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NY JULETRADITION SAMLEDE ISLEV
Der blev sunget, hygget og klippet julepynt, da 

der var juletræsfest foran Islev Bibliotek. Det er 

andet år festen bliver holdt, og allerede nu ska-

ber den nye bånd mellem gamle og unge. Læs 

mere på side 6. 

HAN SIGER SJÆLDENT NEJ TIL AT HJÆLPE
John Rasmussen fra Kærene er muligvis verdens 

bedste nabo. Han reparerer folks ting ganske 

gratis i sin fiksebiks på Café Biblioteket. Han 

tager de ældre på cykeltur, laver mad til fælles-

spisning en gang om ugen og siger i det hele 

taget sjældent nej til at hjælpe, når nogen ringer. 

Mød ham på side 8.
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vender tilbage til dig. Du kan også finde magasinet 

på biblioteket og i Borgerservice. Næste nummer 

udkommer i uge 7.
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DET SKAL PENGENE GÅ TIL I DET NYE ÅR
Rødovre Kommune går ind i 2020 med fokus på  

både de ældre og på de nye generationer, der 

skal tage over i fremtiden. I kommunens budget 

for 2020 er der sat penge af til at sikre det høje 

velfærdsniveau for de ældre, mens skoler og 

daginstitutioner bliver udbygget og renoveret, 

så de kan danne ramme om en udviklende 

hverdag for de mange børn i Rødovre. Læs mere 

om Rødovre Kommunes budget for 2020 på  

side 9-13. 
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BYDELSMØDRE HÆDRET AF KRONPRINSPARRET
Der var hæder til initiativet Bydelsmødre, da Kronprinsparret i 

november uddelte deres priser. Bydelsmødrene fik den sociale 

pris, fordi de med kronprinsesse Marys ord: ”...hver dag er med 

til at løfte og styrke minoritetskvinder.” Prisen var også en 

hyldest til Rødovres 11 bydelsmødre, der blev fejret med blom-

ster og hurraråb på kvindecaféen på Café Biblioteket på 

Nørrekær 8. Det er også her du kan møde de 

lokale bydelsmødre, når der hver anden 

måned er kvindecafé. Bag initiativet 

står boligselskaberne AAB, AKB og 

Lejerbo med støtte fra Rødovre Kom-

mune, og indsatsen koordineres via 

den boligsociale koordinator. 

SMID JULEN UD MED GOD SAMVITTIGHED
Når julen er ovre, og det er tid til at rydde ud, så husk at sortere 

dit juleaffald. Gavepapir og gavebånd skal i restaffald. Skil 

gerne emballage ad og læg plast, pap og metal i hver sin 

beholder. Gamle lyskæder er elektronikaffald og skal til 

storskrald. Juletræer uden pynt indsamles som haveaffald 

ved villaer og rækkehuse i uge 1 og 2, samme dag som 

storskrald. Ler, lys, pynt og gran skal i restaffald. Har 

du fyrværkeri tilbage fra nytårsaften, skal det afleveres 

som farligt affald på genbrugsstationen. Den har åbent 

fra klokken 10-18, dog ikke den 24., 25., 26. og 31. december 

samt den 1. januar. Har du ekstra affald, så sæt det i en klar 

sæk ved dine beholdere. Vi informerer om ændringer i tøm-

medage på rk.dk/affald og via sms-ordningen.

NYT MENTORTILBUD TIL KRÆFTRAMTE FAMILIER
Kræftens Bekæmpelse og Rødovre Kommune tester lige nu et 

mentortilbud til familier, hvor mor eller far har en kræftdiag-

nose. Familien matches med en frivillig mentor, der har prøvet 

det samme eller har professionelt kendskab til situationen. 

Mentoren kan for eksempel dele erfaringer fra sit eget forløb, 

lave aktiviteter med børnene, købe ind eller mødes til en gåtur. 

Mentoren kan være der for hele familien eller for den enkelte 

- afhængigt af hvad behovet er. Hvis I kunne tænke jer en 

mentor, eller hvis du ønsker at være frivillig, så kontakt 

tovholder Lone Rønholt på tlf. 30 76 59 72 eller mail  

lonron@cancer.dk for at høre om tilbuddet. Du kan 

også læse mere på rk.dk/sundhedscenter. 

MÆND HJÆLPER HINANDEN I NY GRUPPE
Mænd kan have brug for at udveksle tanker og følelser 

med andre, når livet gør ondt. Derfor tilbyder Rødovre 

Frivilligcenter en gruppe for mænd som en del af det 

landsdækkende initiativ ‘Kom Videre Mand’. Gruppen 

er ledet af en uddannet gruppeleder og er for mænd, 

som gerne vil have redskaber til at komme videre efter stress, 

arbejdsløshed, skilsmisse, sygdom eller noget helt andet. Der 

er højst otte mænd i gruppen, og forløbet tager otte uger. Den 

første gruppe starter op mandag den 20. januar klokken 19-

21.30 i Rødovre Frivilligcenter på Slotsherrens Vænge 2A. Det 

er gratis at deltage. Du kan høre mere og tilmelde dig på 23 37 

91 04 eller på mail@rfcenter.dk senest onsdag den 15. januar. 
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Hvem skal drive Rødovres nye spisested 
ved rådhuspladsen?
Rødovre får en ny musikskole ved 
Viften, og med den følger også et nyt 
spisested. Derfor leder Rødovre 
Kommune nu efter en forpagter, der 
vil være med til at udvikle og drive et 
spisested af høj kvalitet midt i byen.

Rødovre Kommune sætter i de kommende år 

alle sejl til for at gøre Bykernen ved rådhuset, 

biblioteket, og Kulturhuset Viften til et attraktivt 

og levende mødested for byens borgere og be-

søgende. En del af planen for udviklingen af 

Bykernen er, at der i forlængelse af rådhusplad-

sen og i tilknytning til Kulturhuset Viften og den 

nyopførte musikskole skal opføres en markant 

og smuk bygning, som skal rumme et indby-

dende spisested. Byggeriet går i gang nu og står 

færdigt i foråret 2021.

