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DET GAMLE FRILUFTSBAD GENOPSTÅR
Billedet viser Vestbadets Friluftsbad i 1959, da 

der ikke fandtes nogen inderdørs-svømmehal. 

Friluftsbadets skæbne var indtil for nylig usikker, 

fordi omkostningerne ved at gøre det tidssva-

rende, så det levede op til nutidig miljølovgiv-

ning, ville være voldsomt store. Men takket være 

en gave fra Den A.P. Møllerske Støttefond, bliver 

det nu restaureret og endda ført tilbage til sin 

oprindelige form. Læs mere på side 14.

REZWAN VENDER HJEM
29-årige Rezwan Farmi er opvokset i Rødovre, 

men fløj siden hjemmefra for at forfølge en kar-

riere inden for musikken.  Men i januar blev hun 

kaldt hjem igen - til den scene i Viften som hun 

også stod og sang på som barn - for at modtage 

Rødovre Musikpris 2017. Tag med Rezwan om 

bag scenen, og hør hvordan hun havde det i de 

spændte minutter inden hun trådte ind i Rødov-

res rampelys igen. Læs mere på side 16. 12
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HAR MIN PENSION ÆNDRET SIG?
Er du pensionist kan din pension og de tillæg du får 

være blevet reguleret ved årsskiftet. Ved at gå ind 

på skat.dk eller borger.dk kan du finde ud af, hvad 

du nu får udbetalt. Du kan også kontakte Rødovre 

Kommunes Pensionskontor ved at ringe på 36 37 

70 00, hvis du har brug for hjælp. Du kan få folkepension fra dit 

65. år, og du skal altid søge om den digitalt via borger.dk - også 

selv om du er fritaget fra digital post. Både størrelsen på din 

pension og de personlige tillæg, du eventuelt kan få oven i, 

afhænger af om du er enlig, gift eller samlevende og om din 

ægtefælle eller samlever er på pension eller i arbejde. 

På rk.dk/seniorer kan du desuden finde generel information 

om livet som ældre og de tilbud kommunen har til 

pensionister.

NY HANDICAPPOLITIK VEDTAGET
Borgere med handicap skal have et ligeværdigt liv med 

tryghed, stærke fællesskaber, tilgængelige omgivelser og 

teknologiske løsninger. Det er visionen i den nye handicap-

politik, der også sigter efter at gøre Rødovre Kommune til 

landets bedste kommune for borgere med handicap. Kom-

munalbestyrelsen har nu vedtaget politikken, som har været i 

høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet og 

hos alle borgere, der har deltaget i dialogmøder og interviews 

om politikken. Politikken omhandler børn, unge, voksne og 

ældre med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Næste 

skridt er en toårig handleplan, der beskriver de konkrete ind-

satser, som kommunen vil gennemføre for at nå målene. Du 

kan læse mere på rk.dk.

HVORDAN HAR DU DET?
Har du modtaget et spørgeskema i din e-boks? Så er det må-

ske fra Region Hovedstaden, der netop har søsat en stor spør-

geskemaundersøgelse om helbred og trivsel under overskrif-

ten ‘Hvordan har du det?’. Undersøgelsen finder sted frem 

til 3. maj og spørger til helbred, vaner og hverdagsliv, og de 

indsamlede oplysninger kan blandt andet være en hjælp, 

når det i Rødovre Kommune skal besluttes, om der skal laves 

flere rygestopkurser eller kurser i stresshåndtering for bor-

gerne. 4.900 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Rødovre 

vil modtage skemaet. Det er frivilligt at være med, men ved at 

besvare spørgeskemaet deltager du også i lodtrækningen om 

en række gavekort til biograf og lignende. 
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LISTIGE STEDER OG GEMTE PERLER
Rødovre byder på mange smukke naturoplevel-

ser. Nogle af dem er gemt lidt af vejen og kræver 

kendskab til byens krinkelkroge, mens man ikke 

skal lede helt så længe efter andre. I dette num-

mer får du en guide til de gemte perler i Rødov-

res natur i anledning af temaet OPLEV RØDOV-

RE. Se side 12.
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JOBCENTRET SAMLES PÅ ÉN ADRESSE
Fra mandag den 20. februar samles Rødovre Jobcenter på 

Egegårdsvej 66, 1. sal. Jobcentret har hidtil haft fire afdelinger 

placeret på henholdsvis Gunnekær 24 og 28, Rødovre Parkvej 

403b, samt Egegårdsvej 48-50. De bliver nu samlet under ét tag. 

Det betyder, at ledige og sygemeldte borgere i Rød-

ovre slipper for at pendle imellem de mange adres-

ser, samt at Jobcentrets medarbejdere kan høste 

mange gevinster ved et tættere samarbejde. De 

fire nuværende afdelinger lukker først ned ved 

fyraften fredag den 17. februar og det nye 

samlede Jobcenter åbner mandagen efter.



Lokalplan for Rødovre Port er vedtaget
Borgerne er blevet hørt om planerne 
for det nye byggeri Rødovre Port, og 
nu har Kommunalbestyrelsen også 
nikket til den endelige lokalplan. 
Byggeriet forventes at gå i gang inden 
udgangen af 2017.

NYHEDER

Den 31. januar kom Rødovre et skridt nærmere 

at få udskiftet det nedbrændte Stationscenter i 

Rødovre Syd med et nyt byggeri med op til 1.000 

beboere. Her vedtog Kommunalbestyrelsen 

nemlig den endelige lokalplan for Rødovre Port 

efter den havde været i høring.

Undervejs i processen har kommunen arrange-

ret borgermøde for at oplyse om planerne, og 

input herfra er sammen med de indkomne hø-

ringssvar blevet inkluderet i den nye lokalplan. 

Store ændringer er der dog ikke tale om, fortæl-

ler stadsarkitekt Bjarne Rieckmann:

“De bemærkninger, der er kommet ind i hø-

ringsperioden, har især drejet sig om parkering. 

Så i den endelige lokalplan er der blevet ændret 

lidt på parkeringsforholdene - både for cykler og 

biler,” siger han. De planlagte 120 p-pladser til 

biler er nu øget til 200, men Bjarne Rieckmann 

understreger, at ændringen er gjort med det in 

mente, at lokalplanen dækker et stationsnært 

byområde, hvor det er tanken at man også bru-

ger den offentlige transport. 

I GANG I 2017
“Med lokalplanen på plads kan vi så bare glæde 

os til at det nye byggeri kommer. Vi ved, investo-

rerne er ivrige efter at gå i gang,” siger Bjarne 

Rieckmann. Det kan de, når lokalplanen træder 

i kraft, og det sker når den er offentliggjort på 

Rødovre Kommunes hjemmeside. Derefter skal 

bygherren søge om byggetilladelse, før gravkø-

erne kan rykke ind. Det er BYR Gruppen, der er 

bygherrerådgiver på projektet, og de oplyser, at 

de håber på at kunne rive det gamle stations-

center ned og gå i gang med at bygge inden 

udgangen af 2017. Forventningen er, at det vil 

tage 3-4 år at bygge Rødovre Port.

