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PLADS TIL ALLE BØRN
Pengene er fordelt på næste års budget for 

Rødovre Kommune. Der er tænkt på byens ud-

vikling, på kulturen og på det gode ældreliv. 

Men også børnene har fået en stor plads i næste 

års budget, for der er nemlig kommet mange 

nye til. En af dem er Mollie, der glæder sig til, at 

hendes helt nye institution åbner. Mød Mollie  

og få overblikket over budgettet på side 8-12.

30 ÅR SAMMEN
Susanne var kun 18 år, da hun kom til Værk-

stedscentret Espevangen, der er et dagtilbud for 

for mennesker med autisme på et tidligt udvik-

lingstrin. Nu kan Espevangen fejre 30 års fød-

selsdag, og Susanne er blevet 48. 

Mød Susanne og Espevangens leder Monica, der 

også har været med fra starten - på side 12. 
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pisk i den første halvdel af måneden. 

Hvis du ikke har modtaget magasinet, kan du kon-

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

evt. telefonnummer. Så undersøger vi sagen og 

vender tilbage til dig. Du kan også finde magasinet 

på biblioteket og i Borgerservice. Magasinet udkom-

mer ikke i janur. Næste nummer udkommer i uge 7.
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NYE OMKLÆDNINGSRUM I STADIONHALLEN
Så er der godt nyt til alle dem, der dyrker sport 

i Stadionhallen. I fremtiden bliver der nemlig 

bedre forhold, når du skal trække i og af sports-

tøjet. Den gamle omklædningsbygning er ud-

tjent, og derfor er der en ny på vej. Læs mere på 

side 5.
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HVEM SKAL BESTEMME, 
NÅR DU IKKE SELV KAN?
Vi ved ikke, hvornår vi rammes 

af sygdom eller ulykke, så vi får brug for 

hjælp fra andre til at varetage vores økonomiske eller per-

sonlige forhold. I den situation tror mange, at en ægtefælle 

eller anden nær pårørende kan træffe de nødvendige beslut-

ninger alene på grund af slægtsforholdet, men det er ikke nok 

i sig selv. Derfor kan det være vigtigt at have en fremtidsfuld-

magt, der udpeger den, der skal varetage ens forhold. 

Du kan høre mere om fremtidsfuldmagter, og om i hvilke situa-

tioner de kan træde i kraft, når SeniorRådet inviterer til infor-

mationsmøde. Det foregår mandag den 28. januar klokken 14 

på Rødovregaard. Der vil være gratis kaffe og småkager. Til-

melding er ikke nødvendig.

25 ÅR PÅ BORGMESTERPOSTEN FEJRES
Erik Nielsen kan ved årsskiftet fejre sit 25 års jubilæum som 

borgmester i Rødovre Kommune. I den anledning inviterer 

Kommunalbestyrelsen samarbejdspartnere og borgere til re-

ception. Det foregår i Kulturhuset Viften fredag den 4. januar 

klokken 13-16. Erik Nielsen har har siddet i Kommunalbesty-

relsen for Socialdemokratiet siden 1990. Han til-

trådte som borgmester i januar 1994 og afløste da-

værende borgmester Per Møller. Inden da var han 

leder af Rødovre Kommunes Beskæftigelsescenter. 

Han er oprindeligt uddannet maskinarbejder i 1973.

RØDOVRE HAR FÅET BORGER NUMMER 40.000
Rødovre har nået en milepæl. Vi har nemlig for nylig rundet 

borger nummer 40.000. Befolkningen i Rødovre har over en 

lang periode været voksende, hvilket blandt andet skyldes en 

række nye boligområder, men også, at mange unge familier 

med børn i disse år flytter til kommunen. 

Vi har dog ramt milepælen en gang før, 

nemlig i 1962, hvor kommunen for første 

gang kom op over 40.000 inbyggere. Der 

holdt vi os helt frem til 1977, hvorefter kurven 

faldt i  mange år. Men nu går det opad igen.

SMID JULEN UD MED 
GOD SAMVITTIGHED

Når julen er ovre, og det er tid til at 

rydde ud, så husk at sortere dit juleaffald. Ga-

vepapir og gavebånd skal i restaffald. Skil gerne embal-

lage ad og læg plast, pap og metal i hver sin beholder. Lyskæ-

der, der ikke længere virker, er elektronikaffald og skal til 

storskrald. Det samme gælder juletræer, som vi indsamler ved 

villaer og rækkehuse i uge 1 og 2. Ler, lys, pynt og gran fra din 

juledekoration skal i restaffald. Har du fyrværkeri i overskud fra 

nytårsaften, skal det afleveres som farligt affald på genbrugs-

stationen. Den har åbent som altid fra klokken 10-18. Dog ikke 

den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar. Har du 

ekstra affald omkring jul og nytår, kan du desuden sætte det i 

en klar sæk ved dine beholdere. Vi informerer om ændringer i 

tømmedage på rk.dk/affald og via sms-ordningen.
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NYHEDER

11 kommuner går sammen om at skabe 
en større og stærkere hovedstad
Borgmestrene fra 11 kommuner 
omkring København, herunder 
Rødovre, har netop lanceret et fælles 
udspil for, hvordan det kan blive mere 
attraktivt at investere, arbejde og bo i 
Danmarks hovedstad i fremtiden.