Spisestedet skal i sig selv være en attraktion. 

Derfor gør kommunen sig umage med at skabe 

optimale rammer og med at finde den helt rig-

tige person eller virksomhed til at drive det.

Derfor søger Rødovre Kommune nu en forpag-

ter, der kan se potentialet i beliggenheden ved 

kulturhuset, musikskolen, biblioteket, rådhuset, 

med Rødovre Centrum som nærmeste naboer i 

et i øvrigt tæt bebygget beboelsesområde. 

HVAD LEDER VI EFTER?
Du skal vide, hvad der skal til for at et helt nyt 

spisested kommer godt i gang. 

Du skal desuden kunne drive et spisested af høj 

kvalitet – med alt hvad det indebærer af  

gastronomiske evner, forretningssans og 

ledelseskompetencer. 

Du skal også kunne få øje på mulige synergi-

effekter i et samarbejde med Kulturhuset Viften 

om for eksempel fælles arrangementer. 

Processen bliver indledt med en åben markeds-

dialog, hvor vi gerne vil i kontakt med interes-

serede personer eller virksomheder. 

Markedsdialogen er med til at forme indholdet 

af den endelige aftale, derfor vil vi gerne høre 

dit/jeres bud på koncept, forventninger til loka-

leindretning, samarbejde med de kommunale 

aktører, forpagtningsvilkår og så videre. På et 

senere tidspunkt vil kommunen tage stilling til, 

hvordan og på hvilke vilkår en forpagtningsaf-

tale indgås. 

Samtaler afholdes løbende, så hvis det har fan-

get din interesse, så henvend dig hurtigst  

muligt til direktør Nikolaj Weyser Mortensen  

på tlf. 36377057

NY MUSIKSKOLE OG SPISESTED
Det nye spisested bygges, hvor Viftens ho-

vedindgang er i dag. Spisestedet skal være 

en del af det strøg, der med tiden vil opstå, 

når den nye bydel Bykernen bygges fra 

rådhuspladsen og mod nord i retning mod 

Egegårdsvej.

Spisestedet kommer til at ligge sammen 

med den nye musikskole, der bygges på 

bagsiden af Viftens nuværende bygninger 

(hvor der i dag er p-plads) samt langs pas-

sagen ind mod biblioteket. 

Viften og musikskolen får desuden en fæl-

les sammenhængende foyer, der kan bru-

ges af både Viftens publikum og musiksko-

lens brugere. Skolen får mere end dobbelt 

så mange undervisningslokaler som i dag, 

samt en helt ny koncertsal beregnet til 

akustisk musik. Byggeriet forventes at stå 

færdigt i foråret 2021.

Foreningsidrætten får et boost på Vestegnen
Langt færre dyrker idræt i en forening 
på Vestegnen end på landsplan. Det 
skal et nyt samarbejde mellem DGI og  
de otte Vestegnskommuner nu forsøge 
at gøre noget ved.

Næsten fire ud af ti danskere dyrker i dag idræt 

i en forening. Men i Rødovre er tallet tættere på 

to ud af ti, og det skal der gøres noget ved. Der-

for har Rødovre Kommune sagt ja til at deltage 

i projektet 'Børn og unge i forening', der har til 

formål at styrke deltagelsen i foreningsidrætten. 

Bag projektet står DGI, og med er også de syv 

andre Vestegnskommuner.

"Hele Vestegnen ligger lavere end landsgen-

nemsnittet på det her område, og det er et 

problem, fordi vi ved, at en høj foreningsdelta-

gelse er med til at fremme folkesundheden," 

siger Henning Elmelund, der er kultur- og fri-

tidschef i Rødovre Kommune. Og det handler 

ikke kun om motion, men også om mental 

sundhed, fordi foreningerne kan tilbyde et fæl-

lesskab, siger han og tilføjer:

"Der ligger nogle meget vigtige værdier i for-

BØRN OG UNGE I FORENING
DGI leder projektet, der løber over fire år. 

Ud over Rødovre deltager Albertslund, 

Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, 

Vallensbæk og Hvidovre Kommuner.

I Rødovre dyrker 23,4 procent af borgerne 

idræt i en forening. For hele Vestegnen er 

det i gennemsnit 27,9 procent. På landsplan 

er tallet 39 procent. 

DGI Storkøbenhavn har sat 8 millioner kro-

ner af over de næste fire år til indsatserne i 

de otte kommuner på Vestegnen. Det for-

ventes desuden, at der via fælles fundrai-

sing kan tilføres yderligere 4 millioner 

kroner. Rødovre Kommunes udgifter af-

holdes indenfor Folkeoplysningsudval-

gets samlede ramme. 

eningslivet – ikke bare hos idrætsforeningerne, 

men hos alle foreningerne – og det er meget 

vigtigt, at vi støtter op om dem."

DYRKE IDRÆT FOR SJOV
'Børn og unge i forening' kommer til at løbe over 

fire år og vil arbejde på at booste børn og unges 

deltagelse i foreningsidrætten ved blandt andet 

at have fokus på idræt for hele familien og på de 

fysiske rammer. 

Men der vil også blive set på, hvad man kan 

gøre for at få flere teenagere med, da frafaldet 

blandt de unge er højere på Vestegnen end på 

landsplan. Ifølge DGIs egne undersøgelser er en 

af udfordringerne at have aktiviteter nok til de  

unge, der ikke er interesserede i at dyrke 

konkurrenceidræt. 

"Det kan være, der er brug 

for, at vi gør noget anderle-

des end vi gør i dag. Det 

skal vi nu i gang med at 

finde ud af med hjælp 

fra DGI og i samar-

bejde med vores lo-

kale foreninger og vores Folkeoplysningsud-

valg," siger Henning Elmelund. 

