
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HER KAN DU OG FAMILIEN FÅ HJÆLP
Er du nervøs for om din søn er ved at få de forkerte venner? 

Eller er du selv ung og kan ikke enes med din mor? Hver tors-

dag er der åben anonym rådgivning på Rødovre Bibliotek, hvor 

fagfolk kan hjælpe med alle de problemer, der kan opstå i en 

familie. Du kan tale om alt fra opdragelse, pubertet og skole til 

skilsmisse og skænderier, og du kan 

komme alene eller sammen med 

din familie. Dit navn bliver ikke 

skrevet ned nogen steder. Det er 

hver torsdag kl 17-19. Du kan også 

ringe til Åben Anonym Rådgivning 

på 20 10 15 58. 
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Kræftramte kører gerne længere for den rigtige hjælp
Et samarbejde på tværs af seks 
kommuner har det sidste år givet 
mulighed for at lave mere målrettede 
genoptræningshold for kræftramte. 
Det har været en succes.

Det helt i orden at skulle krydse kommunegræn-

sen for at få det rigtige tilbud. Det sidste års tid 

har seks kommuner samarbejdet om at lave 

hver deres målrettede genoptræningshold til 

forskellige grupper af kræftramte. Og en ny 

evaluering viser, at kun få af deltagerne ser det 

som et problem, at de måske er nødt til at for-

lade deres hjemkommune for at få den helt 

rigtige hjælp. Tilfredsheden med tilbuddet er 

generelt høj, viser evalueringen. 

“Det skyldes nok, at vi kan lave holdene med en 

meget høj kvalitet. Det gælder det faglige ind-

hold, fordi vi kan lave målrettede hold, dér hvor 

der findes særlige kompetencer inden for områ-

det. Men det gælder også deltagernes mulighed 

for at danne netværk,” siger Rødovres kræftko-

ordinator Marie Bache Hansen. Hun forklarer, at 

deltagerne får mere ud af at gå sammen med 

andre, der fejler eller har fejlet det samme. Har 

du for eksempel haft prostatakræft eller bryst-

kræft kan din krop have ændret sig på måder, 

som andre ikke nødvendigvis kan leve sig ind i. 

Derfor er det rart at kunne tale med 

ligesindede.

“Vi har et hold for mandlige kræftpatienter i 

Gladsaxe, som er meget efterspurgt, fordi sam-

menholdet er så godt. Mænd vil gerne gå sam-

men med andre mænd, for de sætter sig ikke 

nødvendigvis ned i en rundkreds og snakker li-

gesom kvinder. De taler måske mere sammen i 

omklædningsrummet,” siger hun. 

IKKE NOK I RØDOVRE
Hun tvivler på, at man kunne have lavet et tilbud 

i samme kvalitet, hvis man ikke var gået sam-

men på tværs af kommunerne. 

“Der ville slet ikke være borgere nok til at starte 

så forskellige hold her. Det er Rødovre for lille 

til.” Der er dog stadig aktiviteter for kræftramte 

i Rødovre, der kun er for kommunens egne 

borgere, blandt andet afspændingshold, der kan 

hjælpe på både smerter og stress. Desuden har 

PÅ  TVÆRS AF KOMMUNERNE
‘Vi samler kræfterne’ er et samarbejde mel-

lem Rødovre, Ballerup, Gladsaxe, Herlev, 

Furesø og Egedal kommuner, der giver 

kræftramte mulighed for at vælge genoptræ-

ningshold på tværs af kommunerne.

Ifølge en evaluering er 96,8 procent ‘meget 

tilfreds’ eller ‘tilfreds’ med træningen samlet 

set. 82,6 procent er ‘meget tilfredse’ eller 

‘tilfredse’ med tilgængeligheden til trænings-

stedet, mens kun 3,2 procent er ‘meget util-

fredse’. Har man ikke selv mulighed for at 

transportere sig hen til træningen, kan man 

få hjælp af sin kommune. 

Er du kræftpatient og er du ikke automatisk 

blevet vist videre til Rødovres kræftkoordina-

tor af dit behandlingssted, så kontakt Marie 

Bache Hansen på Rødovre Sundhedscenter.

Rødovre prioriteret at have en koordinator, der 

er uddannet kræftsygeplejerske. Det er med til 

at sikre at alle kræftramte får den rigtige hjælp.

Tydelige rammer giver trygge elever

På Ungdomsskolen giver man de stille 
børn forudsigelighed og masser af 
voksenopbakning. Og ikke mindst får 
de lysten til at gå i skole tilbage, viser 
evaluering.

Hvad nu hvis dit barns største udfordring ved at 

gå i skole er at komme afsted om morgenen? 

Sådan har skolegangen været for mange af de 

børn, der i dag går på Ungdomsskolen. En ny 

evaluering viser imidlertid, at de på Ungdoms-

skolen har fået lysten til at gå i skole tilbage. Her 

udtrykker forældrene blandt andet, at skolen har 

formået at gøre deres børn trygge og glade.

“Det er jo så fedt. Det her er unge, der ikke har 

det godt andre steder. Men det betyder, at de 

kommer hjem og fortæller at det går godt,” si-

ger Niels Henriksen. Han er leder af Dagskolen, 

der består af 8. og 9. klasse under Ungecenter 

2610, i daglig tale også kaldet Ungdomsskolen. 

STILLE BØRN DER BLIVER HJEMME
Han mener det er en stor sejr at have gjort 

denne gruppe elever glade for at gå i skole, fordi 

de typisk har været utrygge op gennem deres 

skolegang. Modsat mange fordomme, så er det  

typisk ikke bøllerne, der går i Ungdomsskolen. 

