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broer, der kan holde langt ud i fremtiden, går 

snart i gang. Få overblikket over Rødovres broer 

og hvad der bygges hvor på side 6. 

GYDA OG DE 14.000 BABYER
I mange år drev hun Gyda Wengs Fødeklinik, der 

lå på første sal i Rødovre Centrum. Her er om-

kring 14.000 børn kommet til verden. Vi har 

mødt den i dag 88-årige tidligere jordemoder og 

set tilbage på dengang, hun var leder af en klinik 

med 42 ansatte. Minderne findes i hendes 

skrapbog i form af tegninger, billeder, breve og 

avisudklip. Og de findes på Facebook, hvor 

mange har skrevet hilsner og historier om den-

gang de kom på klinikken. Læs mere på side 16. 14
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BORGERMØDE OM BYKERNEN
Bykernen, som er området nord for og omkring Råd-

huset, Rødovre Centrum og Højnæsvej, skal udvikles, 

og nu får du muligheden for at komme med dit 

indspark. Kommunen inviterer nemlig til bor-

germøde om helhedsplanen for Bykernen 

torsdag den 19. januar 2017 klokken 19-21 i 

Loen på Rødovregård. Planen er, at Bykernen 

skal udvikles med særligt fokus på bæredygtigt 

byliv i gode og oplevelsesrige byrum. Her er 

lagt vægt på klimatilpasning, urbane haver, 

gågader og aktivitetsmuligheder. Bykernen 

kan i fremtiden komme til at rumme omkring 

4800 nye borgere, der vil bo centralt, tæt på 

kulturoplevelser og spændende byrum. Helhedsplanen er i 

høring fra den 14. december 2016 til 8. februar 2017. Se mere 

på rk.dk.

KENDTE VEJE FÅR NYE NAVNE
I den kommende tid gennemgår både Avedøre Havnevej 

og Rødovre Stationscenter et navneskift. Avedøre Havne-

vej i  Rødovre Kommune skal for fremtiden hedde Tårnvej 

og kommer dermed til at dele navn med resten af vejen 

mod nord. Navneskiftet sker for at knytte strækningen 

bedre sammen med resten af Rødovre, og desuden for 

at skabe sammenhæng med det kommende byggeri, 

Rødovre Port, som ifølge planen skal have tre tårne ud til 

vejen. Rødovre Port bliver bygget, hvor det nedbrændte 

Stationscenter ligger, og derfor skifter vejen Rødovre 

Stationscenter navn til Rødovre Stationsvej for at give et 

mere retvisende billede af vejen.

VESTBAD HAR ÅBENT UNDER OMBYGNING
Selv om Vestbadet skal bygges om, så kan du stadig bade, 

mens det står på. Wellness, motionscenter, varmtvandsbassin 

og badeland med boblebassin og rutchebane er åben perio-

devis og på skift, mens ombygningen står på. Det store bassin 

er dog nedlagt pr. 18. december. Du kan holde øje med, hvad 

der har åbent hvornår på Vestbad.dk. Ombyg-

ningen starter til nytår og er færdig 

1.maj 2018. Et helt nyt motionscen-

ter vil dog stå færdigt allerede  

1. januar 2018.
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TRYGHED, TRYGHED...OG EN SMULE FRYGT
Frivillige, politiet, kommunens SSP-folk og tra-

fikplanlæggere arbejder alle for, at du skal 

kunne føle dig tryg i Rødovre. Mød Natterav-

nene der ser efter, at din overrislede teenagesøn 

har det godt i nattelivet. Læs om det samarbej-

de, der helt ubemærket arbejder for at forhin-

dre, at kriminelle bander i at slå sig ned i Rød-

ovre. Eller bliv klogere på, hvorfor trafikken 

gerne må føles en anelse utryg for, at du får den 

bedste sikkerhed. Og så kan du møde 5.c fra 

Rødovre Skole, der tog livtag med deres frygt for 

krig og skræmmeklovne, og måske endte med 

at blive lidt mere trygge. Læs stort TEMA om 

tryghed på side 10-15. 
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TENNIS OG ISHOCKEY PÅ SKOLESKEMAET
 Fem skoler har fået et nyt og anderledes idrætsprogram. Sko-

lerne har nemlig indgået et samarbejde med tre idrætsforenin-

ger, som skal lære eleverne tennis, gymnastik og ishockey. 

Projektet kører som et pilotprojekt, hvor formålet er at under-

søge, hvordan skoler og idrætsforeninger kan 

samarbejde om at udvikle spændende og 

varieret undervisning i skoletiden. I første 

omgang er det eleverne på Rødovre Gym-

nasium, Hendriksholm Skole, Rødovre 

Skole, Nyager og Valhøj Skole, der får de tre 

sportsgrene på skoleskemaet. Håbet er, at 

projektet kan være med til at skabe større sam-

menhæng mellem skolerne og foreningslivet. 
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Socialt udsatte får plads i nyt udsatteråd
Et nyt råd for udsatte borgere i 
Rødovre skal rådgive politikerne om, 
hvordan socialt udsattes vilkår kan 
forbedres. Størstedelen af rådets 
pladser går til de udsatte selv og til 
ildsjæle, der vil gøre en forskel.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt et 

helt nyt råd for Rødovres socialt udsatte borge-

re. Rådet skal give socialt udsatte borgere en 

stemme, og derfor vil Udsatterådet også have 

medlemmer, der selv har erfaringer med at 

være socialt udsatte. Meningen er, at rådet skal 

rådgive om udsatte borgeres særlige udfordrin-

ger og udvikle idéer til politikerne og kommu-

nens fagpersoner.

FLEST UDSATTE OG ILDSJÆLE I RÅDET
Udsatterådet skal have 10 medlemmer, hvoraf 

de fleste vil være borgere, der kender til livet 

som socialt udsat. Medlemmerne kan både 

være ildsjæle med et stort engagement i at for-

bedre udsattes vilkår og borgere der selv har  

været eller er socialt udsatte. Derfor behøver 

medlemmer ikke at være tilknyttet en forening 

for at være med i rådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har taget 

initiativ til at sammensætte det første råd, men 

fremover vil sammensætningen af Udsatterådet 

foregå ved, at alle interesserede kan tilmelde 

sig. Det vil ske på en temadag, hvor man kan 

høre nærmere om rådets arbejde. 

Udsattetrådets første opgave bliver at komme 

med forslag til aktiviteter, der kan forbedre ud-

sattes hverdag. Det skal ske på en workshop i 

starten af det nye år. 

Udsatterådet vil have fokus på dialog og samar-

bejde med de borgere, det hele handler om. 

Rådet vil derfor tage ud til borgerne, for eksem-

pel på væresteder, og tale med dem om deres 

udfordringer. På den baggrund kan Udsatterå-

det skabe aktiviteter, der gør en forskel, for dem 

rådet har talt med.

UDSATTERÅDET I RØDOVRE
Rødovre blev i 2014 kåret som den bedste 

kommune at være socialt udsat i. 

Det nye råd bliver oprettet udfra Kommu-

nalbestyrelsens ønske om at skabe endnu 

flere indsatser, der kan hjælpe socialt ud-

satte borgere. 

Sammensætningen af Udsatterådet bliver 

forelagt for Kommnunalbestyrelsen i de-

cember. Når den er godkendt, kan rådets ti 

medlemmer gå i gang med arbejdet. Ud-

satterådet vil dog ikke behandle enkeltsa-

ger eller klagesager.

Socialt udsatte defineres som personer, der 

har udfordringer som misbrug, sindslidel-

se, kriminalitet, fattigdom, ledighed, en-

somhed eller hjemløshed.

32 andre kommuner har et udsatteråd. Det 

er frivilligt for kommunerne at oprette et 

udsatteråd. 

Gamle telefoner og 
bøger bliver til kunst 
på Nyager Skole
Gamle telefoner og bøger skal være byggeklodser i Nyager 
Skoles nye kunstværk, der blandt andet handler om, 
hvordan man giver viden videre

At gå i skole handler om at få viden og give viden videre, og det kommer 

også til at afspejle sig i det nye kunstværk, der fremover skal pryde Nyager 

Skoles indgang. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i november købet af 

kunstværket ‘Generations’, der kommer til at af bestå af gamle mobiltele-

foner og bøger, der afstøbes i bronze 1:1. Det er den anerkendte kunstner 

Tina Maria Nielsen, der står bag værket, som er blevet foreslået af Rødov-

res Kunstråd. Og ifølge Anni Lave Nilsen, der er leder af Heerup Museum 

og sekretær for Kunstrådet, så vil de gamle bøger i værket komme fra 

skolen selv.