NYHEDER NYHEDER

Guitar-sekstet spiller 
dommedagskoncert i 
Ejbybunkeren

Husker du dommedagsuret? Det blev brugt 

under den kolde krig som en illustration af, hvor 

tæt verden var på tredje verdenskrig. Nu har det 

inspireret et musikstykke, som bliver opført for 

allerførste gang nede i Ejbybynkerens ellers ty-

ste gange. Musikken er skrevet af komponisten 

José Luis Hurtado og det er guitarseksteten 

CRAS Ensemble, der vil opføre det som en  

del af projektet 'In our time', der sætter  

fokus på globale begivenheder. Koncerten finder 

sted den 30. januar, og sammen med musik-

stykket kan du også høre Carina Meyn fra For-

svarsakademiet fortælle om atomtruslen i et 

historisk og nutidigt perspektiv. 

CRAS Ensemble er et guitarensemble, der arbej-

der med ny kompositionsmusik og som ofte 

bruger virkemidler fra andre kunstarter til at 

fortælle historier, der sætter musikken ind i en 

bredere kontekst.

Du kan finde billetter til koncerten ved at søge 

efter 'In our time' på billetto.dk. 

Snart kan du komme til foredrags-
koncert i bunkeren inspireret af det 
ikoniske Doomsday Clock.
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Hvad går initiativet 'Sammen med Borgeren' ud på?

"I Social- og Sundhedsforvaltningen har vi en række indsatser og tilbud, 

som skal være med til at gøre hverdagen bedre for vores borgere. Dem vil 

vi gerne sikre giver mening både for borgerne og for de medarbejdere, 

der skal hjælpe dem. Så for at blive klogere på borgernes behov, spørger 

vi ind til deres oplevelser og erfaringer, da det er dem, der bedst ved, hvad 

der er brug for i en bestemt situation." 

Hvordan fungerer det i praksis?

"Vi ser på de udfordringer, vi hjælper borgeren med, og spørger alle dem, 

der kan kaste lys over, hvad der kan have betydning for situationen. Det er 

både borgere, foreninger, virksomheder, kommunens medarbejdere og 

mange andre. Vi kan også finde på at invitere til workshop, hvor vi samler 

forskellige mennesker, som kan være med at skabe løsninger sammen 

med kommunen. Det vigtige er, at vi får inddraget alle, som kan være med 

til at gøre vores tilbud og indsatser endnu bedre. Løsningerne afprøver vi 

ude i virkeligheden, så vi er sikre på, at de virker."

Hvad er der kommet ud af det indtil nu?

"Der er blandt andet skabt et nyt fællesskab omkring Broparken i Islev, der 

har resulteret i en julefest. Men vi har også udarbejdet en guide til pårø-

rende, som ligger på kommunens hjemmeside. Den besvarer nogle af de 

spørgsmål, der kan dukke op, når man er pårørende til ældre, der har 

været indlagt på hospitalet. Vi har desuden oprettet et netværk for foræl-

dre til børn med særlige behov, som støtter overgangen fra barn til voksen, 

og senest har vi sammen med Kræftens Bekæmpelse startet et mentortil-

bud til familier, hvor mor eller far har en kræftdiagnose."

”Vi spørger borgerne for at 
blive klogere på deres behov”
Med initiativet 'Sammen med Borgeren' tager Rødovre 
Kommune borgerne med på råd for at finde de steder, hvor 
vi kan skabe nye løsninger sammen. Det har indtil videre 
resulteret i en ny mentorordning for kræftramte, i en guide 
til pårørende – og i et nyt fællesskab og en juletræsfest i 
Islev. Det fortæller Kristine Rødgaard, der er tovholder på 
’Sammen med Borgeren’.

Fællesskabet blev fejret og julen sunget ind i Islev
I år tiltrak juletræsfesten i Islev mere 
end dobbelt så mange, som året før. 
Festen udspringer af initiativet 
'Sammen med Borgeren' og er 
arrangereret af en række lokale 
institutioner. Allerede nu ser den ud til 
at være med til at skabe nye 
fællesskaber i Islev. 

"10…9…8…7...6…5…4...3...2...1! Glædelig jul!" 

Sådan lyder det, da en tæt pakket forsamling af 

Islevborgere er med til at tænde lyset på Islev 

Biblioteks juletræ. Med taler, julesang og dans 

rundt om træet kan man både se og mærke 

julestemningen brede sig. Små børn farer rundt 

om juletræet i en kæde til 'Nu’ det jul igen' og 

hopper med hidsigproppen nissefar under 'På 

loftet sidder nissen'. 

SAMMEN MED BORGEREN
Juletræsfesten er udsprunget af initiativet 'Sam-

men med Borgeren' og er arrangereret af en 

gruppe lokale institutioner, som arbejder for at 

styrke og fremme fællesskabet i Islev: Bofælles-

skaberne, Rødovre Frivilligcenter, Ældrecentret 

Broparken, Byggelegepladsen Broparken og 

Trekanten/Islev Bibliotek. Og der er da også 

masser af fællesskab at mærke denne torsdag i 

november: I boderne er der gratis kaffe og ka-

kao og hjemmelavede pebernødder i kræm-

merhuse. Mange ældre er også mødt op til ju-

letræsfesten og hygger sig under plaider med 

varm kaffe, mens børn løber zigzag mellem de 

voksne, der hilser på hinanden og ønsker god 

jul.

MERE JULEPYNT SOM TRADITIONEN VOKSER
Foran biblioteket står juletræet, som er ved at 

blive pyntet af både børn og voksne. Sidste års 

julepynt er blevet hentet frem, så der kommer 

mere og mere på i takt med, at traditionen vok-

ser. Mens børnene laver nyt julepynt både inde 

på biblioteket og udenfor i byggelegepladsens 

bod, har de ældste deltagere dog snydt lidt på 

forhånd, fortæller Anita Edeltorp, der er aktivi-

tetsmedarbejder på Ældrecentret Broparken:

”Vi har de sidste par uger lavet julepynt med de 

ældre på plejehjemmet, som vi har glædet os til 

at hænge på juletræet i dag. Mange beboere  

har taget deres familiemedlemmer med til 

juletræsfesten."