“Vi har alle slags elever, men det der kendeteg-

ner dem er, at de har haft en problematisk 

skolegang og har haft stort fravær. Det er  måske 

indadvendte drenge eller piger, eller børn, der 

er blevet drillet. Det er sjældent ballademagerne 

vi har. Men det er ofte elever, der ikke har et højt 

selvværd,” siger han. 

Han mener det har givet pote, at skolen stiller 

tydelige krav. Også til forældrene, der underskri-

ver en samarbejdsaftale, når eleverne starter, 

hvor de forpligter sig til at få børnene afsted om 

morgenen og til at støtte dem. Til gengæld mel-

der skolen tilbage om, hvordan de enkelte elever 

har det - både når det går godt og skidt.

EN CHANCE TIL
“Vi har skabt nogle meget tydelige rammer og 

vi kan se på evalueringen, at det kan både børn 

og forældre lide,” siger Niels Henriksen. Han ser 

netop Ungdomsskolen som disse elevers chance 

for at nå at få noget ud af deres skolegang.

“Hvis de ikke gik her, så ville de slet ikke komme 

i skole. Men vi er fem lærere til 24 elever, så der 

opstår et bånd mellem lærer og elev. De kan se, 

vi tror på dem, så de gør sig umage,” siger han. 

Det betyder også, at eleverne alligevel bliver klar 

til at komme videre i uddannelsessystemet. 

“Alle dem vi har i 9. klasse lige nu (juni 2016, 

red.) kommer videre herfra. Enten på teknisk 

skole, produktionsskole eller i 10. klasse.

TILFREDSHED MED UNGDOMSSKOLEN
Ifølge en ny evaluering vurderer forældrene 

skolens indsats for at gøre eleverne trygge og 

glade til 9,6. Samarbejdet mellem skole og 

forældre vurderes til 9,4. De giver maks-ka-

rakteren 10 til at der indgås samarbejdsafta-

ler for både elever og forældre, når eleverne 

starter.

Eleverne i 8. klasse er især tilfredse med 

skolens indsats for at forebygge mobning og 

skabe god stemning, som de giver hhv. 8,8 

og 9,4. Typisk har eleverne haft meget fravær 

i skolen, før de startede på Ungdomsskolen.

SPRING UD I DET Mange af eleverne er stille og indadvendte, når de 
starter på Ungdomsskolen. Her får de mulighed for at prøve sig selv 
af og få selvtillid inden for tydelige rammer. Billedet er fra de nye 
elevers introtur til Sverige sidste sommer.
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Hvis familien ikke fungerer, hvis skolen er noget 

skidt og vennerne ikke ligefrem står i kø, så kan 

et fællesskab i en bande - eller værre endnu - i 

en ekstremistisk gruppe måske virke 

tillokkende.

Men ingen unge i Rødovre skal have det så skidt, 

at det valg ligger lige for. Det er blandt andet 

målet for den strategi mod radikalisering, som 

politikerne i Rødovre har vedtaget. Strategien 

fokuserer på at opdage advarselstegn tidligt og 

forhindre at unge bliver radikaliseret.

“I forvejen gør vi et stort arbejde for at sikre, at 

de unge i Rødovre trives, og vi er meget op-

mærksomme på at opfange, hvis noget er ved at 

gå galt for dem - hvis de for eksempel dropper 

skolen, lærepladsen eller vennerne,” forklarer 

Annie Johanson, der som SSP-konsulent har 

været med til at udforme strategien.

At en ung pludselig dropper sit gamle liv kan 

nemlig være tegn på, at han eller hun er på vej 

ud i noget skidt, ofte kriminalitet eller stoffer.

“Men nu er radikalisering endnu en dimension, 

som vi er opmærksomme på,” siger hun.

RADIKALISERING TAGER TID
Annie Johanson understreger, at det tager lang 

tid for et menneske at blive radikaliseret, og 

derfor er det muligt at nå at opfange advarsels-

tegnene inden.

“Der vil have været en vrede i lang tid før, som 

skolen kan nå at reagere på. Måske har den 

unge skiftet vennerne ud eller taler nedsættende 

om bestemte grupper i samfundet i en sådan 

grad, at det virker ekstremt. Måske taler den 

unge ligefrem om at ville begå vold,” forklarer 

hun. Annie Johanson tilføjer, at det ikke kun er 

islamisk radikalisering, der skal holdes øje med, 

men for eksempel også højreorienteret 

radikalisering.  

Men det hele begynder og slutter med de unges 

trivsel, forklarer hun, for det er mistrivsel, der 

bringer dem i fare for at blive radikaliseret.

Derfor har alle skoler i Rødovre en SSP-lærer, 

som har fået et minikursus i radikalisering, og 

som kan give sparring til kolleger, der er bekym-

rede for en elev. Men også uddannelsesvejle-

dere, jobvejledere og pædagogerne i ungdoms-

klubberne holder øje med de unges trivsel, så 

de kan støtte op i tide, eventuel ved at hjælpe 

den unge videre i job, uddannelse eller ved at 

rette fokus på problemerne i familien.

RØDOVRES UNGE ER IKKE I FAREZONEN
Når det er sagt, så frygter Annie Johanson ikke, 

at nye ekstremister bliver udklækket her i 

Rødovre.  