Kommunerne i omegnen af København er nøg-

len til at løse de kommende års udfordringer i 

hovedstadsområdet. Det er hovedbudskabet fra 

de 11 borgmestre, der er gået sammen på  

tværs af politiske skel for at lave et fælles  

udspil til regeringens kommende strategi for 

hovedstadsområdet.

PLADS TIL 70.000 FLERE BORGERE
Udspillet sætter blandt andet fokus på, at hoved-

stadens udfordringer med at skaffe nye boliger 

ikke kan løses alene inde i København. Det store 

potentiale er i omegnskommunerne. I dag bor 

der 420.000 borgere i de 11 omegnskommuner 

Rødovre, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glad-

saxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, 

Ishøj og  Vallensbæk. Men for de kommende 15 år 

er der planlagt byudvikling i omegnskommuner-

ne, som vil give plads til cirka 70.000 flere indbyg-

gere. Til sammenligning får øen Lynetteholmen, 

som staten vil bygge i forlængelse af Refshaleøen, 

cirka 35.000 indbyggere – altså det halve. Øen er 

planlagt til at stå færdig om mere end 50 år.

SAMMENHÆNGENDE TRAFIKLØSNINGER
Hovedstadsområdet er ét sammenhængende 

marked for bolig og beskæftigelse. Tre ud af fire 

trafikanter i omegnen pendler dagligt ind og ud af 

kommunerne. Der er udsigt til, at den trafik san-

der fuldstændig til i de kommende år. Derfor er 

der i udspillet også lagt op til, at der skal tænkes i 

mere sammenhængende trafikløsninger, og at der 

bliver investeret i udbygning af infrastrukturen – 

ikke mindst den offentlige transport i omegnen af 

København.

VÆKSTFORUM OMEGNEN
Udspillet er et resultat af et tværpolitisk 

samarbejde mellem 11 kommuner i omeg-

nen af København. De er: Rødovre, Alberts-

lund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glo-

strup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, 

Ishøj og  Vallensbæk. 

Der bor i dag 420.000 borgere i de 11 kom-

muner, og der er 270.000 arbejdspladser. 

For de kommende 15 år er der planlagt 

byudvikling, der giver plads til cirka 70.000 

flere indbyggere.

Der er plads til at udvikle nye erhvervsom-

råder, som kan skabe titusindvis af arbejds-

pladser. Alene langs den kommende let-

bane langs Ring 3, ved Kildedal Station og 

Avedøre Holme II planlægges der etable-

ring af 52.000 nye arbejdspladser.

Du kan læse hele udspillet på rk.dk.

NYHEDER

Stadionhallen får nye 
omklædningsrum
Den gamle omklædningsbygning ved Rødovre Stadionhal 
er så medtaget, at den skal rives ned. Der bliver bygget en 
ny samme sted med moderne faciliteter.

I foråret 2019 bliver omklædningsbygningen ved Rødovre Stadionhal revet 

ned. Bygningen er medtaget efter sætningsskader, fordi fundamentet 

synker, og derfor kan det ikke betale sig at renovere den. 

I stedet bygger Rødovre Kommune en helt ny omklædningsbygning med 

moderne faciliteter. Den nye bygning kommer til at ligge samme sted som 

den nuværende bygning. Den får syv omklædningsrum med hver sit ba-

derum og toilet, og der bliver adgang til rummene både inde- og udefra. 

DIALOG MED BRUGERNE
Kommunen har undervejs været i dialog med brugerne for at skabe  

gode forhold og plads til de forskellige sportsudøvere, der bruger 

omklædningsbygningen.

Den nye omklædningsbygning koster 10,9 millioner kroner, og det forven-

tes, at den kan tages i brug i december 2019. Under byggeriet bliver der 

etableret fem midlertidige omklædningsrum i pavilloner på parkerings-

arealet ved hallen.

På Valhøj Skoles idrætslinje kan eleverne dyrke 

deres sportsgren samtidig med, at de går i skole 

og udvikler sig fagligt. Idrætslinjen optager 

hvert år 24 elever i 7. klasse, som dyrker sport 

på konkurrence- eller eliteplan. Eleverne har de 

samme fag og timetal som i de andre klasser, 

men mandag og onsdag er der desuden mor-

gentræning i skoletiden. Man kan gå på idræts-

linjen, uanset hvilken sport man dyrker.  

Den 30. januar klokken 17.30 er der informati-

onsmøde på Valhøj Skole, hvor du kan høre 

mere om Rødovres kommende idrætsklasse på 

7. klassetrin med skolestart august 2019. 

Mødet er for både elever og forældre, der vil 

vide mere. 

Ansøgningsfristen for at søge plads på idræts-

linjen er den 1. marts 2019. 