RØDOVRE PORT
Ifølge lokalplanen kommer Rødovre Port til 

at bestå af en lavere bebyggelse i 2-3 eta-

ger, hvor det nuværende stationscenter 

ligger. Herefter vil bebyggelsen langsomt 

trappe op mod tre tårne på 14, 16 og 19 

etager. Bebyggelsen får plads til op til 1.000 

beboere fordelt på lejligheder i mange 

størrelser. Der bliver parkeringskælder 

under byggeriet samt offentlig adgang til 

den øverste etage i det ene tårn. 

NYHEDER

Nyt Udsatteråd ved hvor skoen trykker
Rødovres nye Udsatteråd kan trække 
på erfaringer fra rådsmedlemmer, der 
selv har prøvet at være udsatte. 

Der er ikke noget der hedder ‘en gang udsat, 

altid udsat’, for der er håb for alle. Det er man-

traet for Rødovres nye Udsatteråd, fortæller Lars 

Ahlstrand, der er rådets formand. Normalt defi-

nerer man en udsat person som en, der har 

problemer med hjemløshed, ensomhed, ledig-

hed, misbrug, kriminalitet, fattigdom eller 

sindslidelse. Men verden er ikke sort/hvid og 

derfor vil rådet også have øje for gråzonerne.

“At være udsat er ikke et entydigt begreb. Man 

kan have en periode, hvor man er udsat eller på 

grænsen til at være det. For nogle falder tingene 

i hak igen og de får et normalt hverdagsliv. Men 

for andre går det den anden vej,” siger Lars 

Ahlstrand og tilføjer, at det derfor er rådets for-

nemmeste opgave at forebygge. Udsatterådet 

har netop haft sine første møder, og her stod det 

klart, hvor nogle af gråzonerne kan være. Det 

kan være omkring ensomhed, som ifølge Lars 

Ahlstrand rammer rigtig mange mennesker i 

forskellig grad. En anden gråzone er hjemløs-

hed, for man er ikke kun hjemløs, når man sover 

i sovepose på gaden. De unge, der surfer rundt 

mellem venners sofaer, er også hjemløse.

“Det er noget af det, vores yngre medlemmer af 

Udsatterådet fortæller om: At der faktisk er langt 

flere unge sofa-surfere, end man går og tror. 

Det er en af de ting, vi gerne vil have afdækket, 

for det kan jo være svært at gennemføre en ud-

dannelse eller fastholde et arbejde, hvis man 

ikke har et sted at bo,” siger Lars Ahlstrand.

Rådet består af ti medlemmer og fem supplean-

ter, hvoraf nogle er fagpersoner inden for det 

sociale område, både fra kommunen og fra 

boligorganisationerne. Selv har Lars Ahlstrand 

mange års erfaring fra sit arbejde som ledende 

socialrådgiver i behandlingspsykiatrien. Men 

størstedelen af rådsmedlemmerne er med, fordi 

de selv har erfaringer med at være udsatte. Og 

det er en stor fordel:

“For de har selv haft fingrene nede i de her 

problemer i det daglige. Og det giver os en vis 

tyngde i forhold til hurtigt at finde ud af, hvor 

skoen faktisk trykker,” siger Lars Ahlstrand.

UDSATTERÅDET I RØDOVRE
Udsatterådet arbejder for at forbedre socialt 

udsatte borgeres vilkår i Rødovre. Rådet 

rådgiver politikerne og vil selv sætte gang i 

konkrete initiativer, der kan gøre en forskel 

for udsattes hverdag. Udsatterådet har 15 

medlemmer, hvoraf størstedelen selv har 

erfaring med at være udsatte. I rådet sidder 

også tre fagpersoner fra Rødovre Kommune. 

Rådet havde sine første møder i januar, 

blandt andet en workshop med Huset Zor-

nig, hvor de udarbejdede en avisforside med 

fokusområder for rådets arbejde.

Hvis du har idéer eller input til Udsatterådet, 

så skriv på udsatteraadet@rk.dk.

Vi hjælper dig af med det farlige affald
Et nyt forsøg med afhentning af farligt affald 

hjemme på bopælen går nu i gang. Det er i 

første omgang omkring 700 villaer og række-

huse omkring Damhus Boulevard, der får glæde 

af ordningen. Bor du her, får du snart en ‘miljø-

boks’ - en rød plastikkasse til det farlige affald. 

Miljøboksen og det farlige affald bliver hentet 

igen, hvis du sætter den ud samme dag, 

som der bliver hentet stor-

skrald. Indtil da bør du opbe-

vare den sikkert indenfor. Husk 

bare at flasker, dunke og bøtter 

i miljøboksen skal være for-

svarligt lukkede, og det skal 

være tydeligt markeret, hvad de inde-

holder, så de senere kan blive sor-

teret korrekt. Farligt affald er blandt 

andet kemikalier, maling, spraydåser, 

lightere, batterier, mineralske olier, 

gødning og sparepærer. Se mere 

på rk.dk/affald.

SAMARBEJDE Formand Lars Ahlstrand (t.h.) og resten af Udsatterådet holdt i januar workshop med Huset Zornig. 
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NYHEDER

Barn nummer 1000 hjulpet af tidlig indsats
Siden 1989 har ‘Fødselssamarbejdet’ 
hjulpet spædbørn og forældre, der har 
særlige udfordringer med den nye 
tilværelse som familie. Tilbuddet har 
nu hjulpet barn nummer 1000.

Det er ikke altid lykken at få et barn. Især ikke 

hvis man har haft en traumatisk fødsel, en fød-

selsdepression eller måske er i sorg over ens 

egen mors eller fars død. Så kan et lille nyt barn 

og et ændret parforhold være svært. Derfor har 

Rødovre Kommune i mere end 25 år haft tilbud-

det ‘Fødselssamarbejdet’, der hjælper gravide 

og forældre med vanskeligheder i forbindelse 

med det nyfødte barn og forældrerollen. Og nu 

har barn nummer 1000 fået hjælp. Men indsat-

sen er stadig lige betydningsfuld, fastslår Frans 

Svendsen, psykolog og koordinator på Fødsels- 

samarbejdet: 

“Hvis de ikke fik hjælp, ville det betyde, at der 

ville være børn med forældre ramt af blandt 

andet ubehandlet depression eller vanskelighe-

der ved at knytte sig til deres børn,” siger han og 

tilføjer, at man ikke bør undervurdere, hvilke 

negative konsekvenser det kan få hen ad vejen.  

For de første tusind dage i et barns liv er afgø-

rende, slår en ny rapport fra Egmont Fonden 

fast. Det er i denne periode, der er mulighed for 

at påvirke barnets udvikling i en positiv retning, 

og alternativt kan der blive brug for mere  om-

fattende hjælp for at rette op på den skæve 

udvikling.