“Vi er forpligtet som kommune til at tage det her 

alvorligt, og det gør vi. Men Rødovre har ingen 

ghettoer og ingen af de hot spot-områder, som 

Radikalisering skal tages i opløbet
Unge med problemer skal spottes og 
hjælpes, så de ikke bliver tiltrukket af 
ekstremistiske miljøer. Det er tanken 
bag Rødovres nye strategi mod 
radikalisering, hvor de unges trivsel er 
i højsædet.

politiet er særligt opmærksomme på. Vores 

SSP-team holder ugentlige møder med politiet 

og følger al kriminalitet meget tæt. Vores vurde-

ring er, at det er ikke sandsynligt, at Rødovre vil 

blive et arnested for radikalisering,” siger hun 

og tilføjer:

“Men det er vigtigt, at borgerne ved, vi er gea-

rede til at reagere på det, hvis det bliver nødven-

digt. Men vi er ikke i alarmberedskab, vi er 

opmærksomme.”

RING OG SPØRG OM RÅD
Er du alligevel bekymret som borger, fordi du 

har set eller hørt noget, som fik advarselslam-

perne til at blinke, så er Annie Johansons råd 

imidlertid, at du ringer til den nationale hotline 

eller Infohuset i Københavns Vestegns Politi. 

“Er du i tvivl, så kan du ringe til de to hotlines og 

få en snak om, hvad det er du har oplevet. Må-

ske ønsker du ikke at pege fingre ad nogen, men 

de kan hurtigt spotte om det er noget, myndig-

hederne skal involveres i eller ej,” siger hun.

DET KAN DU SELV GØRE
Hvis du har mistanke om radikalisering hos 

en anden borger, eller har du brug for at 

vende din tvivl med en fagperson, så tag 

kontakt til myndighederne.

VED TVIVL Ring til den nationale hotline om 

radikalisering på 41 74 90 90 og få sparing. 

VED KONKRET BEKYMRING Kontakt Infohu-

set i Vestegnens politikreds/Rødovre på 72 58 

74 19.

AKUTTE HENVENDELSER Kontakt Køben-

havns Vestegns Politi på telefonnummer 114.

Du kan også kontakte SSP på 36 37 77 18 om 

en bekymring verørende  unge under 18 år 

eller  SSP+ på 36 37 7613 vedrørende voksne. 

SSP er et samarbejde mellem Skole, Sociale 

myndigheder og Politi. Rødovre har to 

SSP-konsulenter.

Vil du gerne stoppe med at ryge og bor du i det nordlige Rødovre, kan du nu komme på et ry-

gestopforløb tæt på dig. ’Kom & Kvit’ starter onsdag den 31. august kl. 17-18.30 i 

Rødovre Frivilligcenter. Forløbet kan enten være individuelt eller sammen med andre, 

der også ønsker at stoppe med at ryge – på den måde er man ikke alene om den 

store forandring, som et rygestop er. Forløbet har hver gang forskellige temaer for 

eksempel ’støtte og motivation’, ’kontrol og rygetrang’ eller ’gevinster og energi’. Du 

kan starte, så snart du har tilmeldt dig og har haft en indledende samtale med 

rygestoprådgiveren om din situation og behov. Vi har løbende tilmelding til ryge-

stopforløbet via Rødovre Sundhedscenter eller rygestop@rk.dk.

Få hjælp til rygestop i Frivilligcentret

Nye afspændingshold er åbne for alle
Nu kan alle være med på Rødovre Sundhedcenters afspændingshold, der tidligere har været 

forbeholdt kræftramte. Kurset varer ti uger og er rettet mod alle borgere i Rødovre, der oplever 

perioder med stress og angst, der har ført til muskelspændinger. På kurset lærer du forskellige 

øvelser, der hjælper dig med at slappe af og give slip på spændinger i kroppen, og der vil blive 

arbejdet med bevægelighedsøvelser, udstrækning og afspænding. I øvelserne tages der hensyn 

til den enkeltes særlige behov, og der arbejdes med stående, siddende og liggende øvelser, så 

det er vigtigt, at du selv kan komme ned og op fra gulvet. Kurset er gratis, men der er et begræn-

set antal pladser, så husk tilmelding. Det starter 23. august. Se mere på rk.dk/sundhedscenter. 

Børnekor og ungdomskor søger nye stemmer
Nu er det muligt at komme til optagelsesprøve til Rødovre Korskoles Børnekor samt ung-

domskoret ‘De frie toner’. Prøven finder sted den 18. august kl. 16 i Islev 

kirke og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Under 

prøven skal du synge et vers af ‘I østen stiger solen op’ eller ‘Jeg ved 

en lærkerede’, og hvis du ikke har lyst til at synge alene, kan du synge 

sammen med underviseren. Rødovre Korskoles Børnekor er et sam-

arbejde mellem Rødovre Kommunale Musikskole og Islev Kirke, og er 

for alle sangglade børn fra 3.klasse og op. Koret øver hver torsdag fra 

klokken 16-18 i Islev Kirke. Ungdomskoret ”De frie toner” er for sangere mellem 14 og 

24 år, og øver hver torsdag fra klokken 18-19 i Islev Kirke. Hvis du har spørgsmål til koret eller 

prøven, så kan du kontakte Jonas Nørgaard på 28 12 50 75 eller Iben Vestergaard på 22 86 89 45. 