Vil du dyrke din 
sportsgren i skoletiden?
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NYHEDER

’Røde Bro’ står lige så flot som i 1889

Sikkerhedsdæmningen over Vestvolden, der i 

folkemunde kaldes ’Røde bro’, står nu klar til 

brug igen. Både betonen og gelænderet er ble-

vet renoveret, så den gamle dæmning, der blev 

bygget som en del af fæstningsværket Vestvol-

den i 1889, igen kan bruges som bro over til 

Islev.

Ligesom for knap 130 år siden har der været god 

gammeldags muskelkraft i brug til arbejdet. 

Dæmningen er nemlig omgivet af såkaldte 

sprængsten, der skulle sikre, at fjendtlige gra-

nater sprang over jorden og beskadigede dæm-

ningen mindst muligt. Disse sten måtte graves 

fri for jord ved håndkraft, før mureren og sme-

den kunne komme til. 

Muskelkraften blev leveret af de ledige, der er i 

nyttejob ved Oplevelsescenter Vestvolden. De 

var dog på kendt grund, da de i forvejen bidra-

ger meget til vedligeholdelsen af de gamle 

bygningsværker omkring volden. 

Oprindeligt blev dæmningen bygget, så man 

kunne oversvømme Kagsmosen og dele af Islev. 

Målet var at forhindre fjenden i at komme helt 

tæt på volden, der er særlig sårbar på dette 

sted. I dag fungerer den dog kun som bro. Den 

menes at have fået sit tilnavn ’Røde Bro’, fordi 

den engang førte over til Rødegård i Islev. 

Med dæmningen ’Røde Bro’ kunne 
dele af Islev oversvømmes, hvis 
fjenden kom nær. Nu er dæmningen 
blevet renoveret - blandt andet med 
brug af god gammeldags muskelkraft. 

En kvinde mødes med en mand på den helt nye ’Røde Bro’ i 1889. Hun ser ud til at 
være gravid, og begge er i træsko. Billede: Nationalmuseet.

’Røde Bro’ i sommeren 2018 - før renoveringen. 

NYHEDER

Årets sidste folkekøkken trak fuldt hus

I samarbejde med en gruppe frivillige har Rød-

ovre Kommune gennem det sidste år testet 

idéen om et folkekøkken gennem 10 pop-up-

arrangementer. Folkekøkkenet er blevet afprøvet 

tre forskellige steder: På Rødovre Gymnasium, 

på rådhuset og i Rødovrehallen. 

Det har været en stor succes. Mere end 700 

borgere i alle aldre har spist med i folkekøkke-

net, hvor den blandt andet har stået på klassisk 

mormormad og krydrede indiske retter - og 

altid med et vegetarisk alternativ på menuen. 

Den 14. november slog Rødovres popup-folke-

køkken dørene op for sidste gang i år. Det fore-

gik i Rødovrehallen (billedet).

Nu gælder det fremtiden, og derfor arbejder 

kommunen lige nu sammen med de engage-

rede frivillige på at finde en fremtidig model for 

Folkekøkken Rødovre. Den vil Kommunalbesty-

relsen tage stilling til i januar.

Forsøg med folkekøkken i Rødovre har 
været en stor succes. Nu arbejdes der 
på en fremtidig model for et 
folkekøkken, som Kommunal-
bestyrelsen skal tage stilling til.

FOLKEKØKKEN RØDOVRE

Der har været afholdt 10 pop-up-folkekøkke-

ner på tre steder i Rødovre over det sidste år, 

hvor både retter og lokationer er blevet 

prøvet af. 

Formålet har været at skabe et mødested og 

et fællesskab for alle, som også kan være 

med til at modvirke ensomhed, både hos 

unge og ældre.

Til januar vil Kommunalbestyrelsen tage stil-

ling til fremtiden for Folkekøkken Rødovre.
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RØDOVRE KOMMUNES BUDGET

NEDBRINGELSE AF PUKKEL MED BYGGESAGER
Rødovre er i vækst, og antallet af ansøgninger 

om byggetilladelser har været stigende de sene-

ste år. Der er sat ekstra ressourcer af til at ned-

bringe puklen af byggesager (0,4 millioner 

kroner).

NYT LYSSIGNAL I BELASTET RUNDKØRSEL
I takt med at nye beboere flytter ind i IrmaByen, 

bliver rundkørslen ved Rødovre Parkvej og Kors-

dalsvej mere belastet. Derfor bliver der etableret 

et nyt lyssignal, der forbedrer trafiksikkerheden 

for særligt cyklisterne (4 millioner kroner).

NED MED HASTIGHEDEN
Det er allerede besluttet, at farten skal sættes 

ned til 40 km/t på Rødovres mindre, offentlige 

boligveje. I 2019 laver kommunen konkrete ha-

stighedsnedsættende tiltag som for eksempel 

indsnævringer og bump, der skaber større 

tryghed i trafikken. 

SOLCELLER PÅ NYE BYGNINGER
En energipulje på 3 millioner kroner vil blandt 

andet blive brugt på solceller på nye bygninger 

og bedre styring af de tekniske anlæg til el og 

varme, for at give et mindre energiforbrug.

NY DAGINSTITUTION VED IRMABYEN
Den nye daginstitution ved Irmabyen får navnet 

’Børneinstitutionen Espelunden’ og bliver ind-

viet i foråret 2019. Det bliver en ny og moderne 

daginstitution, som passer ind i området. 