RAMMER ALLE SOCIALE LAG
Der bliver i gennemsnit født 400 børn hvert år i 

Rødovre og ud af dem søger cirka 50 familier 

årligt hjælp hos Fødselssamarbejdet. Det svarer 

til hver ottende familie i Rødovre, og det er oftest 

familierne selv, der tager kontakt på opfordring 

fra deres sundhedsplejerske eller læge.

Psykolog i Fødselssamarbejdet Tanja Bundgaard 

fortæller, at en krise i en nybagt familie rammer 

alle sociale lag – både kontanthjælpsmodtagere 

og direktører: “I Fødselssamarbejdet kan de få 

hjælp til at håndtere vanskeligheder, som poten-

tielt kan forhindre eller svække en sund foræl-

dre-barn-relation i de første 18 måneder af et 

barns liv,,” siger hun, for tilbuddet gælder indtil 

barnet er 1½ år. Størstedelen af hjælpen foregår 

som støtte til mødrene gennem et individuelt 

psykologforløb, mens fædrene for størstedelens 

vedkommende deltager i parterapi. Men også 

nogle af fædrene får individuelle samtaler.

En evaluering har tidligere vist, at 87 procent af 

forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med 

forløbet, og at 78 procent oplever at få stort eller 

meget stort udbytte af det.

FØDSELSSAMARBEJDET I RØDOVRE
- Er et tilbud til gravide og forældre med 

børn op til 18 måneder, der oplever vanske-

ligheder i forbindelse med graviditet og/el-

ler fødsel, samt i relationen til det nyfødte 

barn eller i forældrerollen. 

- Er et samarbejde mellem læger i Rødovre, 

jordemødre på nærliggende hospitaler, 

sundhedsplejersker, socialrådgivere, fami-

liekonsulenter og psykologer i kommunen.

Islev Skole får nyt tag, men ingen ombygning

Den planlagte ombygning af tagetagen på ho-

vedbygningen på Islev Skole bliver desværre 

ikke ført ud i livet, da det har vist sig at blive for 

dyrt.

Taget på Islev Skole har længe trængt til udskift-

ning, og det blev der i sin tid sat seks millioner 

kroner af til. Siden blev det besluttet at lægge 

endnu seks millioner kroner til regnestykket, så 

hele tagetagen kunne bygges om. På den måde 

kunne skolen få 400 kvadratmeter ekstra ved at 

rejse de skrå vægge under taget op.

Imidlertid har de ekstra penge vist sig ikke at 

række. Efter udbudsrunden står det klart, at det 

samlet vil koste i omegnen af 18 millioner kroner 

at gennemføre en ombygning af denne størrel-

se. Da det ikke er muligt at tilføre endnu seks 

millioner til projektet, går man nu tilbage til den 

oprindelige plan med kun at skifte taget. Til 

gengæld kan man arbejde med bedre placering 

af vinduer, så de nuværende lokaler bliver væ-

sentlig lysere. Tagetagen på Islev Skole gennem-

gik allerede i 2014 en mindre renovering, hvor 

der blev etableret holdlokaler og nye udvendige 

trapper til tagetagen.

STORT TEMA

OPLEV 
RØDOVRE

OPLEV RØDOVRE

En planlagt ombygning af tagetagen 
på Islev Skole bliver nu skrinlagt, da 
prisen har vist sig at være for høj. I 
stedet går man tilbage til den 
oprindelige plan og skifter kun taget. 
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Koldkrigssoldater, vikinger og romerske 
legionærer skal kæmpe side om side
Vestvolden bliver til sommer 
omdannet til én stor tidslinje, hvor du 
kan møde spillevende soldater fra de 
sidste 2.000 år. Det sker, når 
Oplevelsescenter Vestvolden for første 
gang afholder en ny stor krigshistorisk 
festival.

Hils på legionærerne og gladiatorerne fra Ro-

merriget, gå fremad forbi vikinger, riddere og 

renæsancens fodfolk, sig hej til de brave drenge 

fra 1864, og måske til soldaterne fra Første og 

Anden Verdenskrig, og slut din slentretur med 

at kigge indenfor i en koldkrigsbunker. Sådan en 

vandretur har du næppe oplevet før, for når 

Oplevelsescenter Vestvolden for første gang 

holder krigshistorisk festival den 17. og 18. juni, 

er det også første gang, du her i Danmark kan 

opleve hele 2.000 års krigshistorie genspillet af 

levende ‘soldater’.

“Der er ikke andre, der på denne måde har gjort 

det muligt at gå langs en tidslinje op gennem 

krigshistorien. Men når festivalen finder sted, vil 

man kunne starte ved år nul og så vandre fra 

lejr til lejr, så man får en oplevelse af, at bevæge 

sig gennem tiden,” siger Martin Jespersen, der 

er museumsleder af Ejbybunkeren på Vestvol-

den. For fortidens soldater bliver nemlig bragt 

til live af frivillige reenactere, der som hobby 

klæder sig i gamle uniformer og genspiller 

historiske slag. Ofte er de medlem af 

en forening, hvor de dyrker en 

særlig periode.

NÆRKAMPSTEKNIKKER
“Der kommer foreninger 

fra hele Danmark, så 

der er virkelig tale om 

en rigtig festival, hvor 

publikum kan shoppe 

rundt mellem mange 

forskellige grupper, “si-

ger han. 

Festivalen kommer også til at 

have en stor opvisningsplads, 

hvor man for eksempel kan se gla-

diatore kæmpe mod hinanden eller russiske 

specialstyrker, der demonstrerer nærkampstek-

nik. Tidslinjen kommer til at starte omkring år 

nul ved Artillerimagasinet og slutte med den 

kolde krig ved Ejbybunkeren. Da festivalen sta-

dig er under planlægning, bliver programmet  

opdateret løbende. Du 

kan følge med 

på vestvol-

den.dk.

OPLEV RØDOVRE

Oplevelsescenter 
Vestvolden

Vidste du, at Vestvolden er Danmarks største fortids-

minde og at det ligger lige midt i Rødovre? Her ligger 

også koldkrigsbunkeren Ejbybunkeren, der nu er åben 

for publikum. Volden omkring Ejbybunkeren var 

desuden afspærret militært område uafbrudt i 

116 år fra 1888-2004. Du kan se meget 

mere på vestvolden.dk.

OPLEV RØDOVRE

På Heerup Museum behøver du ikke 

nøjes med at kigge. Du kan selv 

få f ingrene ned i malingen 

eller forsøge dig med andre 

kreative sysler. Museet h a r 

nemlig et kreativ værksted, 

som bliver besøgt af skoleklasser 

hver eneste dag. Men i skoleferierne og 

når der er ‘kreativ søndag’ er der mulighed 

for at komme forbi på egen hånd og snuse til 

forskellige traditionelle håndværk. 