“Værket handler om, 

hvordan vi skaber vi-

den, og hvordan vi for-

holder os til den i fysisk 

form. Men det er også 

en påmindelse om, at vi 

giver viden videre til 

andre, og at vi kan lære 

meget af hinanden, og dem der kom før os. Og det er jo helt i tråd med det 

folkeskolen handler om,” forklarer hun. 

Værket bliver lavet specifikt til Nyager Skole, og bronze-bøgerne og mo-

biltelefonerne kommer til at stå stablet og ligge spredt ved bænke på 

området op til skolens hovedindgang. Bøgerne vil være det første man 

møder, når man kommer udefra, og herefter mobilerne, så man bevæger 

sig op i tiden, mens man nærmer sig skolen. For der ligger nemlig også et 

andet budskab gemt i kunstværket, som også afspejler sig i titlen.

“Værket hedder jo ‘Generations’. Tidligere talte man om menneskegene-

rationer, men i dag taler vi også om generationer af mobiltelefoner, og det 

fortæller os jo at tingene går rigtig stærkt i dag. Det vil man også kunne 

genkende i værket. Man vil kunne sidde på en bænk og pludselig få øje på 

en telefon, som er fem år gammel, og få følelsen af, at den allerede er helt 

oldnordisk.”

Politikere og borgere slår et slag for støjværn 
Repræsentanter for lokale grundejer-
foreninger og formanden for 
Kommunalbestyrelsen får nu 
foretræde for Folketingets Transport- 
og Bygningsudvalg. Formålet er at slå 
et slag for støjværn ved den statsejede 
Motorring 3.

Vestvolden genlyder af fuglesang, men bag 

fuglekvidderet lyder også den konstante sum-

men fra bilerne på Motorring 3. For mange af de 

rødovreborgere, der bor i nærheden, er trafik-

støjen til stor gene, og derfor har Kommunalbe-

styrelsen endnu en gang bedt om foretræde for 

Folketingets Transport- og Bygningsudvalg for 

at drøfte problemet. Da Motorring 3 er statsejet, 

er det nemlig statens opgave at sikre mod støj. 

KUNST Kunstværket ’Generations’ koster knap 790.000 kroner, som betales fra den 
pulje på 1,5 millioner kroner som Kommunalbestyrelsen har afsat til kunst i byrummet. 
Det forventes at stå færdigt i februar 2017. Da ’Generations’ bliver lavet specifik til Nya-
ger Skole, forestiller billederne her ikke det færdige kunstværk, men et der minder om. 

Mange rødovreborgere bor i dag i områder, der 

er plaget af støj fra motorvejen, og den sam-

stemmende melding fra dem er, at problemet er 

blevet markant værre siden udvidelsen af mo-

torvejen fra fire til seks spor i 2008. I samme 

periode er antallet af billister i døgnet steget fra 

80.000 til 110.000, og Vejdirektoratet vurderer, at 

støjen er steget med 4 dB. Hvis der etableres 

støjværn, vurderes det, at 2662 borgere vil få 

glæde af det.

BORGERE FORTÆLLER OM STØJ
Det bliver borgmester Erik Nielsen, der skal 

fremlægge problemet for udvalget på Kommu-

nalbestyrelsens vegne. Men med sig har han 

formand for grundejerforeningen Hjortevænget, 

Mette Swain, og formand for grundejerforenin-

gen Nygård, Mogens Brauer, der kan fortælle 

om generne ved støjen.

Forud for besøget ligger en årelang proces, hvor 

Rødovre Kommune løbende har gjort Transport- 

og Bygningsudvalget opmærksom på proble-

met. Det er anden gang Kommunalbestyrelsen 

får foretræde for udvalget for at bringe proble-

met på bane, og også denne gang bliver det 

fulgt op af en invitation til udvalget om at kom-

me ud og besøge Vestvolden og boligkvarte-

rerne, hvor støjen mærkes mest. 

Ifølge kommunens beregninger vil det koste 

omkring 60 millioner kroner at lave det ønskede 

støjværn. 

Mødet i Folketingets Transport- og Bygningsud-

valg skal efter planen finde sted i december.
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Skolevej 
fremtidssikres 
med ny bro

SÅDAN LAVES RØDOVRES BROER OM

NYHEDER

Slots- og Kulturstyrelsen har netop afsluttet en national brugerundersøgelse på landets folke-

biblioteker, og i den forbindelse er Rødovre Bibliotek også kommet under lup. Bibliotekets 

gennemsnitlige bruger er en kvinde på 57 år, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet, men 

til gengæld er der flere mænd i Rødovre, der lægger vejen forbi biblioteket. Også i forhold til 

brugernes tilfredshed med personalet ligger Rødovre højere end landsgennemsnit-

tet. 92 procent mener, de får den hjælp, de har brug for, og 87 procent mener 

personalet er synligt og opmærksomt. Undersøgelsen, 

der er lavet blandt brugere over 16 år, viser desuden, at 

99 procent af bibliotekets brugere benytter biblioteket til 

at låne materialer. Men undersøgelsen viser også, at 

borgerne ser biblioteket som et mødested, hvor de kan 

læse, være på nettet og deltage i arrangementer.

Stor tilfredshed med biblioteket

NY GANG- OG CYKELBRO 
Broen opføres over Jyllingevej ved 

Vestvolden. Den vil være handicap-

venlig og forbinde voldgaden langs 

Vestvolden. Opførelsen af broen har 

været forsinket på grund af en 

hovedvandledning i jorden. Håbet 

er, at broen står færdig i  

efteråret 2017.

GANGBRO FLYTTES 
Broen over Jyllingevej ved Lør-

enskogvej tages ned og flyttes til 

Roskildevej ved Brandholms Allé. 

Broen nedtages i januar 2017, 

renoveres og sættes op igen til 

sommer.

GANGBRO ERSTATTES
Den nuværende bro over Roskilde-

vej ved Brandholms Allé er blevet 

lukket og taget ned på grund af 

rust. Broen erstattes af gangbro 

flyttet fra Jyllingevej. Den forventes 

klar til brug til sommer.

GANGBRO RENOVERES
Broen over Avedøre Havnevej er 

blevet lukket på grund af svampe-

angreb. Trapperne på den gamle 

bro beholdes, men midterfaget af 

limtræ udskiftes med en stålkon-

truktion. Broen forventes at stå 

klar til sommer.

GANGBRO ERSTATTES 
Broen over Jyllingevej ved 

Højrisvej blev påkørt af en 

lastbil i august 2015. En ny bro 

vil blive opført på samme sted 

og forventes at stå færdig i 

sommeren 2017.

Flere af Rødovres gangbroer bliver nu renoveret 

eller udskiftet. Det betyder desværre, at nogle 

skolebørn i en periode får længere til skole. Til 

gengæld vil de efter sommerferien have gang-

broer, der kan holde længe efter, de selv er gået 

ud af skolen. Blandt andet udskiftes den midter-

ste del af broen over Avedøre Havnevej, der var 

af limtræ og ramt af svamp. Broen får i stedet et 

midterfag af stål.

“Broerne har en vis levetid, og det er uheldigt at 

flere af dem har givet op på samme tid, men nu 

får vi fremtidssikret skolevejen for mange børn. 

En stålbro som den, der kommer på Avedøre 

Havnevej, kan holde i 50 år,” siger Jens Schlegel, 

der er ingeniør i Vej & Trafik-afdelingen. Broen 

forventes klar i løbet af sommeren. De børn, der 

bruger den til at komme fra Kærene til Hend-

riksholms Skole, opfordres i mellemtiden til at 

bruge lyskrydset over Avedøre Havnevej ved 

Nørrekær/Fritz Møllers Vej. 

Også broen over Roskildevej ud for Brandholms 

Allé er nu lukket på grund af rust. Broen erstat-

tes af en gangbro, der flyttes fra Jyllingevej i lø-

bet af sommeren, men indtil da må fodgængere 

bruge lyskrydset ved Tårnvej. Men årets bro-

renoveringer er ikke kun besvær, nogle sætter 

også punktum for lang tids uvished. Det gælder 

gangbroen over Jyllingevej ved Højrisvej, der 

blev påkørt af en lastbil i 2015. Her er erstat-

ningssagen nu afsluttet, og derfor kan en ny bro 

opføres. 

Og også ved Vestvolden er der en afklaring på 

vej. Den gang- og cykelbro over Jyllingevej, som 

skal forbinde Voldgaden bliver med al sandsyn-

lighed også bygget i 2017. Det er Naturstyrelsen, 

der står for at opføre broen, men en uhensigts-

mæssig placering af en hovedvandledning har 

forsinket projektet. Der arbejdes nu på at løse de 

sidste problemer, det har skabt. Hvis alt går, som 

det skal, kan broen stå klar i efteråret 2017.