Udenfor kommer der en naturlegeplads 

med masser af udfordringer og aktivi-

teter. Blandt andet vil børnene kunne 

tage en rutsjebane ned fra 1. sal både 

inden- og udendørs.

FLERE MODERNE PLEJEBOLIGER
Plejehjemmet Ørbygård er ved at blive 

ombygget for i alt 58 millioner kroner, så der 

kommer flere og bedre boliger. De nye boliger 

får bedre faciliteter for de ældre, bl.a. bedre 

tilgængelighed, større badeværelser og 

indbydende fællesarealer. Det nye Ørbygård 

bliver taget i brug i slutningen af 2019.

Udvikling  
af vores by

Investeringer i 
børn og unge

LÆS MERE PÅ 
SIDE 10

RØDOVRE KOMMUNES BUDGET  

Det skal pengene gå til i 2019*

FLERE PLADSER I ISLEV
Børneinstitutionen Skibet bliver udvidet 

med en ny bygning til 32 millioner 

kroner. Den bliver placeret, hvor 

Orient i dag har klubhus. Byggeriet 

starter ved udgangen af 2019 og 

forventes at stå færdigt i 2020.

UDVIDELSE AF SØTORP
I dag er der opsat en midlertidig pavillon ved 

Børneinstitutionen Søtorp. I 2019 opføres en 

rigtig tilbygning. Der bliver også etableret et nyt 

køkken, da forældrebestyrelsen har valgt, at der 

skal være frokostordning for børnehavebørnene 

fra 2019.

UDVIDELSE AF SKOLER
Valhøj Skole, Rødovre Skole og Hendriksholm 

Skole bliver udvidet, så der bliver plads til flere 

elever. Samtidigt bliver læringsmiljøerne på 

skolerne udviklet, så det understøtter de kom-

petencer, som bliver særligt vigtige for børnene 

i fremtiden – blandt andet samarbejde, innova-

tion og brug af teknologi.

DAGLIGT BAD TIL ÆLDRE
Der er sat fire millioner kroner af til, at alle 

borgere i hjemmeplejen fra næste år kan få et 

dagligt bad. Rødovre bliver den første 

kommune i landet, der giver de ældre det 

tilbud.

Bedre 
forhold for 
de ældre

KUNST I BYENS RUM
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der 

hvert år skal øremærkes 1,5 millioner kroner til 

indkøb af offentlig kunst. Der kommer blandt 

andet et nyt kunstværk ved plejehjemmet 

Ørbygård. Sidste år fik Damhustorvet 

kunstværket Gate of Colours.

SØNDAGSÅBENT PÅ BIBLIOTEKET
Hovedbiblioteket på rådhuspladsen 

holder som forsøg åbent om søndagen 

i to år (0,3 millioner kroner).

NY MUSIKSKOLE 
MED UDEAREALER
Der bliver bygget en ny 

musikskole ved Kultur-

huset Viften med moder-

ne faciliteter og øvelokaler. I 

samme forbindelse bliver der tænkt en 

ny café ind. Byggeriet er planlagt til at være 

færdigt i august 2020 (45 millioner kroner).

NY OMKLÆDNINGSBYGNING VED 
STADIONHALLEN
Den gamle omklædningsbygning ved Rødovre 

Stadionhal er medtaget og 

bliver revet ned - der bliver 

bygget en ny samme sted 

med moderne faciliteter 

(11 millioner kroner).

*udvalgte investeringer

LÆS MERE PÅ 
SIDE 3
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“Det bliver en kæmpe fordel for børnefamilierne”
For Mia Carlsson og hendes datter 
Mollie kommer det til at gøre en stor 
forskel at få en helt ny børneinstitution 
i IrmaByen, hvor de bor. Institutionen 
er en del af Rødovre Kommunes 
langsigtede investering i skole- og 
daginstitutionsområdet.

Mollie på 15 måneder sidder trygt og varmt i 

barnevognen, mens hendes mor Mia Carlsson 

skubber den gennem det nye boligkvarter Irma-

Byen. Mollies mormor og morfar går ved siden 

af og laver fagter til den lille pige, der kvitterer 

med et stort smil.

“Det er faktisk lige derovre. Når det er helt fær-

digt skal vi ikke engang ud på vejen, vi kan bare 

gå af en sti derhen,” siger Mia og peger på et 

byggeri omkring 100 meter fra hendes gadedør. 

Det er Mollies nye institution Børnehuset 

Espelunden, der forventes at stå færdig til for-

året. Den er en del af Rødovre Kommunes lang-

sigtede investering i skole- og daginstitutions-

området, for at skabe plads til de mange børn, 

der er kommet til, fordi mange børnefamilier 

har valgt at lægge deres fremtid i Rødovre. 

Mia er en af dem, der er flyttet til. Hun er opvok-

set i Rødovre, men har som voksen boet i Glo-

strup. Men da hendes forældre flyttede ind i Ir-

maByen, fulgte hun hurtigt efter:

“Jeg kender Rødovre. Det er det bedste sted at 

bo. Og fordi jeg er alene med Mollie, er det rart 

at have mine forældre lige ved,” fortæller hun.