“Sidste år var der kø ved trædrejebænken da 

Knud Jeppesen, der er kunsthåndværker og 

modelsnedker, viste os, hvordan man drejer 

træmus. I år kan du til gengæld snuse til pileflet 

sammen med en professionel fletter. Men der 

kommer også til at være andre aktiviteter 

i ferierne, blandt andet klipper vi gæk-

kebreve til påske,” fortæller Anni 

Lave Nielsen, der er leder af He-

erup Museum. 

Museet har også en kunstskole 

for børn og unge, hvor man kan 

gå til tegning, maling og 

skulptur. Du kan se vær-

ker fra kunstskolens 

elever udstillet fra 

Får du lyst til selv at hive penslen 
frem, når du har været på 
museumsbesøg? På Heerup Museum 
har du muligheden.

Vær kreativ på Heerup Museum
den 8. – 28. april 

2017. Se mere på 

heerup.dk.

Rødovregaard
Bondegården Rødovregaard tilhørte i over 

200 år den samme slægt. Men siden 1980 har 

Rødovre Kommune drevet bygningerne som 

foreningshus. I den ene del af gården ligger i 

dag Heerup Museum, og mange aktivite-

ter bliver afholdt i fællesskab med 

museet.  

Mød de unge på 
Rødovregaard
Selvom bondegården Rødovregaard er en af de 

sidste rester af den gamle landsby, så er det 

også stedet, hvor de kan møde nogle af Rød-

ovres unge. Foreningshuset lægger 

nemlig også i 2017 lokaler til Undoms-

skolens teaterforestiller, som du kan 

opleve midt i maj. Helt så purunge 

er de måske ikke i Rødovre Revy-

en, der også spiller på Rødovre-

gaard. Det er i april. 

Den gamle gård husede sidste år 

1.650 arrangementer, som både 

foreninger og Rødovre Kommune 

stod bag. Og også i år kan du fejre fa-

stelavn, 1. maj og grundlovsdag på den 

brolagte gårdsplads. Og som altid holder 

Rødovregaard forårsmarked, julemarked, 

Mangfoldighedsfestival og Frivillig Fredag, hvor 

Rødovres frivillige foreninger mødes. Du kan 

følge med på rk.dk/roedovregaard.

Heerup   
  Museum

Vidste du at Heerup Museum har tre årlige udstil-

linger? I 2016 kunne du blandt andet opleve streetart-

kunstneren HuskMitNavn sammen med Henry  

Heerups kunst. Med jævne mellemrum bliver museet 

også omdannet til ‘Cafe H’, hvor man kan høre fore-

drag og hygge over snacks med venner og fami-

lie. Den næste gæst i Cafe H. er Jytte 

Abilds trøm. Se mere på  

heerup.dk.

Ny udstilling

#overflod
2. februar til  
4. juni 2017

OPLEV 
RØDOVRE  

på Facebook
Husk at ’OPLEV RØDOVRE’ har sin 

egen Facebookprofil. Her kan du 

holde dig orienteret om nogle af 

de ting, der foregår i 

Rødovre. 

SOLDATER Roman Danes er en af de reenactment-grupper du kan opleve på festivalen, hvor 2.000 års krigshistorie bliver genskabt på Vestvolden. Foto: Romandanes.dk.

Skal vi 
gå til noget 
sammen?

Ridning, showdans, parkour eller 

volleyball? Der er masser af tilbud fra 

de lokale foreninger og klubber. Se 

det nye ’Fritid for dig’-katalog på 

rk.dk/milestedets-

ungdomshus
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Fastelavnsfest
26.februar 2017
Rødovregaard

Sjov Lørdag
18. marts 2017
Rødovrehallen

FORÅR

EFTERÅR

 Store Bededag 
12. maj 2017
Vestvolden v. 
Ejbybunkeren

Vi elsker 90’erne
27. maj 2017

Rådhusplænen

Cirkus Baldoni
16.-20. april 2017
Rådhusplænen Forårsmarked

6.-7.  maj 2017
Rødovregaard

’Rigtige 
Mænd’-Løb
24. maj 2017

Rødovre

Kulturnat
8. september 2017
Rådhuspladsen

Vestegnens 
Kulturuge

8.-17. september 2017
Hele Vestegnen

Sjov Lørdag
28. oktober 2017
Rødovrehallen

Befærstningsdag 
24. september 2017

Vestvolden

OPLEV RØDOVRE

OPLEV RØDOVRE ÅRET RUNDT

SOMMER

VINTER

Store Cykeldag
11. juni 2017
Afgang fra 

Rådhuspladsen

Krigshistorisk 
festival

17.-18. juni 2017
Vestvolden v. 
Ejbybunkeren

Mangfoldigheds-
festival

17. juni 2017
Rødovregaard

Sankt Hans
23. juni 2017

Rådhusplænen

Rødovre Byfest
15.-18. juni 2017
Rådhusplænen

For Evigt Rock
25. august 2017
Rådhusplænen

Cirkus Arena
14.-15. august 2017

Rådhusplænen

For Evigt Hiphop
26. august 2017
Rådhusplænen

Spil Dansk Dag
2. november 2017

Hele Rødovre

Julemarked
25.-26. november 

2017
Rødovregaard

Julemarked
1.-2. december 2017

Rådhuspladsen

Nytårskoncert

7. januar 2018

Viften

OPLEV RØDOVRE

Plantefarvernes 
julemarked

25.-26. november 2017
Rødovregaard

Fernisering: 
Efterårsudstilling 

15. september 2017
Heerup Museum

Fernisering:  
Åben Udstilling

2. december 2017
Rødovre Bibliotek

Kræmmermarked
5.-6. august 2017
Rådhusplænen

Rødovredagen
9. september 2017
Rådhuspladsen
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OPLEV RØDOVRE

Find de     
   gemte perler 

i Rødovres natur
Rødovre byder på mange, smukke naturoplevelser midt i det bynære landskab. Vestvolden og parkerne er velkendte 
blandt borgerne i Rødovre, men selv for den garvede besøgende kan der dukke hidtil uopdagede, gemte perler op. 

1 Kagsmosen ligger både i Rødovre, 

Herlev og Københavns Kommuner, så du kan 

krydse hele tre kommunegrænser på en 

enkelt, lille gåtur. 

I Rødovres ende af Kagsmosen er der for 

nyligt fritlagt et stykke beplantning tæt på 

stien, så du nu kan få et uhindret blik ud over 

søen.

4 På Vestvolden går der får og græsser. De 

bruges til naturpleje, og du kan gå ture på 

voldene mellem fårene, så længe du ikke med-

bringer (løse) hunde. Der er i alt to folde, som 

fårene går i, og to forskellige slags fåreracer.

3 Langs Vestvoldens Voldgrav løber en 

række trædestier, hvor du kan gå i ro for biler 

og cykler. Nogle stier er omsluttet af buske og 

træer, så det føles som at gå i en lille tunnel. 