Drikker du for meget – eller kender du en, der gør? Så er der hjælp at hente hos 

din kommune. Så enkelt er budskabet i Respekt-kampagnen, der fra den 10. 

januar sætter fokus på, at det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem. 

For alle har nemlig ret til gratis og professionel alkoholbehandling gennem deres 

kommune, og der er et bredt udvalg af behandlingsformer og rådgivning, for 

der er ikke to personer, der er ens. Hjælpen kommer i mange former for eksempel 

samtaler, terapi, familierådgivning, dagbehandling og døgnbehandling. Du kan finde 

den rette hjælp ved at gå ind på hope.dk eller ved at kontakte Rødovre Sundhedscenter. 

Hvis du ønsker det, kan du være anonym. Det er TrygFonden og Alkohol & Sam-

fund, der står bag kampagnen.

Vil du gerne holde op med at drikke?

REJSEGILDE Byggeriet af IrmaByen fortsætter, og i november var der rejsegilde på nyeste etape, nemlig Terras-
sehaven. Når hele boligområdet står færdigt, vil der være omkring 1.000 boliger på grunden, der engang husede 
Irmas hovedkvarter og kafferisteri. I fremtiden kan området komme til at huse 3.000 mennesker. 
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Vinder af erhvervspris:

“Vi kan udvikle eller afvikle”

Hvad betyder det for jer at få Rødovre 
Erhvervspris?

“Det betyder utroligt meget, for der er ikke så 

mange anerkendelser af denne type. Denne pris 

måler ikke bare på vores omsætning, den ser 

mere nuanceret på de ting, der også er vores 

kerneområder, blandt andet at være innovative 

i forhold til vores service. Selve tømrerarbejdet 

skal være kvalitet, men ellers er det jo en relativt 

statisk størrelse. Det er alt det rundt om, vi kan 

arbejde med - hvordan vi giver kunderne det, de 

gerne vil have. Vi ved godt, at rigtig mange væl-

ger håndværker ud fra prisen, men vi vil gerne 

revolutionere branchen og lære kunderne at 

vælge ud fra service og kvalitet.”

Det blev tømrervirksomheden HSR Tømrer & Partner A/S, der modtog Rødovre Erhvervspris 2016. For medejer Henrik 
Skriver Rasmussen betyder det meget at blive anerkendt for andet end blot bundlinjen. 

I har også fået prisen, fordi I tager et socialt an-
svar ved at have mange lærlinge og folk i flexjob. 
Hvorfor giver det god mening for jer?

“Det gør det, fordi vi gerne vil udfordres. Jo 

mere nuanceret vi kan se på verden, des bedre 

bliver vi. Og det udfordrer os hele tiden at have 

mange forskellige mennesker ansat, der ser 

forskelligt på tingene og spørger til, hvorfor vi 

gør, som vi gør. Derfor er det et fokuspunkt at 

have mange lærlinge, at have flexjobbere, at 

have folk af anden etnisk herkomst, og at have 

kvinder i vores bestyrelse. Vi har 12 lærlinge, og 

det er en del, men jeg plejer at sige, at vores 

næste forretningsidé ligeså godt kan komme fra 

en af vores lærlinge.”

Hvor ser du din virksomhed om fem-ti år?

“Det er alt for langt ud i fremtiden til, at jeg kan 

sige noget om det. Vi lever af at lave, hvad kun-

derne gerne vil have lige nu, så vi lægger kun 

strategier ét år ad gangen. Men jeg ved, at vi 

gerne i fremtiden vil have en virksomhed, der 

skiller sig ud i markedet, uanset hvilken stør-

relse vi har. Personligt er jeg et kreativt men-

neske, der lever af at se muligheder. Så jeg ser 

sådan på det, at vi enten kan udvikle eller af-

vikle. Men det bliver aldrig vores mål bare at 

blive større og større. Men derimod bedre og 

bedre.”

NYHEDER

Stor succes med nyt rygestopkursus

Man skulle ikke tro, at alle de der sidder i Have-

stuen på Rødovregaard, lige er stoppet med at 

ryge: De ser på ingen måde gnavne eller frustre-

rede ud. I stedet ser man stoltheden og glæden 

i deres ansigter, mens de snakker og griner ved 

bordene. 15 ud af de 21 deltagere på efterårets 

rygestopkursus ‘Rødovre kvitter smøgerne er 

stoppet med at ryge, og to har nedtrappet deres 

forbrug. 

Deltagerne har mødtes hver mandag i otte uger, 

og det har gjort, at de i dag har været røgfri 

præcis én måned. 

Det er helt surrealistisk for mange deltagere, 

På det nye rygestopkursus ‘Rødovre 
kvitter smøgerne’ mødes flere 
rygestophold samtidig og giver 
hinanden fællesskab, støtte og 
venskabelig konkurrence. Den opskrift 
har fået tre gange så mange som 
normalt til at hoppe med på vognen, 
og de fleste er nu røgfri.

blandt andet Helle, 

der har røget i 41 år.

”Jeg kan stadig ikke 

tro det. Før var jeg en 

slave af cigaretter, 

men nu kan jeg 

trække vejret ordent-

ligt igen, cykle uden 

at blive forpustet og 

jeg har fået lugtesan-

sen tilbage. Det er 

fantastisk, og jeg 

kunne ikke have kvit-

tet smøgerne uden 

opbakning fra de an-

dre på kurset.”

LÆGEN SAGDE STOP
Efter Helle i længere tid havde haft problemer 

med åndenød, stillede hendes læge to scenarier 

op: Enten skulle Helle tage medicin resten af li-

vet eller stoppe med at ryge. Derfor tog hun 

beslutningen om at nedtrappe sit forbrug og 

tilmeldte sig kurset sammen med sin mand. Her 

blev de sammen med cirka 20 andre deltagere 

inddelt i tre hold med hver deres rygestopråd-

giver, som de har mødtes med hver gang. Og 

mandag efter mandag har de tre hold hørt op-

læg, hygget sig og konkurreret holdene imel-

lem. En opskrift, der har været så tillokkende, at 

tre gange så mange som normalt har meldt sig 

til rygestopkurset. 

SAMVÆRET GØR FORSKELLEN
Men netop samværet har også haft stor betyd-

ning for at kunne kvitte røgen, fortæller Helle.

”Det har været godt, at vi har haft en aftale med 

hinanden om at mødes hver mandag. Når det 

har været svært, har jeg sagt til mig selv: ‘Du 

skal bare holde ud til på mandag’. Så har det 

hjulpet at tale med de andre fra holdet og min 

rygestoprådgiver, som også har sendt motive-

rende sms’er,” siger hun.

Alle deltagerne fik en fælles stopdato, og si-

den den dag har de udvekslet erfaringer med 

at tage toppen af rygetrangen med for ek-

sempel nikotinprodukter eller styre rygetran-

gen ved at holde sig beskæftiget.

”Jeg har taget en dag af gangen, gået ture 

med min mand og strikket og hæklet en 

masse. Jeg har været meget glad for at gå her, 

og jeg håber, at kurset fortsætter. Man skal 

ville det for en selv, ikke for andre”, siger 

Helle.

‘RØDOVRE KVITTER SMØGERNE’

• Kurset foregår som caféarrangementer 

sammen med andre, der også vil være 

røgfri.

• Deltagerne mødes over otte gange i to 

timer, hører inspirerende oplæg, får 

gode råd og støtter hinanden undervejs. 

Deltagerne bliver en del af et hold, der 

mødes hver gang.

• Kurset er et samarbejde mellem Kræf-

tens Bekæmpelse og Rødovre 

Kommune.

• Der starter nye ‘Rødovre kvitter smøger-

ne’-hold i 2017, men vil du gerne i gang 

nu, kan du altid tilmelde dig ’Kom & Kvit’, 

der har samme professionelle 

rygestoprådgivning.

SÅDAN KAN DU BLIVE RØGFRI

• 3 ud af 4 rygere i Rødovre ønsker at 

stoppe med at ryge.

• Du kan både få individuel rygestopråd-

givning eller tilmelde dig rygestopforlø-

bet ‘Kom & Kvit’ eller ’Rødovre kvitter 

smøgerne’ via rygestop@rk.dk eller tlf. 

36 37 81 90.

• Du kan også kontakte Stoplinjen på tlf. 80 

31 31 31 og få rådgivning til at blive 

røgfri.

• Du kan også prøve app’en ’E-Kvit’ – den 

er gratis.

Sidste aften på rygestopkurset blev deltagerne fejret med klapsalver, kaffe og kage. Og 
så er der en overraskelse til hold 2, det vandt en middag for hele holdet, fordi de havde 
flest røgfrie deltagere.PARTNERE Henrik Skriver Rasmussen (t.v.) er administrerende direktør og medejer af HSR Tømrer & Partner A/S, der vandt Rødovre Erhvervspris 2016. Her ses han med Ian 

Melhede, der er driftsdirektør og medejer. 
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TEMA - TRYGHED 

De gør Rødovre tryg, når du ikke kigger
Skoler, sociale 

myndigheder og 
politi arbejder tæt 

sammen for at skabe 
mere tryghed. Det kan 

både handle om at ændre unges 
adfærd i mere sikker retning, men 

også om at gribe hurtigt ind, når der 
opstår problemer i et lokalområde.