Efterlønnere og pensionister bydes velkommen
1. september starter en ny sæson hos Værestedet for Pensionister og Efterlønsmodtager på 

Plejehjemmet Ørbygård, og nye ansigter er meget velkomne. Hos Værestedet kan du dyrke 

forskellige hobbies så som tegning og maling, forskellige slags håndarbejde, frimærkebyt-

ning, billard, smykkefremstilling, stenslibning og spil. Hver tredje torsdag synger vi sam-

men, og vi holder julefrokost i januar og skovtur om foråret. Det er gratis at være med, 

men du skal bo i Rødovre kommune. Du kan finde vores folder på Ørbygård eller kon-

takte Børge Løvsteen på 23 71 70 70, hvis du vil høre mere.   
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OVERBLIK

TI DAGES FESTLIGHEDER 
- FÅ OVERBLIKKET

KULTURNATTEN 
 9. september

Kultunatten finder sted på og omkring Rådhuset, 

på Rødovre Bibliotek, i Viften, i og ved Rødovre 

Centrum og på dele af Rødovre Parkvej.

Kulturnatten bliver arrangeret i samarbejde med 

Rødovre Centrum og Rødovre Lokal Nyt.

Find hele programmet for Kulturnatten på rk.dk i 

starten af september.

KULTURNATTEN

9. 
september

kl. 18-23

Årets tema for både Kulturnatten i 
Rødovre og Vestegnens Kulturuge er 
’På den anden side’. Det handler om at 
se nye sider af byen, at opleve kunst 
på en ny måde og få et kig ind i 
verdener, der ellers har været 
lukkede. 

DØREN TIL TEENAGEVÆRELSET STÅR ÅBEN
Normalt er teenageværelset lukket land for alle 

andre end netop teenagere. Men på Kulturnat-

ten omdannes Lille Sal på Rødovre Bibliotek til 

et teenageværelse, 

hvor de unge vil 

inviterer gæster ind 

til en snak. Det kan 

være kunstnere, 

musikere, bloggere 

eller youtubere. 

Alle kan kigge ind 

og lytte med på 

selve Kulturnatten eller du kan selv være med til 

at stå for de små interviews - hvis du altså er 

teenager.  Læs mere i den gule boks.

TEENAGERE SØGES
Er du mellem 13 og 19 år og har lyst til at være 

kulturentreprenør og med til at skabe teenagevæ-

relset til Kulturnatten 9. september, så kontakt 

projektleder Signe Foght Hansen på tlf 51515476 

eller på cn21230@rk.dk. 

BYMIDTEN LYSER OP
Flydende lanterner ud på Rådhuskanalen, møn-

stret gadebelysning og træer lyst op i nye farver. 

På Kulturnatten vil du kunne opleve en anden 

side af byrummet, når det forvandles af lygter, 

lanterner, fakler og lys-animation.

KUNSTNER, PUBLIKUM ELLER KUNSTVÆRK?
Scenografen Sara Cederstrøm holder silhuet-

workshop for børn og voksne. Når mørket falder 

på, bliver silhuetterne sat op og flyttet rundt på, 

så de skaber et væld af historier. Du kan være 

med til at lave silhuetterne, flytte rundt på dem 

eller bare gå en tur gennem kunstværket og selv 

blive en silhuet blandt de andre.

DANS OVER OG UNDER JORDEN
Kulturnatten byder også på masser af musik og 

dans. For de unge er der Tunnelfest i tunnelen 

under Tårnvej ved Rødovre Centrum, hvor DJ 

Flæske, Kristoffer og Max står bag dj-pulten fra 

klokken 21-01. For dem der hellere vil blive over 

jorden er der hele aftenen både musik- og dan-

sescener ved Rådhuset, hvor du blandt andet 

kan forsøge dig med linedancing og 

standarddans.

DIG SELV I STORT FORMAT
Se dig selv, som du aldrig har set dig selv før. 

Lad Rødovre Fotoklub tage dit portræt, som 

derefter blæses op i stor format på væggen ved 

Viften. 

NED I BUNKEREN 
På den anden side af 1989 var bunkeren under 

Rødovre Bibliotek af stor betydning. Kom med 

ned og se, hvad biblioteket i dag gemmer der-

nede i koldkrigsbunkeren. 

STREET ART - HER ELLER DER?
Gymnastik- og idrætsforeningen Orient viser 

rundt på Rødovres 

nye kunstrute, der 

består af fem  vær-

ker af streetart-

kunstneren Tasso 

under titlen ’Every 

Man’s Life is a 

Fairytale’.  Vil du 

hellere spare fod-

sålerne for de 2,5 kilometer, så kan du opleve de 

fem værker på Rådhusets væg, hvor de bliver 

blæst op som lyskunst, når mørket falder på.

RØDOVREDAGEN 
 10. september

Rødovredagen finder sted på Rådhuset, på Råd-

husplænen og Rådhuspladsen, i Viften samt på 

Rødovre Bibliotek.

Find hele programmet for Rødovredagen på rk.dk i 

starten af september.

VESTEGNENS 
KULTURUGE 

 9.-18. september
Vestegnens Kulturuge finder sted på ud udvalgte locations 

i Rødovre, samt i fem andre Vestegnskommuner, nemlig 

Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og 

Høje-Taastrup. 

Find hele programmet for Vestegnens Kulturuge på vkir.dk 

eller hent program-app’en på vkir.dk i starten af 

september. 

KULTURNATTEN 
tager dig med om ’På den anden side’
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RØDOVREDAGEN

RØDOVREDAGEN  
  er Rødovres eget  

    MINI-FOLKEMØDE
‘Rødovredagen’ er en ny festdag for 
demokrati og medborgerskab, som 
finder sted dagen efter Kulturnatten i 
september.