Du kan også prøve at finde den lave skrue-

pælsbro med den smukke støbejernsport og 

gå over Vestvoldens Voldgrav helt tæt på 

vandoverfladen.

2 Børnenes frugtlund består af en masse 

forskellige frugttræer, der omkranser en plads 

med bænke. Her har hvert nyfødt barn i Rød-

ovre, der har tilmeldt sig ’Plant et træ’, fået sit 

eget træ. Om foråret blomstrer alle frugttræ-

erne i et stort flor, og om efteråret kan alle 

frugterne smages.

OPLEV RØDOVRE

8 Hvert forår kan du opleve et væld af 

skønne løgblomster i de fire aflange blomster-

kummer på hjørnet af Tårnvej og Roskildevej 

(juletræsgrunden). Hvert år udvælges der nye 

sammensætninger, og Rødovre har endda fået 

lavet sin egen løgblanding, der hedder 

Rødovreblandingen.

5 Espelunden finder du for enden af Rødovre Parkvej. Parken har mange gamle og specielle 

træer og en restaurant i midten. I år sættes der uglekasser op højt oppe i nogle af træerne, så hvis 

du er heldig, vil du senere i år kunne opleve ugler her.

1

2
3 4

4 5

6
8

7

6 Over Vestvoldens Voldgrav findes en sær-

lig træbro. Her kan du en sen sommeraften se 

Rødovre Kommunes nationale beskyttelsesart, 

vandflagermusen, flyve henover vandoverfla-

den, når den jager insekter i skumringen.

Naturture i 
Rødovre

Vidste du, at der igen i år bliver arrangeret syv 

guidede naturture på Vestvolden? De handler om 

spiselige eller invasive planter eller om naturens dyr, som 

bier og flagermus. Og som noget nyt kan du også lære om 

mindfullness i naturen. Det er frivillige, der står bag de fleste 

af aktiviteterne og de er gratis. Turene starter typisk ved 

Batteritogsmagasinet på Vestvolden og Trekantgrunden 

ved Islev Bibliotek.  Du kan snart finde programmet 

for 2017 på bibliotekerne. Aktuelle ture bliver 

også altid annonceret på rk.dk og 

kommunes digitale vejskærme. 

7 Godt gemt i et buskads nær Absalon Cam-

ping ligger en trækæmpe og sover. Kæmpen 

er en ud af syv skulpturer lavet af genbrugstræ 

af kunstneren Thomas Dambo. De øvrige seks 

er gemt andre steder på Vestegnen. 
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OPLEV RØDOVRE

Historisk friluftsbad genopstår ved Vestbad
Sol og vand skal også fremover kunne 
nydes sammen i Rødovre. Vestbads 
historiske friluftsbad bliver restaureret 
og ført tilbage til sin oprindelige stand 
med midler fra Den A.P. Møllerske 
Støttefond. 

Da friluftsbadet ved Vestbad blev indviet for små 

60 år siden, var det arkitektur af høj kvalitet og 

et godt eksempel på udviklingen af det moderne 

velfærdssamfund med lige muligheder for alle. 

I dag er friluftsbadet nedslidt og medtaget, og 

vandbehandlingsanlægget lever ikke op til ti-

dens krav. Men nu bliver bassinerne, parkan-

lægget, trafiklegepladsen med ‘hønen’ samt de 

oprindelige bygninger genoprettet, så det kom-

mer til at fremstå, som da det i sin tid blev byg-

get – men med ny og tidssvarende teknik.

Den A.P. Møllerske Støttefond har nemlig givet 

31,8 mio.kr. til at genopbygge det historiske fri-

luftsbad, så det igen kan blive et udflugtsmål for 

familier på Vestegnen. 

Rødovre og Brøndby kommuner, der ejer Vest-

badet i fællesskab, vil bidrage med 13 millioner 

kroner, og det forventes at friluftsbadet efter 

restaureringen vil blive fredet. 

STARTEDE SOM FRILUFTSBAD
Vestbad blev indviet som friluftsbad i 

1958. Parken og helhedsplanen for 

området er oprindeligt tegnet af 

den internationalt anerkendte 

landskabsarkitekt C. Th. 

Sørensen.

I 1970 blev det udvidet med 

indendørs svømmehal og 

træningshal, og siden er 

blandt andet wellness-af-

deling og vandlegeområde 

kommet til. Kommunalbesty-

relserne i Rødovre og Brøndby 

skal i henholdsvis februar og marts 

officielt tage stilling til modtagelsen af 

gaven og medfinansiering af 13 mio.kr., som 

SOL OG VAND Friluftsbadet ved Vestbad bliver nu ført tilbage til sin oprindelige form takket været en gave fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

støtten er betinget af. Vestbadet er i forvejen 

blevet ud- og ombygget for 61 mio.kr. mellem 

2004-2011, og netop nu er svømmehallens bas-

siner ved at gennemgå en større renovering. 

 Vestbad havde 276.000 besø-

gende i 2016.

Vestbad
Vidste du at Vestbad har åbent selvom der i 

øjeblikket bliver bygget om indenfor? Det er kun 

det store basin du ikke kan bruge, mens ombyg-

ningen står på. 

Vandlegeområdet og fitnessområdet har sta-

dig åbent og det er også muligt at benytte 

wellnessområdet. Du kan se meget 

mere på Vestbad.dk.

OPLEV RØDOVRE

Viften
Viften er Rødovre Kommunes kulturhus 

og koncertsted. Men vidste du at...

...Viften har mere end 100 koncerter og viser cirka 
130 forskellige film om året?

...mange danske bands starter deres turne i Viften? Den 
allerførste kunstner, der spillede der for 27 år siden 

var Lis Sørensen.

...Viften har et top moderne digitalt lydsystem 
og deres kaffe er økologisk?

Se mere på viften.dk.

Bibliotekerne
Rødovres Biblioteker har også litteraturen i 

centrum. Foruden en række forfatterforedrag kan 

du komme til ’Litterære lækkerbidder’, hvor du bl.a. 

kan høre radiofortællinger i Lyttebiografen. Du kan 

også være med til ’Dog, Walk & Talk’ - fælles hundeluft-

ning på Damhusengen, hvor der bliver fortalt sjove 

historier om hunde i litteraturen. For de små er der 

’Ulvetimen’, der byder på højtlæsning og 

børnevenlig aftensmad. Se mere  

på rdb.dk.

På Rødovres biblioteker er der plads til både 

tekst og toner. I år er der nemlig særligt fokus på 

musikken, og det kan du blandt andet opleve, 

når arrangementerne ‘Mærk musikken’ går i 

luften. Her kommer to musikeksperter på 

besøg og fortæller 

om henholdsvis 

Deep Purple og 

Bruce Springsteen. 

Og vil du have 

endnu mere, så 

har Viften og biblio-

teket i fællesskab 

samlet en pakke til dig, 

så du kan kombinere fore-

draget med en tur i Viftens bio-

graf for at se en dokumentarfilm om Bruce 

Springsteen eller få rabat til en koncert i  

Viften med Deep Purple-tributebandet 

Purpendicular.

