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Indhold
DET KAN DU OPLEVE RØDOVRE I 2019
Et nyt år med masser af oplevelser venter. I årets 

første magasin får du derfor overblikket over 

kultur-året i Rødovre Kommune. Du kan også 

læse om den nye musikskole, om en børnudstil-

ling på biblioteket, hvor man må røre ved alt. Og 

så kan du møde de to talentfulde unge kvinder, 

der i januar løb med Rødovre Musikpris. Læs 

mere på side 7-13.

STRØG-GADE MED BYHAVE I RØDOVRE
Et helt nyt kvarter er på tegnebrættet i området 

Bykernen nær rådhuspladsen i Rødovre. Her 

skal et nedslidt erhvervskvarter udvikles, så der 

bliver plads til både boliger og erhverv - og et 

strøg med grønne åndehuller. 

Læs mere på side 4. 

KORT NYT

FÅR DU ’MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE’  

I DIN POSTKASSE? 

Magasinet udkommer ti gange årligt, en gang om 

måneden undtagen i januar og juli. Det omdeles ty-

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 11.

4 Byudvikling: Rødovre får et nyt strøg

6 Nye medlemmer på plads i 

Udsatterådet

7 Det kan du glæde dig til  

at opleve i Rødovre i 2019

8 Ny musikskole giver  

plads til kreativiteten

10 Fang fortællingen på børnebiblioteket

11 Lav dit eget kulturprojekt

12 Vindere af Rødovre Musikpris:  

Fra vild idé til succesrig duo

14 Det sker i Rødovre

16 Dans til klokken tre for 50 øre ekstra

NYT UDSATTERÅD PÅ PLADS
Ti 'gamle' og fem nye medlemmer af Rødovres 

Udsatteråd har nu indtaget taburetterne og er 

klar til at komme med gode ideer til, hvordan vi  

kan modvirke for eksempel ensomhed og hjem-

løshed. Mød Lars, der er formand for rådet og  

Monica, der er helt nyt medlem. 

Læs mere på side 6.
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HØJ TILFREDSHED MED DAGINSTITUTIONER
Forældre i Rødovre føler sig trygge ved at aflevere deres 

børn i daginstitution. Det viser en undersøgelse af for-

ældrenes tilfredshed med Rødovres daginstitutioner. 

Her lå den gennemsnitlige tilfredshed på 89 procent, 

mens kun tre procent af forældrene var utilfredse. Ved 

forrige undersøgelse i 2015 var 86 procent tilfredse og fem 

procent utilfredse. Især den pædagogiske indsats høster ros. 

Tilfredsheden er steget 5-7 procentpoint, når det gælder insti-

tutionernes indsats for at få børnene til at føle sig trygge og 

glade, til at gøre aflevering og hentning til en god oplevelse for 

børn og forældre, og til at begrænse drilleri. Også indsatsen 

med at have fokus på kulturhistorie og science i børnehøjde har 

skabt stor tilfredshed blandt forældrene.

BRUG FOR EN AT TALE MED OM NATTEN?
Er du angst, deprimeret, i sorg eller føler dig magtesløs, og har 

brug for hjælp til at komme igennem natten? Så kan du ringe 

til akuttelefonen, der er et tilbud til dig, der har akut behov for 

psykisk krisehjælp. Du kan ringe på 25 25 04 00 alle dage fra 

klokken 23.30 til 7 og få en snak med en professionel fra det 

socialpsykiatriske bosted Kløveren-

gen, som driver akuttelefonen. De er 

vant til at hjælpe mennesker i psykisk 

krise. Akuttelefonen er for borgere, der 

bor i Rødovre, Albertslund, Brøndby, Glo-

strup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk 

kommuner.