SKABER BÅND PÅ TVÆRS
Selv om det kun er anden gang, julefesten finder 

sted, har den allerede skabt nye bånd i Islev, 

fortæller Anita Edeltorp: 

 ”Vi lærer hinanden at kende på tværs af insti-

tutionerne, og det gør det nemmere at besøge 

hinanden. For eksempel besøger plejehjemmets 

beboere nu byggelegepladsens kaniner. Det 

synes de ældre er hyggeligt.”

Lige nu er planen at holde to årlige arrange-

menter for at fremme fællesskabet i Islev – et 

loppemarked og en juletræstænding. 

“Så må vi se, hvad det kan vokse sig til – måske  

også en sommerfest”, siger Susanne Eilsø, der 

er leder af Byggelegepladsen Broparken. 

”Vi er bare stolte af, at der er kommet mere end 

dobbelt så mange som sidste år til vores jule-

træsfest,” siger hun. 

Inde på biblioteket mellem børn fra 'Byggeren', 

der fletter julestjerner og klipper julepynt, sidder 

Karoline på tre år og hendes farmor. De klipper 

julehjerter – et til hver i familien.

 ”Vi kommer her på biblioteket hver uge, efter 

jeg har hentet Karoline i børnehaven. Normalt 

læser vi bøger sammen, men i dag har vi tegnet, 

spist pebernødder og set juletræet blive tændt”, 

fortæller hendes farmor. Hun tilføjer, at biblio-

teket er et vigtigt sted for dem, og at de holder 

af at komme her og møde andre. 

”Det er rart, at vi kender vores bibliotekarer, og 

det er hyggeligt at være her sammen – til jul og 

til hverdag”.

SAMMEN MED BORGEREN
Du kan læse mere om 'Sammen med Borgeren' på rk.dk/sammen-

medborgeren. Du kan også finde guiden til pårørende på rk.dk/se-

niorer/helbred. Du finder mentorordningen for kræftramte familier 

på rk.dk/sundhedscenter.

Der var gratis kaffe og kakao og masser af julestemning 
udenfor, da juletræet blev tændt foran Islev Bibliotek. 
Indenfor på biblioteket blev der klippet julepynt

NYHEDER NYHEDER

Foto: Per Dyrby
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SAMMEN OM RØDOVRE
I den kommende tid sætter vi fokus på dem, 

der hjælper til, melder sig frivilligt og gør den 

lille forskel i hverdagen for andre i Rødovre.  

De er med til at vise, hvad det vil sige at være 

'sammen om Rødovre'. 

FOKUS: SAMMEN OM RØDOVRE BUDGET 2020

Rødovre Kommune investerer i fremtiden
Rødovre går et nyt år i møde, hvor der 
både er fokus på at passe på de ældre 
og på at investere i de nye 
generationer.

Når vi til nytår går ind i 2020, går Rødovre også 

ind i et budgetår, der med store investeringer i 

børne- og ungeområdet har fokus på fremtiden. 

Men fremover vil der også blive brugt markant 

flere penge på ældre, handicappede og udsatte 

børn og voksne – helt nøjagtigt 42 millioner 

kroner ekstra. 

Samtidig er det også et budget med vægt på 

grønne tiltag, og hvor der også er plads til, at vi 

fortsat kan bruge penge på for eksempel kunst 

i byens rum og på idrætten. 

INVESTERINGER I EN VOKSENDE BEFOLKNING
Rødovre ligger i top tre, når man ser på befolk-

ningsvæksten i kommunerne i de seneste år. 

Den vækst vil fortsætte i de kommende år, og 

derfor er der planlagt store investeringer i 2020, 

der afspejler den voksende befolkning og især 

de mange nye børn i Rødovre. Det drejer sig 

især om udbygning af skoler  og daginstitutioner 

samt etablering af en helt ny musikskole. Der er 

desuden afsat penge til at udvikle Bykernen, til 

renovering af eksisterende bygninger og til at 

vedligeholde veje og 

fortove.

Budgettet for 2020 

kom sent på plads, 

hvilket skyldes, at det 

sene folketingsvalg 

forsinkede den årlige aftale 

om kommunernes økonomi mel-

lem Kommunernes Landsforening og regerin-

gen. Men den 5. november vedtog en enig 

kommunalbestyrelse et budget, som både giver 

mere velfærd og som ruster Rødovre til fremti-

den. På de næste sider kan du læse mere om, 

hvad pengene skal gå til. 

Et budget for 
hele Rødovre

Penge til flere ældre
Vi bliver flere ældre – også i Rødovre. Derfor 

tager budgettet for 2020 også højde for, at der 

bliver brug for flere midler til de ældre i fremti-

den. Rødovre har i forvejen et højt serviceniveau 

for de ældre, der blandt andet indebærer et 

dagligt bad på hverdage. Der er nu tilført 7 mil-

lioner kroner til at holde det høje niveau. 

Ingen besparelser
I det oprindelige budgetforslag var der foreslået 

besparelser på klippekortordningen til ældre og 

en halvering af aktivitetsmidlerne på plejehjem-

mene. Begge besparelser er droppet.

Et nyt 
plejehjem
Plejehjemmet Ørby-

gård (billedet) er nu 

færdigbygget, og de 

ældre, der har ventet 

på plads, kan flytte 

ind i begyndelsen af 

det nye år. Derfor er 

der også sat midler af 

til drift og til at an-

sætte personale i for-

bindelse med de  

48 nye boliger på 

Ørbygård. 