NY STOR VINYL-SAMLING
Skal det være ægte nostalgi, så kan du også 

komme forbi Rødovre Biblioteks nye LP-lytte-

klub, ’Vi høres ved’, der starter 4. april.  Lytte-

klubben skydes i gang med fælles vinyl-

jagt i RødovreKanalens gamle 

pladesamling, som biblio-

teket har arvet. Bagefter 

spilles og diskuteres pla-

derne over lidt mad, og 

de lokale radioværter fra 

RødovreKanalen ’Tom 

Jones’ og ’Søren Side-

vind’ er også med på 

sidelinjen. 

Er du mere til de stille toner, så fortsætter ef-

terårets succes med ‘Klog på klassisk’ også på 

Oplev musikken på biblioteket
Rødovres biblioteker byder på andet 
end bøger. I år kan du få flere gode 
musikoplevelser på biblioteket.

Rødovre Bibliotek. Her kombinerer Mathias 

Hammer musik og fortælling og giver både ny-

begyndere og garvede lyttere et indblik i den 

klassiske musik. 

Og der er også musik for de små. Islev Bibliotek 

har nemlig ‘Skrig og skrål-rytmik’, mens Rød-

ovre Bibliotek inviterer til Ulvetimen den 2. 

marts, hvor Spillebillen giver koncert. 

Musikskolen
På Rødovre Musikskole kan du få 

undervisning i musik, men vil du hellere lytte end 
spille med, så er der også rig mulighed for det.

Årets musical, der laves i samarbejde med musicalholdet fra 
Ungecenter2610, er ‘Cabaret’. Den spiller i Viften 26.-29. april. 

Du kan også opleve ensembler fra Musikskolen i Tivoli til 
Musikskolernes Dage, der er den 6. og 7. maj.  

Og hvert år kan du se eleverne fra Rødovre Musikskole 
til Rødovre Kommunes nytårskoncert i Viften. 

Se mere på rk.dk/musikskolen. 
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Det summer med mennesker i Viften. I pænt tøj 

og velfriserede strømmer de ind ad dørene mod 

garderoben, mod baren og mod salen, hvor 

aftenens program ligger på hvert sæde, påtrykt 

et billede af årets vinder af Rødovre Musikpris. 

Snart er der fyldt op og den traditionsrige Nyt-

årskoncert kan gå i gang. Men et sted højere 

oppe i bygningen sidder lige nu en 29-årig 

kvinde og venter nervøst. Det er hendes ansigt, 

der pryder programmerne og det er hende - 

Rezwan Farmi, sanger og sangskriver -  der 

snart skal hyldes på scenen.

“Jeg havde egentlig tænkt, at det her bare var 

endnu en koncert, hvor det var en lille del af det, 

at jeg fik en pris. Men så kom jeg ind i salen og 

så mit ansigt på alle programmerne. Der gik det 

op for mig, at det er stort,” siger Rezwan Farmi. 

Lige nu sidder hun badet i bleg kontorbelysning 

på Viftens kontor, festklædt og klar til at 

optræde. 

BARNDOMMENS MUSIK I RØDOVRE
På mange måder er hun vendt hjem. En planlagt 

tur til Indien blev afkortet, da hun fik at vide, at 

hun fik prisen, og det er bare få dage siden 

tropevarme blev skiftet ud med dansk vinter-

kulde. Men det bliver også en anden slags 

hjemvenden, når hun igen træder ind på scenen 

på etagen nedenunder. For her har hun trådt 

sine musikalske barnesko, da hun spillede med 

i de årlige musicals, og hun ved også, at hendes 

gamle musiklærer sidder blandt publikum sam-

men med hendes familie og mange andre fra 

barndommen i Rødovre.

“Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle få 

Rødovres tidligere bysbarn, Rezwan 
Farmi, vendte i januar hjem for at 
modtage Rødovre Musikpris. 
Sangerinden har stået på mange 
scener før, også Viftens. Men denne 
gang var alligevel anderledes.

en Rødovrepris, så jeg er meget stolt. Og jeg ved 

min familie også er meget stolt,” siger hun. Og 

måske derfor sidder hun også nu med en større 

nervøsitet i maven, end hun først havde regnet 

med. Så hvad gør man for at tackle den - kan 

man gemme sig bag en maske?

Hun ryster på hovedet:“Jeg er måske en lidt 

anden end når jeg står i køen i Netto. Men jeg 

prøver altid at være så meget mig selv som 

muligt, når jeg optræder,” siger hun og tilføjer:

“Jeg glæder mig faktisk altid til at komme på 

scenen. Jeg kan godt være nervøs nogle gange, 

men uanset, hvordan man har haft det inden, så 

er det bare fedt, når man først står derude.”  

Hendes kæreste Sebastian Rønde Thielke, der 

udgør den anden halvdel af deres fælles duo 

Rest in Beats, har holdt sig i baggrunden, men 

her er han enig: Det er fedt at lave musik, men 

det er på scenen, man får sin belønning. 

Rezwan forklarer: “Det er mig, der skriver vores 

sange. Det er en proces, der handler om følelser, 

DA 
REZWAN 
VENDTE 

HJEM

PÅ SCENEN Rezwan Farmi  og 
Sebastian Rønde Thielke op-
træder til Nytårskoncerten 
som duoen Rest in Beats. 

og det kan være helt magisk at gøre en sang 

færdig. Så går vi i studiet og producerer. Det er 

arbejde. Men når vi så kommer ud på scenen, 

så finder jeg alle følelserne frem igen. Det er 

klart den fedeste del,” siger hun.

Tidspunktet for hendes optræden nærmer sig, 

og hun siger pænt farvel for nu. Når hun igen er 

alene med Sebastian vil hun varme lidt op, 

synge lidt for sig selv, fortæller hun.

Men der går ikke lang tid, så bliver hun kaldt på 

scenen i Viften. Over 300 hundrede ansigter ser 

til fra de mørke pladser på tilskuerpladserne, 

mens borgmester Erik Nielsen fortæller Rezwan 

Farmi, hvorfor hun fortjener prisen. Han læser 

rosende ord fra hendes gamle musiklærer og fra 

sangerinden Hanne Boel op. Rezwan Farmi 

smiler genert og takker mange gange.

NÅR JEG KAN FLYVE
Så er det endelig hendes tur til at optræde og 

tonerne fra Rest in Beats dansksprogede elek-

troniske musik fylder salen. “Jeg vil ikke løbe, 

jeg vil ikke løbe, når jeg kan flyve,” synger hun 

med sin karakteristiske stemme. Efter musikken 

toner ud, er salen et øjeblik helt stille. Så klapper 

publikum. Og klapper endnu mere. 

Bagefter er Rezwan Farmi tilbage i det blege lys 

i Viftens kontorer. Hun er lettet og glad.