NY STATIONSPLADS VEDTAGET
Den lokalplan, der skal danne grundlag for at skabe en levende 

stationsplads for letbanen i Rødovre, er blevet endeligt vedta-

get. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres boli-

ger og for eksempel kontorbyggeri eller lagerhotel ved det 

område ved Slotsherrensvej og Ring 3, hvor letbanen får sit 

stop i Rødovre. Desuden er der lagt vægt på at skabe en trafik-

sikker plads, der passer ind i området. Derfor vil al ny bebyg-

gelse skulle udformes i en størrelse og med en kvalitet, der 

tager hensyn til det omkringliggende villaom-

råde og til stationspladsen.

DER ER PLADS TIL DIG HOS 
HEADSPACE  
Headspace er et fristed, hvor du som ung 

mellem 12 og 25 år kan komme og få en 

snak eller en hjælpende hånd. Nogle unge kommer for 

at tale om problemer i familien, tristhed, præstationspres, sorg 

eller ensomhed. Andre har brug for praktisk hjælp til ting som 

besøg hos lægen eller jobsøgning. Headspace er drevet af frivil-

lige, der alle har tavshedspligt. Al rådgivning er desuden gratis 

og anonym. Ønsker du selv at arbejde som frivillig i headspace 

og hjælpe andre, så er der også brug for dig lige nu. Du finder 

headspace i vores nye lokaler på Ovrevej 1, der ligger lige over-

for Rødovre Kirke og ved siden af Rødovre Skole. Se mere på 

headspace.dk.
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Rødovre får et nyt 

STRØG

Den centrale del af Rødovre er på vej 
mod en stor omdannelse. Der kommer 
blandt andet et nyt hovedstrøg fra 
Rødovre Centrum og gennem det nye 
område Bykernen. De første 
lokalplaner for området er nu sendt i 
høring.

En del af det centrale Rødovre fremstår i dag 

som et ældre og slidt industri- og erhvervsom-

råde. I de kommende år skal det omdannes til et 

attraktivt område, som blandt andet byder på 

byliv, moderne boliger og rekreative områder. 

Kommunalbestyrelsen har arbejdet med pla-

nerne i flere år, og nu er de første lokalplaner 

klar. De sætter rammerne for et nyt og levende 

kvarter med boliger og erhverv ved navn Kar-

rébyen, der skal udgøre en del af området 

Bykernen.  

Et vigtigt element i Bykernen bliver desuden et 

nyt strøg, som blandt andet løber igennem Kar-

rébyen og skaber nye pladser og stræder for de 

bløde trafikanter. Hovedstrøget kommer til at 

strække sig fra Rødovre Centrum over Rådhus-

pladsen og gennem et område, som i dag er 

delvist bebygget, frem til Tæbyvej.

Det kommer dog til at tage en årrække, før By-

kernen vil være færdigudviklet. Udviklingen af 

området vil nemlig ske med respekt for de pri-

vate grundejere i området og i det tempo de 

bestemmer. Rødovre Kommune vil dog gå for-

rest ved at udvikle på de grunde, der er ejet af 

kommunen selv.

HØR MERE
Hør mere om om Bykernen og Rødovres nye 

hovedstrøg, som også inkluderer den nye 

musikskole og café ved Viften.

Kom til BORGERMØDE den 1. april kl. 19-

20.30 i den store sal på Rødovre Bibliotek, 

Rødovre Parkvej 140.

BAG OM BYKERNEN
Kommunalbestyrelsen har arbejdet med 

omdannelse af Bykernen i flere år. I april 

2017 vedtog Kommunalbestyrelsen hel-

hedsplanen for Bykernen, og i juni 2018 

blev der afholdt et dialogmøde med grund-

ejere og naboer i området.

De to første forslag til lokalplaner for områ-

det er nu blevet politisk behandlet. Det 

drejer sig om Karrébyen og Næsbyvej/

Egegårdsvej, der begge er i høring. Forslag 

til lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej 

giver mulighed for at opføre en ny karrébe-

byggelse med boliger og erhverv på hjør-

net mellem de to veje. Forslag til lokalplan 

145 Karrébyen giver mulighed for at om-

danne et større område til et blandet bolig- 

og erhvervsområde med et centralt, offent-

ligt byrum kaldet 'hovedstrøget'. Flere af 

ejendommene i lokalplanområdet huser i 

dag kommunale arbejdspladser, som skal 

flyttes.