Bymidten vil være smykket i Rødovre-rødt, og 

både lokale ildsjæle, foreninger og politikere vil 

være klar til at vise, hvad de står for, når med-

borgerskabet fejres den 10. september. På den 

nye festdag ‘Rødovredagen’, der finder sted 

dagen efter Kulturnatten, vil man kunne deltage 

i debatter om alt fra frivillighed, socialt ansvar 

og tryghed til kunstens rolle i det offentlige rum. 

På scenen vil du blandt andet kunne opleve den 

tidligere vært fra TV Avisen, Mette Wal-

sted Vestergaard, kunstquiz-vært 

Adrian Hughes, tidligere politidirek-

tør Hanne Bech Hansen og tidligere 

tv-vært Kathrine Krone Laurent. De vil 

sørge for at få de gode debatter igang 

dagen igennem, men Rødovredagen vil 

også handle om, hvordan du som borger 

kan være med til både at få medbestem-

melse og bidrage til et bedre Rødovre.

EN-DAGS FESTIVAL
Rødovredagen er inspireret af Folkemødet på 

Bornholm, men også af arrangementet ‘Røde 

RØDOVREDAGEN

Dage’, der blev afholdt i Rødovre i 2011, der var 

en kulturfest for hele kommunen. Den 10. sep-

tember kommer det derfor til at summe af festi-

valstemning i Rødovre - med aktiviteter for børn, 

unge, familier og ældre. Der vil også være både 

mad og musik på programmet, og hele bymid-

ten vil blive smykket i rødt. 

Alle er velkomne, og vi håber at alle de ildsjæle, 

der har tillidshverv i for eksempel boligforenin-

ger, paraplyorganisationer, forældrebestyrelser, 

råd og nævn vil støtte op om arrangementet. 

Du kan læse meget mere om programmet for 

Rødovredagen på rk.dk i starten af september 

og i Rødovre Lokal Nyt.

10. 
september

kl. 10-14
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KUNSTEN SPILLER EN ROLLE FOR RØDOVRE
De tre kunstnere i Rødovres nye kunstråd – forfatter og billedkunstner Ken André Stilling, 

tekstil- og billedkunstner Isabel Berglund og kunstner og kunsthistoriker Mahmoud Klyvø 

Alibadi - vil diskutere kunst i det offentlige rum. Kunstquiz-vært Adrian Hughes (billedet) vil 

styre debatten undervejs, der også vil handle om hvad Rødovres nye pulje til kunst i 

byrummet bør gå til.  Alle er velkommen til at bidrage til debatten.

På Rødovredagen vil man desuden kunne se kunst blive til - og selv være  med - når kunstner 

Pelle Brage involverer publikum i tilblivelsen af en skulptur, hvor man både kan komme med 

ideer og selv få griset fingrene til.

DET ER ALLES DEMOKRATI
Rødovredagen handler om fællesskab og medborgerskab - om at være sammen om Rødovre. 

På dagen vil den tidligere TV Avisen-vært Mette Walsted Vestergard (billedet) derfor stå for en 

debat om lokalt demokrati. 

For hvordan engagerer vi hinanden til at tage del i beslutningerne i vores lokalsamfund, og 

hvordan sikrer vi dialogen om de beslutninger, der påvirker vores alles hverdag? Det er nogle af 

de spørgsmål, som vil blive debateret i Viftens Store Sal, og blandt deltagerne vil foruden borg-

mester Erik Nielsen være lokale ildsjæle og borgere, der har valgt at sidde med i lokale bestyrel-

ser. Alle er velkommmen til at komme og være med.

TRYGHED ER NOGET VI GIVER HINANDEN
Danskerne har europarekord i tryghed. Sammen med finnerne er vi det folkefærd, der føler os 

mest sikre i vores byer. Politiet spiller en vigtig rolle, men tryghed handler ikke kun om politi på 

gaderne. En forudsætning for tryghed i lokalsamfundet er blandt andet åbenhed, tillid, involve-

ring, fællesskab – den sociale sammenhængskraft. Tidligere politidirektør for Københavns Politi, 

Hanne Bech Hansen (billedet) vil komme med sit bud på, hvad det vil sige at være tryg. 

Bagefter vil hun deltage i en paneldebat, hvor Ole Pass, Social- og Sundhedsdirektør i Rødovre 

Kommune og tidligere formand for foreningen af socialchefer i Danmark, også vil deltage, samt 

nogle af de andre aktører, der også arbejder for at skabe tryghed i Rødovre.

VI HAR BRUG FOR DIG
Frivillighed er rygraden i Rødovres lokalsamfund, men hvad skal der til for at få folk til at melde 

sig under fanerne? Det er et af Rødovredagens store temaer, som blandt andet debatteres af 

Nadja Pass fra samfundslaboratoriet Borgerlyst og Mikkel Vinther, der har arbejdet med unge 

og demokrati.  Tidligere tv-vært Kathrine Krone Laurent (billedet) vil styre debatten.

Har du allerede blod på tanden, så står Nadja Pass også bag et såkaldt ’løsningslaboratorium’ 

på Rødovredagen, hvor engagerede borgere, embedsmænd og politikere er mere end 

velkomne.

Foto: Jan Grarup



ISHØJ Copenhagen Art Run er et fem kilometers oplevelsesløb ved Ishøj 

Strandpark, hvor du kan opleve installationer og kunstværker, der 

både fornøjer og forbavser – og inviterer dig til at være aktivt med. Det 

sker den 14. september.

ALBERTSLUND Tag hele familien med og gå til fællesspisning på spil-

lesstedet Forbrændingen i Albertslund. Du kan spise med under hele 

Kulturugen.