Ældre

"Min kone er nok ikke enig – men jeg 
kan faktisk godt finde ud af at sige nej"
John Rasmussen har boet i 'Kærene'  
i det sydlige Rødovre i 35 år og er 
efterhånden en kendt skikkelse i 
kvarteret. Han er formand for flere 
lokale foreninger, og den man altid 
kan ringe til, når der skal varmes 
æbleskiver til en julefest eller slæbes 
nogle borde. Og så er han manden, 
der kan fikse alt muligt, hvad enten 
det er et spækbræt, der er flækket 
eller symaskinen, der strejker.

"Det er herinde," siger John Rasmussen og slår 

døren op med en nonchalant bevægelse, der 

lover ikke så lidt. Men da han tænder på lyskon-

takten, afsløres et forbløffende lille rum. For-

bløffende, når man ved, at det er fra dette rum 

på Café Biblioteket på Nørrekær 8, at den 

71-årige ildsjæl helt gratis fikser alle de ting, 

som folk kommer for at få repareret.

Fikse-biksen startede han i sin tid sammen med 

makkeren Per, der desværre døde i sommer. 

Men John har valgt at fortsætte, og når han har 

limet eller skruet det, der skal skrues, sender 

han folk afsted med en kvik bemærkning.  

"Der var en dame, der sagde: Ih altså, min sy-

maskine kører som ny efter I har repareret den. 

Så sagde jeg: Du kan da ikke huske dengang 

den maskine var ny," siger han og griner varmt. 

NØDT TIL AT HJÆLPE
Men John er også en, der fikser ting i mere end 

én forstand. Når der skal varmes æbleskiver til 

en julefest eller hjælpes med noget andet prak-

tisk arbejde i Café Biblioteket, der er hjertet i 

'Kærenes' boligsociale fællesskab, kommer den 

pensionerede smed gerne forbi og hjælper.

"Jeg ved ikke, om jeg har et eller andet gen, der 

gør, at jeg er nødt til at hjælpe, men jeg kan godt 

lide at følge med i, hvad der foregår rundt om-

kring," siger han. Det er måske lettere, når man 

selv er involveret – og det er han. Han er for-

mand for den lokale byhave Kærhaven, der dri-

ves med tilskud fra Rødovre Kommune. Han er 

formand for en lokal fiskeklub og han er formand 

for foreningen Lokalhus Syd, der arrangerer fæl-

lesspisning i Milestedets kantine hver torsdag i 

vinterhalvåret. Og så er der alt det løse – besty-

relsen i boligforeningen, tjansen som cykelpilot, 

hvor han især cykler rundt med de ældre fra 

Plejehjemmet Ørbygård, og så alle småopga-

verne rundt omkring. Han gør det fordi, det er 

sjovt, men hårdt presset vil han godt gå med til, 

at han gør en forskel for andre. 

"Det gør jeg jo. Men når det er sagt, så er der jo 

ingen af os, der er uundværlige," siger han og 

sender en tanke til makkeren Per, som han sav-

ner. Men livet går videre, og John går med.

"Jeg kan jo godt lide at gøre de ting. Det føles 

ikke som en pligt," siger han og griner lidt af, 

hvordan hans kone reagerer, hver gang telefo-

nen ringer, og hun hører ham sige ja til et eller 

andet nyt: "Min kone er nok ikke enig – men jeg 

kan faktisk godt finde ud af at sige nej." 

For eksempel er han ikke med i bilauget, der 

passer bistaderne i 'Kærene', understreger han, 

men kommer så pludselig i tanke om noget:

"Men jeg hjalp dem faktisk, da de skulle have 

hældt honning på glas. Det var jeg også med til"

John Rasmussen i  den lille fikse-biks på Café Bibliote-
ket, hvor folk kommer med ting, de gerne vil have repa-
reret. Selv om rummet er lille, så er det i virkeligheden 
en ganske belejlig begrænsning for en opgave som el-
lers kunne vokse sig ret stor.
"Vi fikser alt muligt. Folk skal bare selv kunne transpor-
tere det herhen, og så skal det kunne komme ind i rum-
met," siger han. 
Ud over biksen er John også formand for flere forenin-
ger. Og så kan man i det hele taget altid regne med, at 
han giver en hånd med, når der er brug for det.
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Langsigtet 
investering i skoler 
og daginstitutioner
Rødovre har fået flere børnefami-

lier. Derfor investerer Rødovre 

Kommune 52 millioner kroner 

ekstra i udbygning af skoler og 

daginstitutioner i de kommende 

fire år. Det kommer oven i de 

163 millioner kroner, som Kom-

munalbestyrelsen sidste år be-

sluttede at investere. 

Børneinstitutionen 
Broparken bliver 
renoveret
Børneinstitutionen Broparken er slidt.  

Derfor er der afsat 5 millioner kroner til 

en gennemgående renovering, så den 

kommer til at leve op til moderne 

standarder.

Renovering og udbygning af skoler
Rødovre Kommune investerer ekstraordinært 19 millioner kroner 

i skolerne næste år, og alle folkeskoler bliver tilgodeset. Den helt 

store investering sker på Valhøj Skole, som 

over de næste år bliver udbygget, så  

der bliver plads til 350 flere elever  

end i dag.

BUDGET 2020 BUDGET 2020

Skoleelever skal lære om fremtiden i 
Europas teknologiske hovedstad
Rødovre Kommune satser stort på 
skolefaget teknologi og innovation, 
der skal ruste Rødovres børn til 
fremtiden. Med budget 2020 blev det 
besluttet, at en studietur til det 
teknologiske knudepunkt München 
fremover skal være en del af faget. 

Rødovres skoleelever skal have de bedste mu-

ligheder for at klare sig i en fremtid, hvor tekno-

logien spiller en stor rolle. Derfor har eleverne i  

alle Rødovres folkeskoler i flere år haft 'teknologi 

og innovation' på skoleskemaet. Men fra næste 

skoleår får eleverne i 8. klasse også mulighed 

for at komme på studietur til München som en 

del af faget. Byen spiller nemlig en særlig rolle 

for den teknologiske udvikling i Europa, hvilket 

også er årsagen til, at Danmark har et innovati-

onscenter i byen. 