FØLGER MED I BYGGERIET
Lige nu går Mollie i den midlertidige institution 

på Valhøjs Allé, som snart flytter over i de nye 

bygninger i IrmaByen. Det er en tryg lille verden, 

men alligevel glæder Mia sig til den nye institu-

tion står færdig, fortæller hun, da den lille bar-

nevogns-ekspedition er nået hen til byggeriet, 

hvor håndværkerne er i fuld gang. Og det sam-

me gør Mollies mormor og morfar, der henter 

deres barnebarn i institutionen hver tirsdag.

“Det bliver rigtig flot, synes jeg. Deroppe på ter-

rassen på første sal skal krybberne stå, så de 

små kan sove ude,” fortæller mormor Anne 

Carlsson og peger op. Ligesom resten af famili-

en, følger hun med i byggeriet og var også med 

til rejsegildet.    

“Det bliver rigtig dejligt, når det er færdigt. Også  

fordi vi så ikke skal ud på de store veje, når vi 

skal til og fra institutionen,” siger hun. 

GIVER ET RIGTIG LOKALMILJØ
Institutionen får både vuggestue og børnehave, 

så Mollie kan blive her helt til hun skal i skole. 

“Det bliver en kæmpe fordel for børnefamilierne 

her i Irmabyen. Byggelegepladsen ligger også 

lige ved siden af og Vestvolden er lige derovre,” 

siger morfar Jens Carlsson og pjatter med Mol-

lie, der viser ham sit underbid.

Mia er enig. Den nye institution vil gøre en stor 

forskel:

“Det betyder, at vi får et rigtigt lokalmiljø her i 

Irmabyen - at man har det hele indenfor 100 

meter - institution, legekammerater og familie. 

Det gør, at det er hyggeligt at bo her, selv om 

man bor i en storby,” siger Mia Carlsson.

Mollie på 15 måneder går lige nu i den midlerti-
dige institution på Valhøjs Allé, som blev oprettet 
for at gøre plads til nogle af de mange nye børn, 
der er kommet til Rødovre over de sidste par år. I 
det nye år står der en helt ny institution færdig i 
IrmaByen, og så kan Mollie gå i vuggestue lige 
rundt om hjørnet fra, hvor både hun, hendes mor 
og mormor og morfar bor. 
Ved en række andre institutioner og skoler i Rød-
ovre bliver der i disse år også bygget om eller 
bygget til, så de mange børn kan få plads. 

Rigtig mange børnefamilier har over de sidste år valgt at bosætte sig i 
Rødovre. Det skaber pladsmangel i daginstitutioner og på skoler, og 
derfor har Rødovre Kommune lagt en klar plan for, hvordan det skal 

håndteres, for at sikre de mange børn en god og tryg hverdag. 
Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget massive investeringer, 

og over de kommende fire år er der blandt andet sat 163 
millioner kroner af til skole- og daginstitutions-
området. Det kommer oven i de 74 millioner 
kroner, Kommunalbestyrelsen allerede har 
besluttet at bruge på at bygge en ny institution ved 
IrmaByen og ombygge eksisterende institutioner. 
På kortet kan du få et overblik over de mange 
investeringer.

Investeringer i skoler og daginstitutioner

RØDOVRE KOMMUNES BUDGET  RØDOVRE KOMMUNES BUDGET

Børneinstitutionen Skibet  
- afd. Styrbord udvides

Nye midler sat af i budget 2019

Midler sat af på tidligere budgetter.

Børnehuset Slottet udvides

Børneinstitutionen Broparken 
udvides

Børneinstitutionen  
Skanderup udvides

Børneinstitutionen  
Rønneholm udvides

Børneinstitutionen Søtorp 
er blevet midlertidigt udvidet.  
Nu bygges en permanent 
tilbygning og nyt køkken.

Børneinstitutionen ved  
Kærhuset udvides

Børnehuset Espelunden 
- helt ny institution

Rødovre Skole 
får ny vestfløj

Valhøj Skole udbygges 
frem mod 2022

Midlertidig vug-
gestue på Valhøjs 
Allé. Børnene 
øverflyttes til den 
nye institution 
Espelunden. Hendriksholm Skole  

udbygges frem mod 2022
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Små skridt er stadig store på Espevangen
Susanne var 18, da hun for 30 år siden 
fik plads på det nyåbnede 
Værkstedscenter Espevangen for 
mennesker med autisme på et tidligt 
udviklingstrin. Her har hun stadig sit 
arbejde og sin hverdag og ved, hvad 
hun er god til.

JUBILÆUM PÅ ESPEVANGEN JUBILÆUM PÅ ESPEVANGEN

“Bum. Jeg står bare her og laver lys - helt selv. 

Bum.” Der er en kæk stolthed i Susannes 

stemme, mens hun sænker stativet med lysevæ-

gerne ned i karet med den varme stearin. Hun  

ved, hvad hun laver, for hun har stået sådan 

rigtig mange gange før, også selvom det i dag 

er lidt særligt, at der er tilskuere på. 