HVIDOVRE I Hvidovre kan du opleve film under åben himmel 10. sep-

tember, hvor der bliver vist ’Steppeulvene’ på plænen ved Risbjerg-

gård. Bandet Stepp2, der blandt andet tæller Steppeulvenes  

    gamle trommeslager Preben Devantier, varmer op inden.

                  HØJE TAASTRUP 100-året for  surrealisten Wilhelm  

      Freddies fødsel markeres med en udstilling af 

         kunstnerens malerier, colager og skulpturer. 

           Det er i Fritidscenter Hedehuset, og fernis- 

             ringen er 10. september. 

   

                  VALLENSBÆK Den 11. september er der  

         Mosens Dag i Vallensbæk med masser af  

       naturoplevelser for hele familien, lige fra  

   ponyridning til kanosejlads.

VESTEGNENS KULTURUGE VESTEGNENS KULTURUGE

9. - 18. 
september

For kunstneren Thomas Dambo kan 
der trækkes en lige linje fra hans 
barndoms hulebyggerier til hans 
nutidige træskulpturer. I anledning af 
VESTEGNENS KULTURUGE bygger han 
’De seks glemte Kæmper’ på 
Vestegnen. Fantasifulde visioner, 
gammelt træ og masser af hjælpende 
hænder er ingredienserne. Ligesom 
dengang han var barn.

En halvstor knægt løber på tværs af skibhus-

kvarteret i Odense, tilbage til sit eget hus med 

noget gammelt træ han har fundet. Han har fået 

aktiveret vennerne, der også er klar med ham-

mer og søm, og i hans hoved kan han allerede 

se værket tage form: En træhule i flere etager, 

med gangbro eller svævebane, måske endda 

forbundet med en jordhule.

I dag er knægten en voksen mand, og denne 

sommer har han bygget, hamret og skruet over 

hele Vestegnen. Kunstneren Thomas Dambo 

står nemlig bag ’De seks glemte Kæmper’ - trol-

delignende skulpturer i genbrugstræ - der bliver 

bygget i anledning af Vestegnens Kulturuge. Her 

i august bygger han Rødovres kæmpe i området 

nær Absalon Camping og Espelundens 

idrætsanlæg.

“Hele mit liv har jeg bygget store ting i træ, 

huler i tre etager, svævebaner og broer og hvad 

ved jeg. Og jeg har altid været god til at få kam-

meraterne med på ideen, men når de ville give 

op, blev jeg ved. Dét jeg fandt ud af som barn 

var, at hvis jeg putter tiden og energien i det, så 

kan jeg lave næsten alt,” fortæller Thomas 

Dambo.  

OVER HELE VERDEN
I dag har han bygget træskulpturer over hele 

verden, så de seks glemte kæmper, som bliver 

bygget her, har allerede trolde- eller dyrelig-

nende kusiner, der står i både Aarhus, Ham-

burg, Horsens, Puerto Rico og på Amager, Mors, 

i Florida og i Australien.

Alle Thomas Dambos træskulpturer bliver byg-

get i genbrugstræ, ligesom hulerne blev, da han 

var barn. Dengang var det fordi han hurtigt fandt ud af, at det var nem-

mere at finde gammelt træ i nærheden end at transportere nyt træ hjem 

fra byggemarkedet i en indkøbsvogn skubbet af ham selv på rulleskøjter. 

Men i dag handler det også om det fornuftige i at genbruge.

“Det handler at vise, at man kan have en positiv oplevelse med noget, der 

faktisk er affald. Jeg tror folk tænker, at hvis jeg kan bygge seks kæmper 

af gammelt træ, så kan de også bygge deres udhus af det. Det handler 

bare om at se potentialet i affaldet,” siger han.

AKTIVERE VENNERNE
I løbet af sommermånederne er kæmperne lige så stille blevet bygget i de 

seks vestegnskommuner. Hvert sted har frivillige sluttet sig til Thomas 

Dambo for at hjælpe med at skrue og save efter hans vision, og i Rødovre 

bliver det de unge fra det sociale projekt Springet, der kommer for hjælpe 

til. For Thomas Dambo har nemlig ikke mistet evnen til at få andre med på 

en god idé, også selv om det i dag ikke længere bare er en leg.

“Det er ligesom dengang jeg byggede huler. Det her med at kunne få de 

andre til at se det for sig, få dem til at tro på ens fantasi og kreativitet,” 

siger han og tilføjer, at det var nu ikke fordi han selv troede  

at han skulle leve af at bygge i træ, dengang han var  

barn.

“Men hvis man ikke selv tror på sin drøm, så  

kommer det i hvert fald aldrig til at ske,” siger  

han. Som en lille cadeau til de frivillige, der  

hjælper med at gøre fantasi og drøm til virkelige  

træskulpturer, så navngiver han alle kæmperne  

efter en af dem, der har hjulpet til. Derfor findes  

der allerede en Teddy Venlig i Høje Taastrup og Oscar  

Under Broen i Ishøj og en Tilde i Vallensbæk. Hvad  

Rødovres kæmpe kommer til at hedde, vil vise sig, når  

den sidste skrue er skruet i

FIND KÆMPERNE

De seks glemte kæmper er træskulpturer og vil alle stå færdige, når 

Vestegnens Kulturuge går i gang 9. september. Du finder kæmperne 

i Rødovre, Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. 

Det er muligt at cykle rundt forbi alle seks kæmper på en dag. Ruten 

er cirka 20 km. På rk.dk vil der op til Vestegnens Kulturuge være in-

formation om, hvordan du finder kæmperne, men du kan også følge 

med på thomasdambo.com eller vkir.dk

Kæmperne er finansieret af de seks vestegnskommuner. Rødovres 

kæmpe finder du i området mellem Absolon Camping og Espelun-

dens Idrætsanlæg. Den bliver bygget mellem den 9. og 12. august.