Der er intet glamourøst over det og måske op-

dager du aldrig, at det har fundet sted. Men al-

ligevel kan et tilsyneladende helt  

almindeligt 

møde mellem en gruppe fagfolk fra 

skoler, sociale myndigheder og politi godt være 

årsagen til, at dit lokalområde lige nu er trygt at 

færdes i. Arbejdet for at sikre et trygt Rødovre er 

nemlig hele tiden i gang, og her spiller SSP, som 

samarbejdet kaldes, en stor rolle.   

“Det er ikke alt, vi gør for at skabe tryghed, der 

er lige synligt for borgerne. Men faktisk er en af 

de ting folk slet ikke kan se - vores distriktsmø-

der som finder sted flere steder i Rødovre 

mindst en gang om måneden -  noget af det der 

har størst betydning. For de betyder, at vi opda-

ger, når der sker noget i et lokalområde og kan 

reagere med det samme,” fortæller SSP-konsu-

lent Annie Johanson.

Hun betragter Rødovre som et trygt sted at bo, 

blandt andet fordi der hverken er ghettoer eller 

alvorlige problemer med kriminalitet, men der-

for kan der sagtens opstå problemer rundt 

omkring. 

“Et eksempel var, da en gruppe personer udefra 

på et tidspunkt forsøgte at starte noget hash-

handel op i et område i Rødovre. Men fordi vi 

som fagpersoner taler sammen på tværs, kunne 

vi hurtigt sætte et stort maskineri i gang for at 

stoppe det,” forklarer hun. Politiet gik hurtigt i 

gang med at stresse de udefrakommende med 

ekstra patruljering til de kriminelle søgte væk. 

Imens sørgede blandt andet ungdomsklub og 

skole for hurtigt at få fat i den flok unge, der 

havde følt sig tiltrukket af det nye miljø. 

“Vi talte selvfølgelig også med de 

unges forældre, og 

det lykkedes  

at få vendt situationen,” siger hun og tilføjer, at 

selv om eksemplet er i den grelle ende, så fore-

går den slags arbejde hele tiden. 

“ALLE ANDRE GØR DET”
Andre dele af SSP-arbejdet er nemmere at få øje 

på, men her er det til gengæld problemet, der 

er så godt som usynligt. For det opstår inde i de 

unge. Fra børn bliver 12-13 år, bliver det nem-

lig pludselig sejt at turde gøre noget, der 

indebærer en risiko. Men ofte handler 

børnene ud fra nogle misforståelser 

om, hvad ‘alle andre’ gør. 

Derfor tager SSP-konsulenterne 

sammen med skolepædagogerne 

ud og underviser i alle Rødovres 5. 

og 7. klasser for at udfordre disse 

misforståelser.

“Børn og unge har ofte forestillinger 

om, at alle andre gør noget - for eksem-

pel har prøvet at ryge eller drikke, eller al-

lerede har haft deres 

seksuelle debut. Det 

er et problem 

h v i s  d e 

hand-

ler ud fra de 

forestilinger,” siger 

Annie Johanson. For stati-

stikken vise, at det, de unge går 

og tror,  ofte er ret overdrevet.

“Faktisk er det ret utrygt for dem hele 

tiden at skulle leve op til noget, de tror er 

på en bestemt måde, fordi de måske har set 

noget i fjernsynet. Men så giver vi dem noget 

fakta om, hvordan virkeligheden faktisk er og 

råder forældrene til at gøre det samme. Og det 

er med til at gøre dem mindre risikovillige. På 

den måde kan vi måske undgå, at de begynder 

at ryge i smug eller at de kommer ud i en 

voldelig situation, fordi de har drukket alko-

hol,” forklarer hun. 

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder 
og politi. Rødovre har to SSP-konsulenter, der koordinerer 
arbejdet. De tager også ud i skolerne og holder andre 
foredrag. Blandt andet lærer de børnene om , hvordan de 
skal passe på sig selv på nettet og løse konflikter, der er 
opstået der.

Vidste du...?
...at kriminaliteten i Rødovre er meget lavere 

end i nabokommunen København? Her fik politiet 

i første halvår af 2016 152,6 anmeldelser pr 1000 

indbyggere. Det tilsvarende tal for Rødovre var 

84,2. Sigtelsesprocenten i de to kommuner 

ligger begge på lige under 62 procent. 

“Vi er en slags rejsende i tryghed”
Natteravnene går deres 

ture i Rødovres natteliv og 
passer på de unge. Ikke fordi der er 
specielt farligt, men fordi det bare er 
mere trygt, når der lige er en voksen i 
nærheden.

Glade overrislede teenagere, der skråler Rasmus 

Seebach-sange og spørger om de må få et bol-

sje og et kondom. Og måske også en krammer. 

Det er det billede, der oftest møder de 19 frivil-

lige i Rødovres Natteravne, når de går deres ture 

i kommunen. For selv om nattelivet er ret frede-

ligt i Rødovre, så er det godt med et par voksne 

på gaden, der kan hjælpe lidt til, når småfulde 

unge mister overblikket.

“Vi er ikke et vagtværn. Vi er sat i verden for at 

skabe tryghed for de unge og de store børn, 

dem som ikke har så meget erfaring med, hvad 

der sker, når man drikker for meget på kort tid,” 

siger Johnny Hundt, der er formand for Natterav- 

nene i Rødovre. På et år går korpset i Rødovre 

tilsammen omkring 40 ture, typist fredag og 

lørdag, og flest i sommerhalvåret, hvor de unge 

er ude på gaden, hænger ud på skolerne eller 

fester ved Damhussøen. 

“De unge genkender os, når de møder os på 

gaden og somme tider fortæller de os også, 

hvor der er en fest. Så går vi derhen og er bare 

i nærheden, hvis der er nogen, der har brug for 

os,” forklarer en anden natteravn, Hans Peter 

Hansen, der har gået ture i Rødovre i tre år. Han 

har før arbejdet med unge som spejderleder og 

meldte sig som Natteravn, da hans egne børn 

flyttede hjemmefra.

“Dengang mine børn var teenagere, var der 

nogle andre voksne, der passede på dem ude i 

nattelivet. Nu synes jeg, det er min tur,” forklarer 

han. Og det er altid er god oplevelse at tage en 

vandring som Natteravn. 

DE UNGE KRAMMER OS
“En god vagt er en vagt, hvor der ikke sker no-

get. Og sådan er det stort set altid. Til gengæld 

møder vi altid unge, der er fulde af energi og 

bare er så glade for at se os. De kommer over og 

krammer os, og spørger om de må få et bolsje 

og et kondom. Så det har vi altid med,” fortæller 

Johnny Hundt. En lommelygte, et mavebælte 

med førstehjælpsudstyr og et alu-tæppe, der 

kan holde en fuld teenager varm, hører også 

med til udstyret. Og så går de altid i grupper af 

tre, og der er altid mindst én kvinde med. 

“For sommetider møder vi en ung pige, der 

græder over kærestesorger, som ikke lige har 

lyst til at tale med en mand,” forklarer Hans 

Peter Hansen. Og selv om Natteravnene aldrig 

blander sig i slagsmål eller konflikter, men i 

stedet tilkalder politiet, så har en kvindes tilste-

deværelse alligevel en dæmpende virkning, hvis 

der er et par ‘alfahanner’, der hidser sig op, 

mener han. Den ældste af Rødovres Natteravne 

er 62 og den yngste 20. Leah Salazar på 27 år er 

derfor i den yngre ende af korpset, men netop 

derfor kan hun selv huske, at det betød meget, 

når hun som ung teenager selv mødte en Nat-

teravn i for eksempel S-toget en sen fredag.

“Jeg har også altid den følelse, når jeg har gået 

en tur som Natteravn, at jeg har gjort en forskel. 

Vi bliver mødt af unge, som fortæller os, at det 

er så rart vi er der,” siger hun. For det er netop 

det, det handler om. At være der.

“Vi er der for at skabe tryghed. Det er det, vi 

gør,” supplerer Hans Peter Hansen. “Vi er en 

slags rejsende i tryghed.”

NATTERAVNENE
Natteravnene findes over hele Danmark. Der 

har været en lokal afdeling i Rødovre siden 

2009.  Alle Natteravnene er frivillige og der-

for går de deres ture, når det er muligt for de 

frivillige. De går typisk tre timer ad gangen 

fra klokken 22 til 01, og altid tre sammen. 