“Det var meget specielt, at der var så meget fo-

kus på mig, lige inden vi skulle optræde,” siger 

hun tydeligt bevæget. 

“Og det der vi snakkede om før med at tage en 

maske på - jeg må indrømme, at det var jeg 

faktisk nødt til, for ikke at blive for rørt,” siger 

hun, men tilføjer at det var rart, borgmesteren 

var kæk og lavede lidt sjov undervejs.

“Det gjorde det hele lidt mere afslappet. Sådan 

lidt - det er jo ’bare’ Rødovre. Det skal altså også 

være hyggeligt,” siger hun. 

REZWAN FARMI- MODTAGER AF RØDOVRE MUSIKPRIS 2017
Rezwan Farmi er 29 år, og sanger, sangskriver, musiker og producer. 

Hun er født i Kurdistan, Irak, og kom til Danmark som 5-årig og er 

vokset op i Rødovre, hvor hun har gået på Rødovre Skole. Hun bor i 

dag på Nørrebro

Hun er en del af den poetiske og elektroniske duo Rest in Beats med 

partneren Sebastian Rønde Thielke. De arbejder på deres anden EP. 

Hun blev i 2015 præmieret af Statens Kunstfond for sit sangskriveri på 

Rest in Beats debut-EP ‘Stadigvæk med, Stadigvæk’. 

Hun blev bachelor fra Rymisk Musikkonservatorium i 2013, hvor hun 

har modtaget undervisning af bl.a. Hanne Boel. Hun lever i dag af 

musik ved både at optræde og undervise i sang og sangskrivning.
PRIS Rezwan Farmi modtager Rødovre Musikpris 2017, 
der overrækkes af borgmester Erik Nielsen. 

SHOW Nytårskoncerten i Viften 8. januar var også en fejring af musiklivet i Rødovre. Musikskolen og Rødovre Concert Band havde sammensat et varieret program, der spændte 
lige fra Brahms til Amy Winehouse. Også tidligere Musikpris-vinder Mathias Heise var på scenen med sin mundharmonika. Han underviser i dag på Musikskolen.

OPLEV RØDOVRE - RØDOVRE MUSIKPRIS 2017

16  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  F E B R U A R  2 0 17 F E B R U A R  2 0 17  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  17  



Det sker i Rødovre
Musik og scene

24-KONCERT I METRONOMEN
24. februar kl. 19

Solister og grupper fra musikskolerne i Rødovre, 

Frederiksberg, København, Dragør og Tårnby 

optræder.

Sted: Metronomen, Frederiksberg

Gratis.

ALLAN OLSEN – SOLO
lørdag 4. marts kl. 20

Intim solokoncert med Allan Olsen, der spiller 

fra hele sit sang-katalog.

Sted: Viften

Billetter 295 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

LEIF SYLVESTER FAMILY AND FRIENDS
Søndag 12. marts kl. 16

Efter 28 års pause er Leif Sylvester album- og 

koncertaktuel igen.

Sted: Viften

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

Foredrag 

STRIKKEFOREDRAG MED MADAM MUNCH
Torsdag d. 16. februar kl. 19-21

Bodil Munch præsenterer egne modeller og 

fortæller om designprocessen og udviklingen af 

mønstre. Hør også om strikkekultur i Estland, og 

se et udvalg af strikkekits og opskrifter.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

MÆRK MUSIKKEN – DEEP PURPLE
Onsdag d. 1. marts kl. 19-21

Rockskribenten Steffen Jungersen har fulgt ban-

det siden de startede, og fortæller her historien 

om triumferne og tragedierne i bandets 

historie.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

GUIDET TUR I BIBLIOTEKETS BUNKER
Torsdag d. 2. marts kl. 17-18

Hvad ville der ske i Rødovre, hvis Danmark blev 

angrebet med atomvåben? Gå på opdagelse i 

beredskabets bunker og kommandocentral 

under biblioteket sammen med Lokalhistorisk 

Samling og Oplevelsescenter Vestvolden.

Sted: Indgang fra plænen ved  

Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

FOREDRAG MED LOTUS TURÈLL
Torsdag d. 2. marts kl. 19 - 21

Lotus Turèll fortæller om at være et barn i en 

familie med alkoholmisbrug og omsorgssvigt, 

men også kærlighed, dannelse og frisind. I fore-

draget fortæller Lotus om, hvad der var hendes 

vendepunkt, og hvordan hun har skabt balance 

og trivsel i livet som voksen.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig via 

Sundhedscenteret

Meditation  og wellness

PRØV MEDITATION
Torsdag d. 9. februar kl. 17 -18.30

Prøv meditationsformen ’Hara Health Exercises’, 

der giver ro og opbygger din robusthed overfor 

stress. Husk måtte, pude og tæppe.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig via 

Sundhedscenteret

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

I år har Vestbads Wellnessafdeling åbent tre 

aftner om ugen, hvor der vil være gus hver time. 

Nyd også dampbad, bio-saunaer og spabad. 

Max. 40 pladser. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 169 kr. via rk.halbooking.dk

For børn

SKRIG OG SKRÅL – RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE 
OG DERES VOKSNE
Lørdag d. 25. februar kl. 10.30-11.30

Kom og vær med, når Pia Jønsson tager børn og 

voksne med på en rytmik-rejse med ramme-

sange, musik og dans.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk

ULVETIME: KONCERT MED SPILLEBILLEN
Torsdag d. 2. marts kl. 17-18.30

Kom op på biblioteket i dit nattøj og med din 

sovebamse. Dans og syng med, når Spillebillen 

giver koncert. Bagefter er der børnevenlig mad.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk

BARSELSCAFÉ: STIMULASTIK
Fredag d. 10. marts kl. 10.30-11.30 og kl. 12-13

Solvej Darre guider dig og din baby gennem 

lege og aktiviteter, der styrker dit barns sanse-

motoriske udvikling.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk

INFOMØDE OM SVØMNING FOR BØRN
Lørdag d. 11. marts kl. 13.30-14.30

Børn og voksne kan høre om svømmeundervis-

ning for børn i Vestbad. Vi fortæller om vores 

undervisning og pædagogik og viser rundt. 

Sted: Vestbad Svømmehal

Gratis

SJOV LØRDAG
Lørdag d. 18. marts  kl. 12 – 18

Der er rigeligt med tumle- og legemuligheder 

på madrasser og i gymnastikredskaber, når 

Rødovres mangfoldige foreningsliv fremviser 

deres aktiviteter. 