“Hvis jeg putter TIDEN og ENERGIEN i det,  
  så kan jeg lave næsten alt”

INDE I GABET Hovedet til Rødovres slumrende kæmpe 
er lavet i Thomas Dambos værksted. Resten bygges på 
stedet, hvor kæmpen skal ligge.

SELVBYG Thomas Dambo og hans hjælpere i gang med 
at bygge en af de seks kæmper, der senere har fået 
navnet Thilde i Vallensbæk. Rødovres kæmpe bliver 
bygget 9.-12. august.
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I Rødovre vil du under Vestegnens Kulturuge blandt 
andet kunne opleve Rødovredagen og foredrag af 
Lisbeth Zornig, men Albertslund, Hvidovre, Ishøj, 
Vallensbæk og Høje-Taastrup har også masser at byde 
på. Nedenfor er et par highlights, men du kan også se 
hele programmet på vkir.dk eller hente program-app’en 
i starten af september.



Musik og scene 

ÅBEN SCENE PÅ RØDOVREGAARD
Søndag d. 14. august kl. 14-17

Solister og kor inviteres til at prøve talentet af 

på scenen i baghaven på Rødovregaard. Kom 

og oplev morgendagens sangere og musikere. 

B77 Mandskor binder dagen sammen med et 

sæt på 30 minutter i pausen.

Sted: Rødovregaard

Gratis entre

HAVEDANS OG PALMEHAVEORKESTRET
Søndag d. 21. august  

kl. 14-17

Palmehaveorkestret 

spiller op til vals, 

foxtrot, sving og alle 

de andre klassiske 

danseformer. Der 

opstilles store telte 

i haven og i baren 

sælges kaffe, te, 

kage samt øl, vand 

og vin.

Sted: Rødovregaard

Gratis entre 

METALLICA JAM, SUPPORT: 
STATEMENT
Lørdag d. 10. 

september kl. 

20.30

Oplev alle de 

store Metallica 

numre blive spillet af det danske Metallica-

jamband. Metallica Jam kommer og giver et 

brag af en koncert, kom og vær’ med til en 

aften med rock.

Sted: Viften

Billetter: 150 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

Det sker i Rødovre

Sundhed og wellness

MANDAGS WELLNESS - ANSIGTSTEMA
Mandag d. 5. september kl. 17.30-20.30

Nyd en aften kun for kvinder med fokus på an-

sigtspleje, hvor der lægges en lermaske og din 

hud peeles.

Mærk varmens beroligende effekt i saunagus. 

Max. 20 pladser. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 289 kr. via rk.halbooking.dk

GØR NOGET GODT FOR DINE LUNGER  
– TEMAAFTEN OM KOL
Torsdag den 8. september kl. 17-19

Prøv lungegymnastik, få idéer til vejrtræknings-

øvelser og få vejledning om vaccinationer og 

vitaminer, der gør dine lunger sundere.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig

YOGA PÅ RÅDHUSPLÆNEN
13., 20. og 27. august kl. 10-11

Tre lørdage i august er der udendørs yoga på 

græsset bag Rådhuset, hvor alle kan være med. 

Medbring gerne egen yogamåtte og et tæppe.

Sted: Rådhusplænen

Gratis

Foredrag og debat
UNDERDANMARKS JÆGERSOLDATER
Torsdag d. 15. september kl. 17 – 18.30

Rødovre Bibliotek inviterer til fælles bogsnak om 

’Underdanmarks jægersoldater’, skrevet af Lis-

beth Zornig m.fl. Bagefter vil der blive serveret 

lidt mad for dem, der ønsker det. Arrangemen-

tet er en del af Vestegnens Kulturuge.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: Gratis. Begrænset pladser. Tilmelding se-

nest d. 8. september via rdb.dk. Madbillet: 40 kr.

Ud i det grønne

BESØG HOS BIERNE
Søndag d. 14. august kl. 14

Bier er uundværlige for vores overlevelse, da 

de medvirker til bestøvningen af blomster, 

bærbuske og frugttræer. Vær med, når vi ser 

nærmere på bierne med biavler Per Lund 

Sørensen og hør om, hvordan du selv kan avle 

bier i din have og høste din egen honning.

Mødested: Ejbybunkeren

Gratis

FLAGERMUSTUR – BAT NIGHT
Lørdag d. 27. august kl. 20

Oplev flagermusene, når de er aktive i mørket. 

Via en detektor kan vi opfange flagermusenes 

ultralyde. Lyt dig frem til flagermusene med 

Steen Christiansen fra Danmarks Naturfred-

ningsforening og biolog John Frisenvænge.

Mødested: Batteritogsmagasinet

Gratis

BESØG FÅRENE
Søndag d. 4. september kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. 

Formanden for Fåregræsserforeningen, Ellen 

Jensen, fortæller om formålet med foreningens 

arbejde. Hvis vejret er til det, kan I være 

heldige at se fårene blive klippet.

Mødested: Ejbybunkeren

Gratis

TUE WEST & BAND
Lørdag d. 17. september kl. 20

Den 4. marts udkommer albummet ’Der er 

ingen der venter på os’. Udgivelsen markeres 

med en turné med et nyt syvmandsorkester, 

der tæller en god blanding kreative sjæle og 

velkendte ansigter fra de danske jazz- og 

rockmiljøer.