Hun er 48 år og har en autisme spektrum for-

styrrelse, der betyder, at hun er sprogligt og 

kognitivt udfordret, og kan for eksempel ikke 

læse eller skrive. Derfor er det også Susannes 

mor og far, Gurli og Niels, der denne formiddag 

ser tilbage på hendes tid på Espevangen i anled-

ning af, at stedet kan fejre 30 års fødselsdag - og 

Susanne kan fejre jubilæum på stedet. 

“Hvis Susanne kunne, så ville hun sige, at det 

her sted er hendes faste holdepunkt i hverda-

gen. For os betyder stedet alt, fordi vi ved, at 

hun har det godt,” fortæller Gurli. 

ET STED AT VÆRE I RØDOVRE 
For omkring 32 år siden var Gurli og Niels en del 

af en forældregruppe med børn på specialsko-

len Sofieskolen. Autisme var stadig et nyt be-

greb, og der var endnu ikke ret mange tilbud.

“Forstanderen på Sofieskolen gjorde klart for 

os, at når vores børn blev 18, så var der ikke 

andre steder til dem. Så det var på høje tid, at vi 

forældre begyndte at rende Københavns Amt på 

dørene, for at få dem til at oprette et sted for 

voksne,” fortæller Niels. 

Det gjorde forældrene, og i 1988 åbnede værk-

stedscentret på Nyholms Allé 47 i Rødovre. Det 

var en stor lettelse for Niels og Gurli, der ikke 

selv ville have kunnet give deres datter noget 

tilsvarende.

“Det ville have været et fuldtidsjob for os at 

passe Susanne, hvis hun ikke havde haft det her 

sted. Selvfølgelig havde vi klaret det, men det 

havde ikke været godt for hende,” siger Gurli. 

ET ARBEJDE OG EN IDENTITET
Espevangens dagligdag er bygget op om et 

specialpædagogisk miljø og omkring en række 

værkstedsaktiviteter, såsom at lave lys og glas, 

flække brænde, samle ting for private firmaer 

eller stå for dagens frokost. 

"Grundtanken er at give brugerne en hverdag, 

der minder om den, vi andre har, og som giver 

dem en identitet og et fællesskab. Og så skal 

Espevangen være et sted, hvor brugerne oplever 

at være gode til noget," siger Espevangens leder 

Monica Knutsson. Det er Susanne eksempel på. 

“Susanne er næsten altid glad og giver rigtig 

mange kram. Hun går rigtig meget op i sine 

opgaver, for det her er hendes arbejde,” fortæller 

hun. 

Ligesom Susanne har Monica også været med i 

alle de 30 år Espevangen har eksisteret. Hun 

blev ansat som næsten nyuddannet pædagog i 

Leder Monica Knutsson (nedenfor)har ligesom Susanne, 
der er bruger på Espevangen, været med helt fra starten 
for 30 år siden. 

VÆRKSTEDSCENTRET ESPEVANGEN
Espevangen er et aktivitetstilbud for  

mennesker med autisme spektrum  

forstyrrelser og store sociale, kommunika-

tive og kognitive udfordringer. En del af 

aktiviteterne består i at lave lys og glas, 

flække brænde, samle ting for private fir-

maer eller stå for dagens frokost

Susanne var 31 år, da hun blev fotograferet (til venstre.) 
til en folder for Espevangen i 2001. Også dengang holdt 
hun af at arbejde med at støbe lys i værkstedet. På bil-
ledet længst til venstre, taget i november, er hun ved at 
dyppe vægerne i stearin.

KØB JULEPYNT, LYS OG BRÆNDE

Du kan købe lys, julepynt og brænde lavet 

af brugerne på Espevangen. 

Det kan købes på Nyholms Allé 47 i hver-

dagene mellem klokken 9-13. 

1988, og har derfor kendt Susanne og flere af de 

andre af brugerne lige siden.

Og selv om mange af værkstedsaktiviteterne på 

Espevangen stadig er de samme som i begyn-

delsen, så kan hun se 

tilbage på 30 år, hvor 

den faglige viden om 

autisme har udviklet 

sig enormt. Mens hun 

viser rundt, passerer 

hun flere tavler med 

billeder og simple 

tegninger, der skal 

vise, hvad der skal 

foregår de forskellige 

steder. De hænger der, fordi sproget og socialt 

sammenspil er en udfordring for brugerne. 

“Da kommunikationen er en udfordring, må vi i 

høj grad vurdere om brugerne trives, og det kan 

“Espevangen har aldrig været et sted, der 

stod stille, men der skete især meget i de første 

år 10-15 år, hvor vi hele tiden blev klogere. Der 

var en stor faglig udvikling på autismeområdet, 

for det var først i 1980’erne, at man fik gode 

diagnosticeringsmetoder. Tidligere hed det sig 

bare, at man var psykotisk.”Monica Knutsson, leder af Espevangen 

være et stort detektivarbejde, hvis vi fornemmer, 

noget er galt. Derfor handler vores arbejde om 

at opbygge nære relationer,” siger hun. 