"München er et knudepunkt for den innovative 

udvikling i Europa. Du finder BMW, Microsoft, 

IBM, Det Europæiske Rumagentur og mange 

andre store spillere dernede. Eleverne vil kom-

me hjem med nogle oplevelser og indtryk, som 

de ikke ville kunne få herhjemme," siger Jesper 

Drachmann, der er med til at planlægge turen. 

Han er teknologi- og innovationskonsulent og 

arbejder til dagligt med Rødovre Kommunes 

teknologilaboratorium for skoleelever, TekX, der 

danner ramme om skolefaget.

SE ROBOTTER SAMLE EN BIL
Blandt andet skal eleverne besøge BMW og se 

produktionsrobotter samle en bil.  Og netop den 

del af studieturen vækker begejstring hos Mike, 

Mathias, Victor og Mads, der går i 7. klasse på 

Islev skole. De vil være en del af den første år-

gang, der skal afsted i det kommende skoleår. 

"Jeg har set en video af en bil, der bliver samlet 

af en robot, men jeg har aldrig set det i virkelig-

heden. Det glæder jeg mig virkelig til. Men vi får 

også en masse anden viden, som vi kan bruge 

senere," siger Mads på 13 år. Drengene er enige 

om, at skolefaget teknologi og innovation blandt 

andet er vigtigt, fordi de bliver præsenteret for 

de teknologier, der i fremtiden vil blive en del af 

vores alle sammens hverdag, men som de fleste 

endnu ikke har råd til at have derhjemme. 

"Alt det vi lærer her er noget, vi kan bruge i 

fremtiden," siger Mike. 

EN DANNELSETUR
Men studieturen kommer ikke kun til at handle 

om robotter. Der vil også kunne høstes lærdom 

i sprogfaget tysk samt i historie, da eleverne 

blandt andet skal se kz-lejren Dachau fra Anden 

Verdenskrig. På den måde bliver turen også en  

bredere dannelsestur for eleverne

"Det passer egentlig rigtig godt med, at selve 

faget teknologi og innovation også er tænkt som 

et dannelsesfag, hvor eleverne får viden, som de 

kan koble sammen med de andre ting, de lærer 

– for eksempel om samfundsforhold," siger 

Jesper Drachmann og tilføjer:

"Vi har jo tænkt teknologi og innovation ind i 

fagundervisningen helt fra de små klasser. Når 

eleverne når op i de store klasser, får de det som  

et selvstændigt skolefag. Og nu kommer så en 

studietur som kulminationen på hele forløbet."

STUDIETUR TIL MÜNCHEN
Den lokale satsning på tekno-

logi og innovation i skolerne 

fortsætter. Det er i dag et selv-

stændigt fag på skoleskemaet, 

og Rødovre Kommune har sit 

eget laboratorium (TekX), hvor 

eleverne kan prøve kræfter 

med de nyeste teknologier. 

Fra næste skoleår kommer alle 

8. klasser i Rødovres folkesko-

ler på studietur til München, 

som er et af de steder i Europa, 

hvor der lige nu er mest at lære 

på området. Der er afsat 2,8 

millioner kroner til det. 

Børn og 
unge

Større indsats for klima og 
bæredygtighed
I forbindelse med aftalen om Rødovre Kommunes budget for 

2020 har Kommunalbetyrelsen aftalt en række budgetreso-

lutioner. De skal være med til at sætte retningen for Rødovre 

Kommunes arbejde i de kommende år, og flere af dem hand-

ler om klima og bæredygtighed. FN’s verdensmål for bære-

dygtig udvikling er allerede ved at blive indarbejdet i den 

kommende kommuneplanstrategi. Det er desuden aftalt, at 

de politiske udvalg skal udvikle ideer til bæredygtig omstilling 

sammen med borgere, organisationer og institutioner. 

Grønt fokus

Som en del af skolefaget 'teknologi og 
innovation' kan Mike, Mathias, Victor 
og Mads se frem til en studietur til 
München næste år. 

Rødovre Kommunes brug af pla-

stik skal reduceres og plastik-

flasker skal helt udfases. 

Der skal desuden laves 

beregning af bespa-

relsen eller udgiften 

ved at  e tablere  

solceller ved større 

byggerier.

Grøn servicebus
Bus 848, også kendt som servicebus-

sen, skal  gøres emissionsfri, hvilket 

betyder fri for udledning af CO
2
. 

Servicebussen er gratis og kører inden

for Rødovres grænser, og chaufføren har særlig fokus på at hjæpe 

gangbesværede og ældre borgere. 

Mindre plastik, flere solceller
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BUDGET 2020BUDGET 2020

Islev Bibliotek danner i dag ramme om mange forskellige aktiviteter, blandt andet børneteaterforestillinger. Her er det Anne Kurtzweil fra Det Lille Verdens Teater med forestillingen 
'En rigtig nisse'. Foto: Per Dyrby.

Livet i 
byen

Udvikling af 
byen

Senior-bofællesskaber 
Som en del af budgettet for 2020 har Kommunalbestrelsen beslut-

tet, at behovet for senioregnede boliger skal afdækkes, herunder 

også behovet for bofællesskaber for ældre. Behovet skal skal af-

dækkes i samarbejde med borgerne.  

Ny musikskole og café ved Viften
Der bliver bygget en ny musikskole ved Kulturhuset Viften med 

moderne faciliteter og øvelokaler. I samme forbindelse bliver der 

tænkt et nyt spisested ind. Det første spadestik bliver taget i decem-

ber 2019. Der er afsat 47,1 millioner kroner i 2020-21.