I vinterhalvåret, hvor Rødovres unge ikke 

fester udendørs, tager Rødovres Natteravne 

ofte S-toget ind til København og går 

derinde. 

Læs mere på natteravnene.dk eller find Rød-

ovres lokalafdeling på Facebook. Du kan 

også kontakte formanden for Natteravnene i 

Rødovre, Johnny Hundt , på tlf. 61 77 32 31.

TRYGHED Hans Peter Hansen, Leah Salazar og Johnny 
Hundt er frivillige i Rødovres Natteravne. De går deres 
ture i nattelivet for at skabe tryghed for de unge.

TEMA - TRYGHED 

TRYGHED I 
NATTELIVET

ARBEJDET 
FOR TRYGHED
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  Pligt til at passe på hinanden
Mange ældre frygter 

tricktyveri. Men ifølge 
Vestegnens Politi kan 

mange tricktyverier undgås, 
hvis borgerne er lidt mere på vagt 

- også når det ikke er dem selv, der er 
ved at blive snydt.

Vær ikke bange, men vær skeptisk. Sådan 

lyder beskeden fra både Vestegnens Politi og 

SeniorRådet til Rødovres ældre. Med mellem-

rum oplever Vestegnens kommuner nemlig 

små epidemier af tricktyveri, og det 

spreder stor utryghed blandt 

de ældre, som er dem, det 

oftest går ud over. Men der er 

måder at undgå problemet på, 

fortæller politikommissær Anja 

Høpfner fra Vestegnens Politi.

“Man skal ikke gå rundt og være bange, men vi 

er nødt til at gøre op med det der typiske dan-

ske, hvor vi er lidt godtroende og bare ønsker at 

hjælpe andre, og helst ikke vil være til besvær,” 

siger hun. Det gælder også, når en fremmed 

ringer på og vil låne telefonen, eller en hånd-

værker pludselig dukker op. Derfor skal man 

ikke skamme sig over at ringe og spørge vice-

værten om det passer, at han skal komme nu, 

siger hun.  Samme besked lyder fra SeniorRå-

det, der gerne vil gøre Rødovres ældre opmærk-

somme på, hvordan de kan undgå trictyveri. 

“Jeg vil ikke selv gå rundt og være bange, men 

man skal tænke sig godt om, og det betyder 

blandt andet, at man skal bede om at se legiti-

mation hos folk, man ikke kender, før 

man lukker dem ind i sit 

hjem. Også hjemme-

hjælpen,”  

siger Ruth Mørch, der er formand for rådet.  

IKKE FLERE TRICKTYVERIER I RØDOVRE
Hun har i perioder hørt om flere tricktyverier i 

Kærene, hvor hun bor, men ifølge Anja Høpfner 

er der en forklaring på, at der sommetider sker 

en hel masse, og andre gange slet ingenting. 

For tricktyvene bevæger sig nemlig rundt i et 

bestemt område i en periode, før de så rykker 

videre.

“Der er ikke flere tricktyverier i Rødovre end på 

resten af Vestegnen, men der kan være en må-

ned eller nogle uger, hvor de er lige her, og så 

kan det føles voldsomt. Men problemet er no-

genlunde det samme i hele Storkøbenhavn,” 

siger hun. 

Men der er en god grund til, at det ofte går ud 

over de ældre, og derfor bør alle andre også 

være opmærksomme på deres vegne.

“Fordi de er lidt mere sårbare. De kan være lidt 

dårligere til at sige fra over for hende, der står 

lidt for tæt på, når de indtaster koden til dankor-

tet, måske fordi de står med stokken eller rola-

toren som de også skal have styr på,” siger hun. 

TRE TYPER TRICKTYVERIER:
Tricktyven snyder sig adgang til boligen ved 

at udgive sig for f.eks. håndværker eller 

hjemmehjælp og stjæler deref ter 

værdigenstande.

Tricktyven aflurer dankort-pinkode ved 

hæveautomaten eller i supermarkedet og 

stjæler efterfølgende offerets pung.

Tricktyven spørger om hjælp eller vej, og 

giver som tak offeret en halskæde, men 

stjæler offerets egne smykker, mens hals-

kæden hænges om halsen.

SÅDAN PASSER DU PÅ
Lad ikke din taske stå åben og bær ikke for 

mange kontanter. 

Opbevar din 

pung i inderlommen, 

og oplys aldrig andre om dit 

kontonummer. Lad heller ikke fremmede 

bære dine indkøbsvarer hjem.

Luk ikke fremmede ind, selv om de beder 

om et glas vand, siger de er syge eller vil 

låne telefonen. Alle har i dag en 

mobiltelefon.

El-selskaber, VVS-folk, telefonselskaber mv. 

kommer aldrig uanmeldt. Kontakt din vice-

vært, hvis du er i tvivl. 

Heller ikke hjemmeplejen, hjemmesygeple-

jen eller andre fra kommunen kommer 

uden en aftale.  Det samme gælder banker 

og offentlige instanser. Du vil i forvejen 

have modtaget et brev med posten, i e-

boks eller besked pr telefon (og aldrig via 

mail).  

Kommunen og de private hjemmehjælpere 

skal desuden bære synligt billedelegitima-

tion, og det  gælder også for vikarer. 

Senere er der måske lige en venlig sjæl, der 

hjælper til, når en tung dør skal åbnes eller va-

rer bæres. Og pludselig er pungen væk.

“Men der har vi andre også en pligt til at være 

opmærksomme. Hvis man kan se, der står en 

ældre og klumrer lidt i det med dankortet, mens 

en anden står lidt for tæt på, så bør man bede 

den person om at gå væk eller sige det til perso-

nalet i butikken. Som borgere har vi en pligt til 

at passe på hinanden,” siger hun. 

TEMA - TRYGHED TEMA - TRYGHED

Arbejdet med at gøre 
Rødovre mere 

trafiksikkert handler 
blandt andet om at skabe balance 
mellem tryghed og vagtsomhed: Du 
skal turde færdes i trafikken, men må 
ikke glemme at passe på.

Vi skal føle os TRYGGE I TRAFIKKEN 
(...men ikke FOR trygge)

Du skal føle dig tryg i trafikken, når du færdes i 

Rødovre. Men du skal helst ikke føle dig så tryg, 

at du glemmer at passe på. For trafiksikkerhed 

og tryghed går nemlig ikke altid hånd i hånd, 

forklarer Hans Georg Hybschmann, der er vejin-

geniør i Rødovre Kommune. 

“Et sted trafikanterne opfatter som meget utrygt 

er ikke nødvendigvis et sted, hvor der sker 

mange ulykker. Omvendt kan man i nogle til-

fælde ligefrem forbedre trafiksikkerheden ved at 

skabe en situation, der måske føles lidt utryg. 

For det gør folk mere opmærksomme,” siger 

han og bruger som eksempel, når man blander 

cykler og bilister op til et kryds. Det tvinger tra-

fikanterne til at forholde sig til hinanden, og 

derfor sker der færre ulykker. 

For det bliver for alvor farligt at færdes i trafik-

ken, det øjeblik man glemmer at passe på. 

“Hvis cyklister eller bilister føler de fint kan over-

skue situationen, så begynder de lige at tjekke 

telefonen eller stille på radioen, og så går det 

somme tider galt,” siger han. Når det er sagt, så 

er det langt fra meningen at trafikken skal føles 

så farlig, at man mest bare har lyst til at blive 

hjemme.

“Det er en balance, for vi vil gerne have at folk 

tør færdes i trafikken. Vi vil gerne have at folk 

cykler, og derfor er der nødt til også at være et 

vist mål af tryghed. Så det sker også, at vi gør 

noget for at forbedre trygheden i et lyskryds 

som mange borgere oplever som utrygt, også 

selv om det ikke har nogen betydning for sik-

kerheden,” siger han.

SØRGET FOR SIKRERE SKOLEVEJ
Særligt vigtigt er det, at børnene lærer at færdes 

i trafikken, og at deres forældre tør sende dem 

afsted på cyklen. Derfor er der flere steder i 

Rødovre blevet arbejdet med at forene tryghed 

og sikkerhed på skolevejen. 

Ved Islev Skole kommer der en dobbeltrettet 

cykelsti på skolens side af Islevbrovej, så de 

cyklende børn ikke skal krydse kørebanen foran 

skolen og komme i karambolage med de foræl-

dre, der afleverer deres børn i bil. Ved Hend-

riksholms Skole har man ændret parkerings-

pladserne , så der er kommet længdeparkering 

i stedet for vinkelret parkeringen, så bilisterne 

ikke skal bakke ud fra pladserne og risikere at 

ramme et barn. Også på Fortvej foran Tinderhøj 

Skole er der nu kommet længdeparkering, og 

der er desuden fodgængerfelt ved skolen og 

cykelsti  langs hele vejen nu. Ved Nyager Skole 

er der blevet lavet et bedre krydsningspunkt for 

børnene, samt en hævet flade i vejen, der skal 

få bilerne til at sætte farten ned. 