Og så handler det om at skabe rum for små suc-

cesoplevelser, hvilket 

især er tydelig i 

Espevangens køkken, 

hvor der er gjort klar 

til, at madholdet kan 

lave frokost. Her er 

grøntsagerne klar-

gjort på forhånd og 

lige til at skære ud og 

blande. 

“De kan lave små 

dele af en større opgave og på den måde være 

en del af produktionerne. Små skridt er store 

skridt her hos os,” fortæller Monica.  
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Det sker i Rødovre Musik og scene
JULEKONCERT MED YOUNG TRIUMPHS
Tirsdag d. 18. december kl. 19

Musikskolens store ensemble Young Triumphs 

spiller julen ind.

Sted: Islev Kirke

Gratis adgang. Ingen tilmelding nødvendig.

DAN ANDERSEN PÅ VIPPEN
Torsdag d. 24. januar kl. 20

Dan Andersen står på scenen med et nyt stand-

up-show fuld af alvor, sjov og musikalske 

overraskelser. 

Sted: Viften

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

 

STINE BRAMSEN
Fredag d. 1. februar kl. 20

Glæd jer til at opleve den erfarne sangerinde 

Stine Bramsen, der har brugt det sidste års tid 

på at færdiggøre nye sange til EP’en ’Bruised’.  

Sted: Viften

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

 

BRIAN DOWNEY’S ALIVE AND DANGEROUS
Lørdag d. 2. februar kl. 20

Kom og oplev Thin Lizzy legenden, og glæd dig 

til Thin Lizzy-klassikere som ’The Boys Are Back 

In Town’, ’Cowboy Song’ og ’Dancing in the 

moonlight’.

Sted: Viften

Billetter: 290 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

TEITUR
Lørdag d. 9. februar kl. 20

Glæd jer til Teiturs høje kunstneriske ambitions-

niveau, når den færøske singer-songwriter spil-

ler musik fra sit nyeste album 'I Want To Be 

Kind'.

Sted: Viften

Billetter: 215 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

Wellness
JULE WELLNESS
Fredag d. 14. december kl. 18-20.30

Kom og vær med til en skøn aften med levende 

lys, beroligende musik og masser af varme og 

hygge i en kold tid. Nyd godt af wellness-afde-

lingens mange lækre faciliteter. 

Aldersgrænse: 6 år

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 189kr. 

Book plads på vestbad.dk/wellness/arrange-

menter/jule-wellness

JULEAFSLUTNING I VESTBAD SVØM
Fredag d. 28. december kl. 15-17

clubVESTBAD inviterer hele familien til juleaf-

slutning i Vestbads nye svømmehal. Vi bader 

svømmehallen i rødt lys og julemusik og der vil 

være julejagt med godteposer. Der bliver også 

svømmet om juletræet og serveret æbleskiver. 

Sted: Vestbad Svøm

Pris: 25 kr. plus adgangsbillet til svømmehal-

len. Book plads på vestbad.dk/clubvestbad/

arrangementer

Foredrag 
HVEM VAR VIKINGERNE?
Torsdag d. 7. februar kl. 19-21

Udvid din historiske horisont, når Kåre Johan-

nessen, kendt fra DRs Historiequizzen, dykker 

ned i historien med stort vid og humor, og skiller 

fakta fra fiktion. 

For hvem var vores vilde, storplyndrende for-

fædre egentlig? Der bliver mulighed for at teste 

din egen viden i vores vikingequiz med præmier 

på højkant.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter købes via rdb.dk.
Events
RECEPTION: 25 ÅR SOM BORGMESTER
Fredag d. 4 januar kl. 13-16

Kom og hils på, når Kommunalbestyrelsen invi-

terer til reception for borgmester Erik Nielsen for 

at fejre, at han har været borgmester i 25 år. 

Sted: Viften

Gratis adgang. Ingen tilmelding nødvendig.

BOGSALG – GØR ET KUP
Mandag d. 7. – lørdag d. 12. januar

Bibliotekerne sælger kasserede bøger, blade 

m.m. til spotpriser.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten / Islev 

Bibliotek

Gratis adgang. Ingen tilmelding nødvendig.

Informationsmøder
BLIV KLOG PÅ FREMTIDSFULDMAGTER
Mandag d. 28 januar kl. 14

Hvem skal tage sig af din økonomi, når du ikke 

selv kan? Kom og hør om fremtidsfuldmagter, 

når SeniorRådet inviterer til informationsmøde 

med kaffe og småkager. 

Sted: Rødovregaard. 

Gratis adgang. Ingen tilmelding nødvendig.

IT-HJÆLP
Tirsdag d. 29. januar kl. 10-11.30

Få hjælp af bibliotekarerne til at komme i gang 

med eReolen, oprette din digitale postkasse, få 

et Nem-ID - eller med andre IT-spørgsmål.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

INFORMATIONSMØDE OM IDRÆTSLINJEN
30. januar kl. 17.30-18.30

Kom og hør om Rødovres kommende idræts-

klasse på 7. klassetrin med skolestart i august 

2019. Mødet er for både elever og forældre, der 

vil vide mere om at gå i en idrætsklasse med 

morgentræning i skoletiden.  