Dette orkester tager Tue Wests sange med 

på en energisk og varieret rejse i et både 

arrangeret og improvisatorisk univers.

Sted: Viften

Billetter: 180 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

ANNIKA AAKJÆR – TOURSTART
Torsdag d. 22. september kl. 20

Annika Aakjær er tilbage. Efter 6 års 

pladepause er Annika Aakjær nu tilbage 

med endnu et anmelderrost album 

’Lykkens Gang’. Radioen har allerede spillet 

singlerne ’Plads Nok’ og ’Alt Hvad

Jeg Vil Sige’ flittigt og da Annika Aakjær 

gæstede lille Vega i marts var det med en 

udsolgt sal.

Sted: Viften

Billetter: 190 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

LISBETH ZORNIG FORTÆLLER
Torsdag d. 15. september kl. 19

Kom og hør den populære forfatter og tidligere 

formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Ander-

sen, fortælle om bogprojektet , ’Underdanmarks 

jægersoldater’. I bogen fortæller voksne møn-

sterbrydere om deres opvækst. Arrangementet 

er en del af Vestegnens Kulturuge.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: 40 kr via rdb.dk

FÅ SVAR OM ARV OG TESTAMENTE
Mandag d. 26. september kl. 16-18

Få svar på dine spørgsmål om arv og testa-

mente. Du kan også høre om værgemål og se 

eksempler på, hvordan man opretter 

fremtidsfuldmagter.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis, men bindende tilmelding til Alzheimer-

foreningens sekretariat på 39 40 04 88 eller på 

hanne@alzheimer
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DENGANG I RØDOVRE

MANDEVERDEN Det var mest unge mænd, der arbej-
dede med at bygge Vestvolden, der er skabt                                        
med håndkraft. På dette billede fra november 1889 har et 
par fine herrer vist sneget sig med på billedet, der viser 
udsigten fra voldkronen over byggeriet af dobbelt-kapo-
nieren mellem Roskildevej og Artillerimagasinet. Du kan 
opleve samme udsigt hos Oplevelsescenter Vestvolden, 
blandt andet når der er Befæstningsdag søndag den 25. 
september 2016. 

Voldbisser og bondepiger
Da Vestvolden blev bygget for mere 
end 120 år siden blev Rødovres 
befolkning spædet op med en flok 
unge fæstningsarbejdere. I dag bor 
deres efterkommere her stadig, for 
nogle af de lokale bondepiger foretrak 
en stærk fremmed med egen skovl 
frem for den lokale bondedreng.

Rødovres karle og bondedrenge må have følt sig 

godt og grundigt snydt. Her havde de gået og 

smilet til søde Maren i marken, og nu ville hun 

kun danse med ham den beskidte fremmede 

ude fra Vestvolden. Året var 1890 og i den nu-

værende Rødovre Kommune boede 860 sjæle. 

Men godt en tiendedel af dem var midlertidige 

tilflyttere, fæstningsarbejdere, der var med til at 

bygge Københavns nye befæstning. For var man 

en ung og stærk mand, kunne man møde op på 

Glostrup eller Husum Station og få hyre som 

voldbisse - bare man havde sin egen skovl med.

Men nu var det lørdag og de unge piger havde 

ligesom mange andre fri dagen efter, så der var 

bal på den lokale kro. Men et drama var under 

opsejling, og årsagen var nem at få øje på:

“For de unge piger følte sig mest oplagt til de 

fremmede, når der var bal på kroen. Der blev 

næsten altid kamp, med sejr til de unge frem-

mede,” som voldbissen Lars Peter Gratløv så 

smukt erindrer om den tid, hvor han selv var 

fæstningsarbejder på Vestvolden.

Selv faldt han for en pige fra landsbyen Glostrup, 

hvor han havde lejet sig ind på et værelse. De 

giftede sig og da Lars Peter nedfældede sine 

erindringer i 1952, havde de to været gift i 59 år.

“Vi har ikke overleveringer om baller på Dam-

huskroen, men det er helt sikkert, at der også 

har været bal der, og det har været ugens høj-

depunkt for fæstningsarbejderne,” fortæller 

Martin Jespersen, der er museumsleder på 

Oplevelsescenter Vestvolden. Mange af befæst-

ningsarbejderne fandt ligesom Lars Peter kær-

ligheden ved Vestvolden, for ifølge Martin Jes-

persen hører de på museet jævnligt om folk fra 

Rødovre og omegn, der nedstammer fra vold-

bisserne. Men med 11 timers arbejdsdage om 

vinteren og 13 timers arbejdsdage om somme-

ren, hvor de byggede en kæmpe jordvold med 

håndkraft, så kan man undre sig over, at de 

unge mænd overhovedet havde kræfter til også 

at forelske sig. Men der var kun meget få andre 

adspredelser end kærlighed for voldbisserne de 

fire år byggeriet stod på: 

“Om sommeren kunne de mødes i grøfterne og 

lege sanglege som ’to mand frem for en enke’ 

og den slags. Men om vinteren var der virkelig 

ikke meget andet at give sig til,” siger han.

Du kan høre mere om Vestvoldens historie hos Oplevelses-
center Vestvolden.  Se mere på vestvolden.dk. 

ROMANTIK PÅ VOLDEN? 
En mand og en kvinde 
mødes på en bro over en 
sikkerhedsdæmning i 
Voldgraven mellem den 
nuværende Jyllingevej og 
Slotsherrensvej. Året er 
1889 og byggeriet af 
Vestvolden er allerde 
rigtig godt i gang.
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