For lavere fart giver færre alvorlige ulykker, og 

derfor er det desværre sommetider fremkom-

meligheden det går ud over, når der bliver lavet 

denne slags ændringer, siger Hans Georg 

Hybschmann.

“Men det er der en god grund til, for det er nød-

vendigt for at få en høj trafiksikkerhed.” 

MERE SIKKER Roskildevej mellem Damhustorvet og Damhuskroen er et af de 
vejstykker, hvor trafiksikkerheden bliver forbedret i 2017. Hastigheden sænkes ved 

at gøre køresporet smallere. Højere kantsten skal desuden få vejen til at virke 
smallere end den er, hvilket også sænker farten. Tidligere har der været flere 

tragiske ulykker på Roskildevej på grund af for høj fart. 

TRYGHED OG 
TYVERI

TRYGHED I 
TRAFIKKEN
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“Det hjælper at tale om det, der gør dig bange”

I et nyt kunstprojekt har børn fra 
Rødovres 5. og 6. klasser lavet 
installationer om deres frygt i 
Ejbybunkeren. Skræmmeklovne, gys 
og krig dukkede op i deres 
kunstværker - og blev måske lidt mere 
ufarlige end de var før. 

Postkort efter postkort skrevet med barnehånd 

hænger på væggen, og budskabet på dem er 

omtrent det samme: “Kære koldkrigsbarn. Bare 

rolig. Der bliver ikke atomkrig.”

Postkortene til fortiden er skrevet for ganske 

nylig af elever i Rødovres 5. og 6. klasser, og 

befinder sig i Ejbybunkeren på Vestvolden. Kold-

krigsbunkeren er det fysiske bevis på, hvordan 

vi engang har forsøgt at skabe tryghed ved at 

forberede os på den frygtede atomkrig. Nu er 

den frygt blevet forældet, bunkeren er blevet 

museum, og i disse uger er den også ramme 

om kunstprojektet ‘Hvad frygter du?’, hvor sko-

leelever laver kunstinstallationer om deres frygt. 

“Det kan godt virke som et voldsomt emne, men 

vi har talt meget med børnene om, hvad vi fryg-

ter og hvad vi hver især gør for at blive trygge 

igen. Er du bange for at være alene hjemme, 

tænder du måske mere lys eller låser døren, så 

du føler dig tryg,” siger Sarah Cederstrand, der 

som scenograf har været den ene af de drivende 

kræfter bag projektet. Hun forklarer, at øvelsen 

med at begynde med at skrive et postkort til et 

barn i fortiden til dels handlede om, at eleverne 

fik lov til at starte med at være tryghedsgivere.

“Men postkortet er også et billede på, at det vi 

frygter hele tiden ændrer sig, og det har vi også 

talt meget med børnene om. I rigtig gamle dage 

frygtede man hekse, og da jeg var barn frygtede 

vi atomkrig. I dag er det nogle andre ting, vi 

frygter,” forklarer hun.  

KRIG OG KLOVNE
Denne tirsdag er turen kommet til 5.C fra Rød-

ovre Skole, og rundt omkring i de mange rum i 

Ejbybunkeren har eleverne allerede kastet sig 

ud i arbejdet med at lave kunstinstallationer om 

deres frygt. Trods emnets alvor kan man mærke 

den gysende fryd, der jævnligt griber børnene, 

mens de dekorerer med pap, plastik og kunstigt 

blod, tydeligvis med den nyligt overståede Hal-

loween i frisk erindring. 

Men også de ting, de har set i nyhederne, har 

haft sin afsmitning, for en del skræmmeklovne 

har sneget sig ind, og et enkelt lille rum er helt 

dedikeret til krig.

“Krig er bare skræmmende, og det er jo noget 

vi går og tænker på, især nu hvor Donald Trump 

bliver præsident,” siger Linnea på 11 år. 

Hun og klassekammeraten Ena dekorerer rum-

met med kors og iturevet stof. Et gevær står op 

ad en væg og skudsalver kører som lydspor.

TAGER GASSEN UD AF FRYGTEN
“Frygten for krig er nok noget vi skal leve med, 

men det ville være dejligt, hvis vores kunstværk 

også kunne fortælle de voksne, at der skal gøres 

noget ved det, så der ikke bliver mere krig i 

verden,” siger Ena. 

For selv om hovedformålet med projektet har 

været, at eleverne skulle lære den kunstneriske 

proces at kende, så er sidegevinsten, at frygten 

bliver aftabuiseret undervejs. 

“Kunsten bliver et redskab, som de bruger til at 

udtrykke sig med. De får frygten ud som noget 

fysisk, og det kan være med til at tage noget af 

gassen ud af den,” siger Andreas Busk, der som 

elektronisk komponist har stået for at skabe 

lydsporene til kunstinstallationerne på elevernes 

anvisninger. Sarah Cederstrand tilføjer, at en 

tidligere gruppe elever for eksempel lavede en 

hel installation om skilsmisse. 

“Den frygt kan du måske ikke tage væk, men du 

kan forholde dig til den, og det har eleverne 

gjort,” tilføjer Sarah Cederstrand.

TEMA - TRYGHED TEMA - TRYGHED

INSTALLATION 5. C fra Rødovre Skole laver kunst om frygt. En del skræmmeklovne har listet sig ind, men for Linnea på 11 år (i lilla bluse) skulle emnet være krig. 
5. og 6. klasser fra hele Rødovre har været  en del af kunstprojektet ’Hvad frygter du?’, der er mundet ud i en fælles udstilling i Ejbybunkeren, der kan opleves frem til 31. januar. 
Bag projektet står scenograf Sarah Cederstrand og elektronisk komponist Andreas Busk. Projektet er støttet af Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg og Rødovre Kommunes 
børnekulturpulje. Projektet produceres desuden i et samarbejde mellem Tidsrum (tidsrum.org) og Ejbybunkeren.

Men en gang imellem skrumper frygten også 

ligefrem, når man snakker om den, fortæller 

Christine på 10 år, der netop er ved at dekorere 

et uhyggeligt rum, der handler om døden.

“Det hjælper at tale om det, der gør dig bange. 

Fordi så er der andre, der ved du er bange,” si-

ger hun og tilføjer: “Jeg har for eksempel en-

gang været meget bange for hunde, men så 

sagde jeg det til min mor og til nogen fra min 

klasse. Det hjalp mig, for nu er jeg ikke helt så 

bange for dem længere.”

TRYGHED OG 
FRYGT
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DENGANG I RØDOVREDENGANG I RØDOVRE

“Det har været helt utroligt!” udbryder Gyda 

Weng og ser på os med smil i øjnene. Vi sidder 

til kaffebord hos den tidligere jordemoder og 

indehaver af Gyda Wengs Fødeklinik i Rødovre 

Centrum, og mens hun fortæller, skinner den 

lave vintersol ind af de store vinduer i lejlighe-

den i Hørsholm, hvor hun bor i dag. 

Et par uger tidligere havde arkivar Marie Drost 

Aakjær fra Lokalhistorisk Samling i Rødovre og 

redaktøren af dette magasin i fællesskab beslut-

tet at bruge Facebook til at efterlyse historier om 

fødeklinikken. For trods de mange børn, der er 

kommet til verden i lokalerne i Rødovre Cen-

trum, er den ikke ret godt beskrevet i de histori-

ske kilder.

GLAD FOR AT HAVE OPLEVET DET
Reaktionerne har været overvældende, ikke 

mindst for den i dag 88-årige Gyda Weng selv, 

der også opdagede opslaget på Facebook og 

kunne se til, mens mere end 350 mennesker 

kommenterede på det. Mange fortalte små hi-

storier om selv at føde deres børn på klinikken 

og hvordan det var. 

“Det er jeg virkelig glad for, jeg kom til at ople-

ve,” siger hun. Hun har selv skrevet ud på Face-

book og takket for de mange historier, der har 

været både rørende og sjove at læse.

“Der har været nogle fantastiske historier imel-

lem. Der var en, der skrev om hvordan han 

havde delt stue med en anden mand, mens de 

var indkaldt som soldater. Hurtigt fandt de ud af, 

at de begge var født på min fødeklinik på den 

præcis samme dag. I dag efter 42 år er de stadig 

bedste venner, skrev han. Et andet sted var der 

en ung pige fra Alabama, der skrev ‘Kære Gyda. 

Tak fordi du tog imod min far’. Alabama - det er 

da langt væk!” siger Gyda Weng. 