Sted: Valhøj skole

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sundhed
TEMAAFTEN: FÅ BEDRE SØVN
Torsdag d. 31. januar kl. 17-19

Kom og hør søvnekspert Mikael Rasmussen 

fortælle om søvnens betydning for sundhed og 

trivsel.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig via rk.dk/

sundhedscenter.

BUNKER AF BRÆTSPIL: ADVENTURERS LEAGUE
Lørdag d. 9. februar kl. 10-14

Vær med når D&D Adventurers League Dan-

mark afholder denne one-shot spilledag. 

Du kan tage din Adventurers League-karakter 

med dig og spille med i et stort eventyr. 

Adventurers League er et organiseret spil, hvor 

spillerne kan være en del af den officielle kam-

pagne fra Wizards of the Coast, der ejer Dun-

geons and Dragons.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang, men tilmelding nødvendig.

FIND SELV FLERE ARRANGEMENTER
Magasinet Sammen om Rødovre udkom-

mer ikke i januar. Derfor dækker denne 

kalender så vidt det er muligt både decem-

ber og januar. 

Der kan dog være flere arrangementer på 

vej, som ikke var programsat , da dette blad 

blev trykt. Du kan derfor selv finde flere 

arrangmenter ved at søge på de forskellige 

kultursteders hjemmesider. 

Det næste magasin udkommer 12. februar 

2019.
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DENGANG I RØDOVRE

Da juletræet flyttede til forstaden
Da byboerne flyttede til Rødovre, 
flyttede juletræet med. Havde man 
ikke råd, kunne nogle grønkålsstokke 
fint gøre det ud for et træ.

Da de første familier i 1902 flyttede ind i det nye 

villakvarter Søtorp nær Damhussøen, flyttede en 

ny juletradition også med, nemlig juletræet. 

“Rødovre var en landkommune, så der var ikke 

tradition for juletræer. Det var mere blandt bor-

gerskabet i byerne,” siger Marie Drost Aakjær, 

arkivar ved Rødovre Lokalhistorisk Samling. 

Familierne, der flyttede til Søtorp, var bedre stil-

lede arbejderfamilier fra byen, som havde fået 

råd til et hus - og et juletræ - og på den måde 

blev de Rødovres ’firstmovers’. Der skulle dog gå 

mange år, før juletræet blev allemandseje i 

Rødovre, men det var ikke fordi, landboerne var 

uvidende om traditionen. Juletræet var kommet 

til Danmark fra Tyskland i starten af 1800-tallet 

og havde været almindeligt i bedre stillede hjem 

i byerne siden 1880’erne. 

“Men på landet havde man andre juleskikke og 

andre måder at pynte på, for eksempel med fine 

hvide broderier,” siger Marie Drost Aakjær. Men 

ville man alligevel være med på noderne sam-

men med tilflytterne, så var der råd for det - selv 

for en fattig landarbejder:

“Nogle steder på landet stablede man grønkåls-

stokke oven på hinanden, så det mindede om et 

træ, og pyntede dem. Det er der helt sikker også 

nogen, der har gjort i Rødovre,” siger hun.

JULETRÆET UD AF HJEMMET
Men da udflytningen fra byerne til forstæderne 

for alvor begyndte at tage fat efter Anden Ver-

denskrig, holdt juletræet lige så stille op med at 

være for de få udvalgte. Endnu flere byboere fik 

råd til at flytte i hus, og i de nye parcelhuse var 

der god plads til et juletræ. Men inden længe 

flyttede træet også ud i offentligheden.

“I 1953 holdt man i Carlsro den første offentlige 

juletræsfest, vi har kendskab til i Rødovre. Man 

havde holdt julefester før, blandt andet på Dam-

huskroen, men nu flyttede juletræet også med 

ud. På den måde var der også et juletræ til dem, 

der stadig ikke selv havde råd,” siger Marie 

Drost Aakjær. 

I 1950’erne dukkede det første offentlige juletræ 

også op i gadebilledet - nemlig på Damhustor-

vet. Mange år senere flyttede ‘kommunens’ ju-

letræ til rådhuspladsen, hvor det i dag tændes 

hvert år med luciasang og masser af festivitas 

fredagen før første søndag i advent. 

Småt er godt. 
Privat juletræ i 
R ø d o v r e  i 
1960’erne

Øverst t.v.: Privat jul i Søtorp i 1922. Det var bybo-
erne, der flyttede ud af byen, der tog juletræs-tradi-
tionen med til Rødovre. 

Nederst t.v.: Privat jul på Grønlunds Allé i 1955. 
Efter krigen blev der bygget parcelhuse mange ste-
der i Rødovre. Her var der bedre plads til juletræet 
end der havde været i de små lejligheder inde i byen. 

Øverst midt for: Teenager foran privat juletræ i 
1965. Idolbillederne stråler om kap med træet.

Øverst t.h.: Daværende borgmester Gustav Jensen 
holder tale ved juletræsfest i Carlsro i 1953. 

Nederst t.h.: Juletræet er også flyttet ud på rådhus-
pladsen i Rødovre. Her tændes træet i 2002.
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