Kunst i byens rum
Hvert år af-

sættes 1,5 mil-

lioner kroner 

til kunst i by-

ens rum. Der-

for f indes i  

dag en række 

kunstværker i 

Rødovre, som alle kan nyde godt af, blandt andet 'Gate of Colours' på 

Damhustorvet (billedet). I år bruges  nogle af midlerne på at gen-

etablere kunstværket Vångaskibet ved Rødovre Skøjte Arena.

Ny aktivitetsplads ved Islevbrovej
De senere år er Islevbrovej blevet forskønnet. I 2020 starter anlæg-

gelsen af en ny aktivitetsplads for enden af Islevbro ved Røngård 

Allé. Det er sidste etape i projektet. Der er afsat 3,3 millioner kroner 

i 2020 og 2021.

Renovering af fortove 
i Rødovre Syd
Flere fortove i Hendriksholmkvarteret trænger til at blive renoveret. 

Der er afsat 3,2 millioner kroner.

Flere penge til idrætten
Islev Taekwon-

do Klub får nye 

lokaler i den 

samme byg-

ning, som Ori-

ent også flytter 

ind i næste år. 

Som en del af 

budgettet for 

2020 er der sat 

4,3 millioner kroner af til indretning af lokaler og udearealer. 

Inden for ishockey er der indført et nyt krav om, at der skal være 

fleksible bander af hensyn til sikkerheden for spillerne. Der er 

derfor sat 4,3 millioner kroner af til det samt en ny digital tavle 

(kube) til formidling af tid og resultater i Rødovre Skøjte Arena.

Det har desuden været et mangeårigt ønske fra de lokale udøvere 

af rullehockey, at banen i Espelunden bliver overdækket, så man 

også kan spille, når vejret er vådt. Det sker i 2020, at banen bliver 

overdækket. Det er der afsat 6,5 millioner kroner til.

 

Ekstra midler til folkeoplysning
Flere og flere flytter til Rødovre, og derfor er der afsat flere penge 

til folkeoplysningspuljen. Det er den pulje, som foreningerne får 

tilskud fra, og det er dermed en hjælp til dem, så de kan følge med 

og også byde de nye borgere velkommen i de lokale fællesskaber. 

Der bliver tilført 1 million kroner

 

Krigshistorisk Festival
Oplevelsescenter Vestvolden har på få år skabt en gigantisk publi-

kumssucces med Krigshistorisk Festival. For at sikre at oplevelses-

centret fortsat 

kan gennem-

føre festivalen, 

er der afsat 

150.000 kro-

ner. til det. 

Festivalen af-

holdes næste 

gang den 13.-

14. juni 2020.

Islev Bibliotek, der også går under navnet 'Tre-

kanten', vil i fremtiden også lægge lokaler til et 

nyt medborgerhus. Det har Kommunalbestyrel-

sen besluttet som en del af aftalen omkring 

budgettet for 2020. 

I det oprindelige budgetforslag var det foreslået, 

at Trekanten skulle lukke som bibliotek og kun 

Islev Bibliotek skal også være medborgerhus
fortsætte som medborgerhus. Den model er nu 

droppet – biblioteket fortsætter og skal desuden 

udvikles som medborgerhus. 

"Det giver god mening, at stedet også kan være 

ramme om et medborgerhus. Det har en central 

beliggenhed og bliver allerede nu brugt af bor-

gerne til mange forskellige aktiviteter, ud over  

som bibliotek. Der er blandt andet flere forenin-

ger, der bruger det som mødested," siger kultur- 

og fritidschef Henning Elmelund.

BORGERNE MED PÅ RÅD
Da biblioteket ligger på en fredet grund, må der 

Som en del af aftalen om budgettet 
for 2020 har Rødovres kommunal-
bestyrelse besluttet, at Islev Bibliotek i 
fremtiden også skal rumme et 
medborgerhus.

dog ikke bygges til, og derfor skal det nye med-

borgerhus også skabes inden for de rammer, 

der findes nu. 

Hvordan det gøres bedst, får borgerne indfly-

delse på. Kommunalbestyrelsen lægger nemlig 

op til en proces, hvor borgerne i lokalområdet 

bliver inddraget i, hvad stedet kan bruges til, og 

hvilke aktiviteter der kan være.

"Det er en proces vil glæder os meget til at 

komme i gang med," siger Henning Elmelund, 

der regner med at de første skridt til at få sat 

rammerne for medborgerhuset vil blive taget i  

begyndelsen af det nye år. Foto: Per Dyrby, Krigshistorisk Festival 2019.
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Det sker i Rødovre

Musik og scene
TYPISK JONATAN SPANG
Søndag den 15. december kl. 15

Efter fire års pause fra livescenen vender Jona-

tan Spang nu tilbage til rødderne med et nyt 

one-man show. Med ’Typisk Jonatan Spang’ 

stiller han skarpt på hele verden og ikke mindst 

sig selv med vanlig fandenivoldskhed, revsende 

iagttagelser og sin sans for god timing.

Sted: Viften.

Billetter 320/420 kr. via viften.dk/ticketmaster.dk.

 

JULIE BERTHELSEN JULEKONCERT
Søndag den 15. december kl. 15

Julie Bertelsen byder indenfor til en koncert, 

med masser af julestemning fra Danmark, 

Grønland og resten af verden.

Sted: Viften.

Billetter 280 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

SEBASTIAN KLEIN: MER' STYR PÅ DYR
Søndag den 2. februar kl. 15

Efter succesen ’Styr på dyr’ tager Sebastian 

Klein endnu en tur rundt i hele landet. Han har 

stadig et vaskeægte rockband med, hvor Niklas 

Schneidermann fra Magtens Korridorer er 

kapelmesteren.

Sted: Viften.

Billetter 85 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

 

THE DUBLIN LEGENDS
Fredag den 7. februar kl. 20

Glæd jer til en aften i selskab med musikalske 

legender og velkendte sange og klassikere: 

Whiskey in The Jar, Dirty Old Town, The Wild 

Rover, Molly Malone, The Irish Rover og mange 

mange flere.