Hun har ikke tal på, hvor mange børn hun selv 

har taget imod som jordemoder. Men hun me-

ner, at omkring 14.000 børn er kommet til ver-

den på hendes fødeklinik fra den slog dørene op 

ved Rødovre Centrums åbning i 1966 til den 

lukkede efter jul i 1983. Helle Thorning-Schmidt, 

Sigurd Barrett og Jakob Ejersbo er bare et par af 

de kendte mennesker, der også er født her. Men 

det lå ikke i kortene, da den næsten nyuddan-

nede Gyda Weng i slutningen af 1950’erne star-

tede med en enkelt ambulant fødestue på 

Maglekær, dengang det stadig var mest normalt 

at føde hjemme.

“Men så blev det så populært at føde ude, at jeg 

blev opfordret af kommunen til at lave en rigtig 

klinik i Maglekær. Men der var kun plads til otte 

senge, så da Rødovre Centrum blev bygget i 

1966, flyttede vi derover,” fortæller hun.  Her var 

21 sengepladser og tre fødestuer. Kvinderne 

fødte på det offentliges regning, men kunne få 

enestue, hvis de selv ville betale differencen. 

“Dengang lå barselspigerne der i otte dage, 

men man kunne godt føde ambulant, hvis man 

ville. Jeg rådede dog altid de førstegangsfø-

dende til at blive, så de var sikre på, at amnin-

gen var i gang. De andre mødre blev der som 

regel også, for de vidste jo, hvad der ventede 

derhjemme,” siger hun og ler. For på klinikken 

fik man maden serveret og hjælp til det meste. 

DET VAR ET STORT ANSVAR
Gyda Weng var nu endt som leder for en virk-

somhed med 42 ansatte, der talte alt fra køk-

kenpersonale til sygeplejersker og jordemødre. 

Og dertil kom de seks læger, der skiftedes til at 

være i vagt på klinikken, men som dog ikke var 

ansat under hende. 

“Jeg kan godt sidde og tænke lige nu, at det jo 

har været et fantastisk stort ansvar. Selv når jeg 

ikke var der, var det jo stadig mit ansvar. Og det 

var hårdt nogle af de år, for jeg kunne jo ikke  

altid tage ferie på samme måde som andre,” 

siger hun. Dengang mødte Gyda Weng altid ind 

før 6.30 for at være sikker på at møde det perso-

nale, der havde haft vagt om natten, før de gik 

hjem klokken 7. 

“Og jeg gik aldrig i seng før klokken 23, hvor der 

havde været vagtskifte,” fortæller hun. 

Hendes mand stod for alle indkøb til klinikken, 

og der var nok at se til, bare med maden. For 

man fik altid to retter til hvert måltid på hendes 

klinik. 

...fortsættes side på 18.

Omkring 14.000 børn blev født på 
Gyda Wengs Fødeklinik i Rødovre 
Centrum i 1960’erne, ’70’erne og 
’80’erne. Da vi efterlyste historier om 
klinikken på Facebook, spredte 
opslaget sig som ringe i vandet og 
førte til utallige reaktioner. Men den 
mest rørende var nok fra den 88-årige 
Gyda Weng selv. 

Et rum 
fuld af følelser

FØRSTE OG SIDSTE BARN Billedet er taget ved lukningen af klinikken omkring nytåret 1984. Gyda Weng (i midten)
er fotograferet med det første barn, der blev født på klinikken i Rødovre Centrum i april 1966, Gitte Nielsen(th), og 
med det sidste barn, Rikke Hansen (på armen), der blev født der den 26. december 1983. Efter at have set opslaget 
på Facebook kontaktede Rikke Hansen Rødovres Lokalhistoriske Samling og fortalte, at både hun og Gitte Nielsen 
som det første og sidste barn fik en maguerithalskæde af Gyda Weng.

REAKTIONERNE PÅ FACEBOOK Vi efterlyste historier om Gyda Wengs Fødeklinik i Facebook-gruppen ‘Rødovre i 
gamle dage’ og på Facebook-siden ‘Rødovre Lokalhistorisk Samling’. Opslaget blev de to steder tilsammen delt mere 
end 200 gange, og nåede ud til næsten 42.000 personer. Der blev tilsammen kommenteret over 350 gange på de to 
opslag, hvoraf mange indeholdt små historier om oplevelser og fødsler på Gyda Wengs Fødeklinik. 
Imidlertid viste det sig også, at den nu 88-årige Gyda Weng selv var på Facebook og iøvrigt levede i bedste velgående 
i Hørsholm. Gyda Weng kontaktede lokalarkivaren og interviewet med hende kommer nu til at indgå i Rødovre Lo-
kalhistoriske Samling som lydfil.
Også de billeder fra fødeklinikken som folk har afleveret til Lokalhistorisk Samling kommer til at indgå i samlingen. 
De bliver scannet, hvorefter originalerne afleveres tilbage til deres ejermænd. Har du også billeder, du gerne vil dele 
med os, så skriv til lokalhistorisk-samling@rk.dk eller ring på tlf. 36 37 87 20. Fortæl gerne hvad og hvor meget du 
vil aflevere, så laver vi en aftale.

GAMLE MINDER Gyda Weng med sin scrapbog fra 
årene 1966-1983, hvor hun drev Gyda Wengs Fødeklinik 
i Rødovre Centrum. Tegninger og breve fra nybagte 
forældre blander sig med billeder og avisudklip. Da 
klinikken lukkede blev hun i stedet leder af en ny føde-
afdeling på Glostrup Hospital.
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Det sker i Rødovre
Musik og scene
ANDERS BLICHFELDT & BIG APPLE BIG BAND
Lørdag d. 28. januar 2017 kl. 20

The Beatles-sange med Big Band-sound.

Sted: Viften

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

RASMUS WALTER + SUPPORT
Fredag d. 10. februar 2017 kl. 20

Hør Rasmus Walter, der er tilbage med nyt 

album.

Sted: Viften

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

SANNE SØNDERGAARD
Fredag d. 3. februar 2017 kl. 20

Sanne Søndergaard er klar med et nyt solo-

show: ’Sindssyg Kælling’. Et personligt og sår-

bart show.

Sted: Viften

Billetter: 200 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

RØDOVRE MUSIKPRIS OG NYTÅRSKONCERT
Søndag d. 8. januar kl. 15-18

Start året med at opleve den fantastiske musik-

prisvinder optræde til nytårskoncerten med bl.a. 

Rødovre Concert Band og Rødovre Musikskole.

Sted: Viften

Billetter: 160 kr. via Viften.dk

Udstilling og foredrag 
ÅBEN UDSTILLING
5.-23. december i bibliotekets åbningstid

Oplev den årlige udstilling hvor rødovreborgere 

udstiller egne værker.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang

UDSTILLING: HVAD FRYGTER DU?
10. december-31. januar 2016

Oplev huskunstinstallationen ’Hvad frygter du?’ 

i Ejbybunkerens autentiske rammer. Installatio-

nen er skabt i samarbejde med 5. og 6. klasser 

fra Rødovre.

Sted: Ejbybunkeren

Entre: 30 kr. for børn / 50 kr. for voksne.

KLOG PÅ KLASSISK: BEETHOVEN & SCHUBERT
Mandag d. 6. februar kl. 19

Oplev Mathias Hammer for fuld udblæsning, når 

han fortæller om Beethoven og Schubert. Fore-

draget er en kombination af musik og 

fortælling.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

Vand og wellness
MIDNATS WELLNESS
Fredag d. 16. december kl. 17-22

Vi fejrer at lyset snart vender tilbage med hygge 

og varme i vores store dejlige sauna. Der serve-

res et let måltid, der nydes i skæret af levende 

lys.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 299 kr. via rk.halbooking.dk

INFOMØDE SVØMNING
Lørdag d. 17. december kl. 11-12.30

Mød op til gratis informationsmøde om svøm-

meundervisning i 2017 for børn i Vestbad. Både 

mor og far er velkomne og må meget gerne 

tages deres børn med.

Sted: Vestbad Svømmehal

Gratis

WELLNESS & GUSAFTENER I 2017
Hver onsdag, torsdag og fredag kl. 17.30-22

I 2017 har Vestbads Wellness åbent hver onsdag, 

torsdag og fredag aften, hvor der vil være gus 

ved vores gusmester. Deltagere skal være fyldt 

16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 169 kr. via rk.halbooking.dk

For børn
RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE OG DERES VOKSNE
Lørdag d. 28. januar kl. 10.30

Kom og hyg med sang og rytmik.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk

TIGERTRÆNING FOR BØRNEFAMILIER
Lørdag d. 11. februar kl. 10.30

Kom til en sjov aktiv time med bevægelse for 

hele familien sammen med idrætspædagog Lise 

Steffensen.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk

...fortsat fra side 17.