Sted: Rødovrehallen

Gratis

Vinterferie
ER DU GAME? VINTERFERIEUNIVERS PÅ  
RØDOVRE BIBLIOTEK
Mandag d. 20. – lørdag d. 25. februar

Brug vinterferien i vores super seje spilleuni-

vers. Slå dig ned i vores n00b-lounge, spil retro-

games som Flipper og brætspil, løs vores pro 

gamer-quiz og meget mere. Hver dag kl. 10.30-

12.30 har vi særlige aktiviteter som minecraft-

workshop, foredrag med GamerZ-forfatter 

Kasper Hoff og gamerkager med Pernille fra 

Den store Bagedyst.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig via rdb.dk

VINTERFERIE I EJBYBUNKEREN
Lørdag d. 11. februar – søndag d.26. februar

Få en interaktiv historisk oplevelse, der gør hele 

familien klogere. I vinterferien kan I også bygge 

jeres egen fæstning på det store kortbord i mes-

sen (workshop alle dage kl 12-15)

Sted: Ejbybunkeren, Jyllingevej 303.

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

LAV SKRALDERELIEFFER PÅ HEERUP MUSEUM 

14.-17. og 21.-24. februar kl. 13-16 

Hverdagens materialer og oplevelser danner 

afsæt for kreativ leg, når vi bygger, maler og li-

mer med afsæt i Heerups skraldekunst og for-

årsudstillingen #Overflod. 

Sted: Heerup Museum

Pris: kr. 30 inkl. Entré til Heerup Museum. Først 

til mølle. Ingen tilmelding. 

LASSE, LULU OG DEN LYSERØDE HEST
Lørdag d. 25. februar kl. 14

Vinterferiens familiekoncert med et af landets 

største ikoner indenfor børneunderholdning 

Lasse Lunderskov.

Sted: Viften

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

BADELAND I VINTERFERIEN
25. og 26. februar kl. 09-16

Tag familien med i Vestbad Badeland, som har 

åbent hele weekenden. Gæster i Badelandet  får  

ekstraordinært lov til at benytte saunaer, spabad 

og varmtvandsbassin i hele 2017. Derudover er 

der som vanligt plaskebassin, morskabsbassin 

og vandrutschebane med lysshow.

Sted: Vestbad Svømmehal

Pris: barn u/16 år 20 kr. og voksen 30 kr. 
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Min kære Datterlil! 
Dit sidste kærlige Brev gjorde mig bedrøvet. Du 
skal dog ikke fortvivle! Naar Du tænker Dig om 
kender Du selv et Middel, hvorved Du for Frem-
tiden undgaar at Din Hud bliver ru eller spruk-
ken. Husker Du ikke den Sæbe, som vi altid har 
anvendt herhjemme, nemlig Schweizer-Magasinets 
Norrmal Toiletsæbe efter Professor Erik Pontop-
pidans specielle Anvisning? Du kan faa den paa 
alle Apoteker og de finere Materialforretninger for 
75Øre (et meget stort Stykke). [...]
Kærlig hilsen mor

Sæberne fra Rødovres sæter

En fed og dejlig sæbe fremstillet et sted med det 

tillokkende navn Schweizerdalen efter anvisning 

fra en kendt læge. Og fabrikken, der lavede den, 

hed selvfølgelig intet mindre end Perfection. Ja 

for en frue på indkøb anno 1900 var der mange 

gode grunde til at købe den sæbe, som blev til 

på Carl Ditlev Madsens fabrik i Rødovre. Havde 

samme frue forhørt sig nærmere, var hun må-

ske endda blevet helt rørt over baggrunden for 

det eksotiske stednavn. Ganske vist kom sæben 

slet ikke fra de schweiziske alper, men det 

gjorde fabrikant Carl Ditlev Madsens kone, Su-

sanne Linder-Madsen, til gengæld. Og det var 

som en kærlig gestus til hende, at han havde 

navngivet både det bakkede område og famili-

ens villa i Rødovre ‘Schweizerdalen’.

Navnet bed sig fast og i 1927 knyttede Rødovre 

Sogneråd officielt navnet til stedet. Imens var en 

ny generation vokset op i villaen Schweizerda-

REKLAME Denne tekst kunne dygtige børn i 1921 
kopiere med skønskrift fra en annonce i Hjemmet og 
derefter sende ind til Schweizer-Magasinet i håb om 
at vinde en eventyrbog. Rødovres sæbefabrikant 
benyttede sig nemlig af storytelling i stor stil, når der 
blev gjort reklame. Allerede i starten af 1900-tallet 
kunne man i Illustreret Tidende læse en beretning 
om en lille pige, der ved juletid gik til fods til Schwei-
zer-Magasinets fabrik ’Perfection’ i Rødovre for at 
købe en sæbe til sin mor og gense en sød hund, der 
holdt til der. Pigen for vild, da det blev mørkt, men 
blev gudskelov fundet og fik både sin sæbe og en 
køretur hjem i bil af den flinke sæbefabrikant. Først 
til slut går det op for læseren, at dette faktisk er en 
reklame. For sørme om historien ikke er ledsaget af 
oplysninger om sæbens fortræffeligheder, og hvor 
den kan købes. 

Øverst til venstre er den ene af Sæbefabrikken Perfec-
tions butikker i Rosengården i København i 1910. 
Nedenfor er det Camilla Linder-Madsen i villaen 
’Schweizerdalen’ med sønnerne Carl og Alvin i 1918. 
Hun var svigerdatter til Carl Ditlev Madsen (på billedet i 
midten, der er fra 1931), der grundlagde firmaet i 1888. 
Inden da havde han i nogle år samarbejdet med tidens 
hotteste sæbefabrikant, den senere morddømte Anton 
Philipsen, der lavede Marseille-sæben. 
Til højre er det to glade fabrikspiger, der holder pause 
på sæbefabrikken på Schweizerdalsvej i 1930.

Rødovres sæbefabrikant Carl Ditlev 
Madsen tog fantasien i brug, når han 
skulle sælge sine sæber. Og det var 
ikke de eneste historier han fandt på. I 
dag bærer et af Rødovres kvarterer 
stadig det kælenavn, som han opfandt 
til ære for sin hustru. 

len, og sæbe-firmaet voksede også sig også 

stort - og ud over Rødovres grænser. To butikker 

i København - i Rosengården og på Åboulevard 

- var de blevet til, og ekstra lokaler på Frederiks-

berg. Der stod nu firmanavnet ‘Schweizer-Ma-

gasinet’ på de små sæber, som blev solgt med 

stor sans for det, man i dag ville kalde storytel-

ling: I magasiner og tidsskrifter kunne man læse 

tilsyneladende virkelige historier, hvor sæben 

optrådte. Men læste man historierne til ende, 

var det tydeligt, at de var reklamer. 

Gamle Carl Ditlev døde i 1940 og de næste ge-

nerationer tog over, og med dem kom også 

forandringer for den gamle fabrik. Carl Ditlevs 

sønnesøn Emil sad i direktørstolen, da fabrikken 

i 1958 flyttede fra Schweizerdalsvej til Valhøjs 

Allé. I 1972 forlod firmaet helt Rødovre og flyt-

tede til Høje Tåstrup. Det gamle firma eksiste-

rede helt frem til 1997, knap 110 år. Og hele ti-

den med en Linder-Madsen i bestyrelsen.

DENGANG I RØDOVRE
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