Sted: Viften.

Billetter 325 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

 

TROELS TRIER: FRA RØD MOR TIL GRØN FAR
Søndag den 9. februar kl. 15

Oplev Troels Triers musikalske fortælling 'Fra 

Røde Mor til Grøn Far'.

Sted: Viften.

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

Foredrag
HENRIK BEHA PEDERSEN : 
PLASTIK - ET HAV AF LØSNINGER
Onsdag den 29. januar kl. 20

I dette foredrag stiller Henrik Beha Pedersen 

skarpt på, hvordan det gik til, at vi har formået 

at forurene verdenshavene med plastik i en så-

dan grad, at vi i dag står over for en af nutidens 

største miljøkatastrofer. Det positive og overra-

skende element i foredraget er de mange løs-

ninger, som vi allerede nu kan pege på.

Sted: Viften.

Billetter 170 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

Hjælp til selvhjælp
IT-HJÆLP PÅ RØDOVRE BIBLIOTEK
Tirsdag den 21. januar kl. 10-11.30

Har du brug for hjælp til at oprette en email-

adresse, hjælp til din NemID eller til at  komme 

i gang med eReolen eller andre it-spørgsmål? 

Så kom til vores it-hjælp, hvor bibliotekarerne 

hjælper dig på vej. Vi har computere, som du er 

velkommen til at benytte, men det er altid godt 

at lære tingene på sit eget udstyr.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang.

Børn og forældre
BARSELSCAFÉ: 
DIT ARBEJDSLIV EFTER BARSEL
Fredag den 17. januar kl. 10.30-12.30

Overvejer du nyt job eller en ny karrierevej efter 

din barsel? Så er denne workshop med karriere-

vejleder Lisbet Vestergaard noget for dig. Her får 

du inspiration til at kortlægge dine muligheder 

og hjælp til, hvordan du kan bruge dit netværk. 

Babyer og store søskende er som altid 

velkomne. 

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis adgang, men book plads via rdb.dk eller 

på biblioteket.

  

 

BARSELSCAFÉ: STIMULASTIK
Fredag den 7. februar kl. 10.30 og kl. 12

Du og din baby bliver guidet gennem lege og 

aktiviteter, der styrker dit barns sansemotoriske 

udvikling, når vi får besøg af ergoterapeut Solvej 

Darré. Til stimulastik er den stimulerende bevæ-

gelsesglæde i fokus for både baby og voksne.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: 40 kr. Billetter købes via rdb.dk eller på 

biblioteket fra torsdag den 30. januar kl. 10.

Hobby
STRIKKECAFÉ
Torsdag den 17. december kl. 10-12

Om tirsdagen har du mulighed for at strikke 

sammen med andre. Du er velkommen i strik-

kecafeen uanset dit niveau, og der er altid nye 

strikkeopskrifter at finde på biblioteket.

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek.

Gratis adgang.

 

HÆKLECAFÉ
Onsdag den 18. december, kl. 17-19

Den første og tredje onsdag i måneden kan du 

tage dit hækletøj med og møde andre med 

samme interesse. Du er velkommen, uanset om 

du er begynder eller garvet hækler.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis adgang.

Events
ISDISCO
22. december, 19. januar og 9. februar kl. 17-20

Vi skruer op for musikken og dæmper belysnin-

gen, så kom til isdisco og få en sjov aften.

Sted: Rødovre Skøjte Arena.

Pris: 25 kr. pr. person. Leje af skøjter: 25 kr.

BOGSALG: GØR ET KUP
Mandag den  6. - søndag den 12. januar

Bibliotekerne sælger kasserede bøger, blade 

med mere til spotpriser i den bemandede 

åbningstid.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten/Islev 

Bibliotek.

Kunst
NISSEUDSTILLING PÅ HEERUP MUSEUM
Den 1.-29. december (åbent tir-søndag kl 11-16, 

dog lukket 23.-26. december) 

Oplev en særlig nisseudstilling i Vognporten på 

Heerup Museum baseret på Henry Heerups ju-

lekalender fra 1969. 

Sted: Heerup Museum.

Entre: 50 kr for voksne, gratis for børn.
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Og så er det ellers ud og skovle sne ...
Når (eller hvis) sneen falder denne 
vinter, og du knokler løs med skovl og 
kost for at holde fortovet fri for is og 
sne, så send en tanke til alle dem før 
dig, der også har svedt i kulden. 

FÆSTNINGSARTILLE-
RISTER BRYDER IS PÅ 
VOLDGRAVEN (T.V.). 
Første Verdenskrig 

raser uden for Dan-

marks grænser og 

langs Vestvolden pas-

ser soldaterne på, at 

en eventuel fjende 

ikke kan nå hovedsta-

den. Derfor skal fæst-

ningskanalen holdes 

isfri, så man ikke kan 

gå over den.  Arbejdet  

foregik med hånd-

kraft og sandsynligvis 

dagligt, når der var 

hård frost, og så tog 

det tid. Kanalen er 

nemlig hele 14 kilo-

meter lang.

KOMMUNAL SNERYDNING ANNO 1936 
(ØVERST). Vi ved ikke om maleren Harry Hansen 

selv var ude i den frygtelige snestorm, der ra-

sede i vinteren 1936. Måske sad han inde i var-

men og forestillede sig, hvordan snerydderne 

knoklede derude på Roskildevej for at holde 

vejen åben, så der stadig var forbindelse mellem 

Rødovre og København. Til gengæld ved vi, at 

mændene på maleriet sandsynligvis var godt 

tilfredse med, at det sneede. Dengang kunne 

arbejdsløse nemlig få såkaldt 'skrabepas' til at 

rydde sne for kommunen. Hver morgen mødte 

de foran rådhuset med deres egen skovl i hån-

den og kunne så tjene en dagsløn – hvis der 

ellers var noget sne at skovle. 

DENGANG I RØDOVRE
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