“Jeg havde et helt fantastisk personale. Men det 

kan man også mærke på Facebook ud fra de 

ting, de har skrevet om klinikken derinde,” siger 

hun rørt over, at hendes gamle kolleger også 

har  kommentere t  på opslaget  om 

fødeklinikken.

Hun husker tilbage på dengang, de klarede hele 

11 fødsler på ét døgn, det højeste antal i klinik-

kens historie.

“Vi sov jo ikke det døgn, men hvor havde vi det 

dejligt bagefter. Vi var slet ikke trætte,”siger hun 

glad og fortæller, hvordan hun ofte selv lige kig-

gede ind, hvis hun gik forbi en fødestue og 

kunne høre, at barnet var lige ved at komme til 

verden.

SENDTE FAR NED EFTER FLØDEBOLLER
Fædrene var altid med til fødslerne, hvis de selv 

ønskede det. Kun få undslog sig, men Gyda 

Weng husker stadig en far, der kom for at se sit 

nyfødte barn, som fik denne besked fra de dril-

lesyge jordemødre: ‘Du er godt klar over, at når 

den lille er født, så plejer vi at få flødeboller?’

“Så gik han ellers ned i centret for at købe fløde-

boller til os alle sammen,” griner hun, og tilføjer 

at nybagte fædre er så nemme at lave sjov med. 

Da alle fødeklinikker ved årsskiftet 1984 blev lagt 

ind under Staten, lukkede Gyda Wengs Fødekli-

nik imidlertid. 

Det sidste barn blev født på klinikken 26. decem-

ber 1983, og Gyda Weng selv blev derefter leder 

af en ny fødeafdeling på Glostrup Hospital. 

I dag har hun været pensionist i mange år, men 

med en datter, der også er jordemoder og et 

barnebarn, der er læge på fødeafdelingen på 

Herlev Hospital, bliver minderne stadig jævnligt 

genoplivet.

“Det har været pragtfuldt at hjælpe alle de børn 

til verden. Et rum hvor der fødes, er jo et rum 

fuld af følelser, og det gælder for alle i rummet. 

Vi ved jo godt, at det kan gå galt, men når bar-

net kommer, så er det jo fantastisk,” siger hun.

KLAR TIL FOTOGRAFE-
RING En gang om ugen 
kom der en fotograf fra 
Vanløse og tilbød at tage 
billeder af de nybagte 
mødre og deres børn. 
Derfor findes der mange 
billeder af barselsmød-
rene, der poserer i sen-
gen med deres nyfødte.  
Her er det Ruth Mørch , 
der i dag er formand for 

VESTJYDE I RØDOVRE 
Gyda Weng kommer fra 
Ølgod i Vestjylland, men 
læste på jordemoderskole 
i København, hvorfra hun 
blev uddannet i 1954. I 
København mødte hun 
sin mand Aage, der var 
fuldmægtig på en sup-
pefabrik. De boede først i 
Rødovre og siden mange 
år i Brøndby. Mens hun 
havde klinikken i Rødovre 
Centrum stod han blandt 
andet for alle indkøb til 
klinikken. Da han døde i 
2013, flyttede hun til 
Hørsholm, hvor den ene 
af hendes tre døtre bor. 

HYGGE I PUSLERUMMET Billedet er indsendt af Lennart Weidemann, der blev født på 
Gyda Wengs Fødeklinik den 25. september 1976. Der hygges og pusles om lille Lennart. 
Sygeplejerskerne er i fin uniform og de besøgende iklædt tøj efter tidens trend.

Sundhed
BARSELSCAFÉ: FØRSTEHJÆLP FOR  
SPÆD- OG SMÅBØRN.
Lørdag d. 4. februar kl. 10.15–12 og kl. 12.15-14

Kom og hør om førstehjælp til små børn. 

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk

TEMAAFTEN OM DIABETES
Mandag d. 9. januar kl. 17-19

Bliv klogere på diabetes med praktiserende 

læge Malene Rahbek Holm. Hør også om Villy 

Kofods erfaringer med kommunens rehabilite-

ringsforløb og om diabetesforeningens tilbud.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig.

Bogmarked
BOGSALG – GØR ET KUP
2.-7. januar i bibliotekets åbningstid

Biblioteket sælger kasserede bøger og blade.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten / Islev 

Bibliotek

Gratis adgang

SeniorRådet, med sit tredje barn, sønnen Flemming. Han er født på klinikken i Rødovre 
Centrum, mens hendes to ældste børn blev født på Gyda Wengs klinik på Maglekær.
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KOM TIL JULEAFTEN I KÆRENE

Mangler du et sted at holde jul, eller 

vil du bare gerne fejre højtiden 

med dine naboer, så arrangerer 

styregruppen i Kærene & Bybjer-

get i år jul. Det foregår lørdag den 24. 

december fra klokken 14-16.30 i kati-

nen på Milestedet Skole. Dagen starter 

med kaffe, kager og julesnold. Julemid-

dagen består af and og flæskesteg, og til 

dessert er der risalamande - og selvfølgelig 

mandelgaver til de heldige, der finder 

mandlerne. Der vil desuden være sodavand, 

øl og vin i løbet af dagen, og julemanden 

kommer på besøg med en gave til de artige 

børn. 

Billeterne koster 125 kroner for voksne og 

100 kroner for børn, og sælges efter først til 

mølle-princippet. De kan købes på Café 

Biblioteket, Nørrekær 8, på hverdage fra 

klokken 9-14. Vil du vide mere, så kontakt 

juleansvarlig Jette Jensen på tlf. 28 99 79 15.

Arrangementet er en erstatning for den ju-

leaften, som den nu nedlagte forening 

‘Livskvalitet og varme’ før har holdt. 

KØB HÅNDLAVEDE JULEGAVER FRA 
VÆRKSTEDERNE

Selv om mange af Rødovres julemarkeder 

har fundet sted, så kan du stadig nå at købe 

håndlavede julegaver rundt omkring på de 

værksteder, hvor nogle af tingene er blevet 

til. Hos aktivitetshuset Det hvide Hus, der er 

et værested for psykiske syge, kan du købe 

glaskunst og keramik - både figurer, krus, 

kander og fade. Kig forbi mandag eller tors-

dag mellem klokken 9-15, hvor du også kan 

se værkstederne. Det er på Rødovrevej 114.

På værkstedscentret Espevangen, der er et 

dagtilbud for personer med autisme, er der 

åbent hver dag fra klokken 10-14. Her kan 

du købe glasvarer, smykker og stearinlys. 

Du finder Espevangen på Nyholms Allé 47.

Det åbne værksted Vandværket er for efter-

lønnere og pensionister, og her har Kunst-

nergruppen på Vandværket lavet malerier, 

der i december kan ses og købes på Frivil-

ligcentret. Du finder Frivilligcentret ved 

Plejehjemmet Broparken på Slotsherrens 

Vænge 2A.

JULEMARKED Træet blev tændt, børnekoret sang og julemanden kom forbi, da der var julemarked foran Rådhuset 
den 25. november. Og måske fik nogle af de besøgende også et par julegaver med hjem i tasken.

JUL I RØDOVRE

DENGANG I RØDOVRE
...finder du i dette nummer inde i bladet på 

side 16, 17 og 18, hvor du kan læse histo-

rien om Gyda Wengs Fødeklinik i Rødovre 

Centrum - og interview med den i dag 

88-årige Gyda Weng.

Julekoncerter

JULEKONCERT MED RØDOVRE  
MUSIKSKOLES BLOKFLØJTEELEVER
Tirsdag d. 13. december kl. 19-20

Kom og hør musikskolens store og små 

blokfløjteelever spille julen ind.

Sted: Islev Kirke

Gratis adgang

JULEKONCERT MED RØDOVRE MUSIK-
SKOLES SLAGTØJSELEVER OG JAZZHOLD
Torsdag d. 15. december kl. 17.30-18.30

Der sniger sig nok en enkelt julemelodi ind 

i repertoiret, når de unge mennesker kaster 

sig over slagtøjet og de ry tmiske 

instrumenter.

Sted: Lokalet Mozart på Rødovre Musikskole, 

Rødovrevej 360

Gratis adgang

JULEKONCERT MED RØDOVRE KORSKOLE
Torsdag d. 15. december kl. 19.30 – 20.30

Julens sange med det velsyngende kor fra 

Rødovre Korskole

Sted: Islev Kirke

Gratis adgang

JULEKONCERT MED RØDOVRE  
CONCERT BAND
Søndag d. 18. december kl. 16

Klarinetsolist Giovanni Punzi fortolker Na-

varros klarinetkoncert i selskab med Rød-

ovre Concert Band.

Sted: Viften

Billetter: 125 kr. via viften.dk/ticketmaster.dk
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