Du kan se en film om 

udviklingen af Byker-

nen ved at scanne 

QR-koden.

Kulturmidten

Parkbyen

Sibelius-
parken

Karrébyen

Rødovre 
Centrum

Højnæsvej

GRØNT STRØG Et nyt grønt strøg skal løbe gennem Karrébyen, det nye kvarter i Bykernen. Strøget 

skal binde tre pladser sammen, der skal give plads til mange forskellige aktiviteter i området. Længst 

mod syd ligger rådhuspladsen som det formelle samlingssted i Rødovre, med bibliotek, rådhus, 

kulturhuset Viften og i fremtiden også en ny musikskole. Midt i kvarteret vil man finde en byhave, 

der bliver et grønt åndehul med frugttræer, græs og legebakker, og som også skal fungere som 

skybrudssikring. Længst mod nord nær Tæbyvej skabes der plads med fokus på leg og 

sportsaktiviteter.

BLIV HØRT
De to første forslag til lokalplaner for områ-

det Bykernen er i høring frem til den 8. 

april. Det drejer sig om Karrébyen og Næs-

byvej/Egegårdsvej. 

Du finder dem på rk.dk/politik/hoeringer.

Bykernen udgør den del af det centrale Rødovre, 
hvor bl.a. Rødovre Centrum og rådhuset ligger. 
Karrébyen bliver et nyt bolig- og erhvervskvarter i 
Bykernen.

Tæbyvej

Rødovre Parkvej 

Tårnvej
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NYHEDER OPLEV RØDOVRE

Det kan du glæde dig til at  
OPLEVE I RØDOVRE i 2019
Der er masser af gode oplevelser i vente i Rødovre 
Kommune i 2019. Du kan få overblikket over nogle af de 
største her. På de næste sider kan du også læse om, hvad 
du ellers kan glæde dig til. 

Nye medlemmer på plads i Udsatterådet
Et nyvalgt Udsatteråd er klar til at 
rådgive politikerne om alt fra 
ensomhed til hjemløshed. Af 15 
medlemmer er de fem nye. En af dem 
er Monica, der gerne vil have mere 
fokus på de unge.

Rødovres nyvalgte Udsatteråd har nu taget ar-

bejdshandskerne på. Det nye råd består af 

borgere, der som ildsjæle har arbejdet med 

udsatte til hverdag, eller som selv har mærket 

udsatheden på egen krop. De skal nu dele deres 

erfaringer med politikerne og råde dem i sager, 

der har med udsatte at gøre. 

Lars Ahlstrand er blevet genvalgt som formand. 

Han nævner et projekt, der havde fokus på tand-

pleje til udsatte borgere som et eksempel på, at 

der bliver lyttet til Udsatterådet. 

“Der er stor opbakning politisk til vores sager, og 

vi har også rådgivet kommunen om blandt an-

det folkekøkken og valgdeltagelse i forhold til 

udsatte grupper. Det giver håb om, at vi fortsat 

kan bidrage med gode idéer i forhold til borgere 

med svære udfordringer,” siger han. 

Han tror på, at såvel valgdeltagelse blandt udsatte 

som ensomhed fortsat vil være på dagsordenen. 

Hjemløshed og alternative boliger bliver helt sik-

kert også et prioriteret indsatsområde, men 

derudover har rådet ikke lagt sig endeligt fast på, 

hvad der skal være deres fokusområder.

VIL GERNE SÆTTE FOKUS PÅ DE UNGE
Ti medlemmer fra rådet valgte at genopstille, 

mens fem nye er kommet til, og de har også nye 

ideer med i bagagen. En af de nye er Monica 

Andersson, der har arbejdet med udsatte bor-

gere i psykiatrien, og desuden har erfaring fra 

sygehus, hjemmepleje og plejehjem.

“Jeg stillede op som kandidat til Udsatterådet, 

fordi jeg gennem mit arbejde møder udsatte 

borgere, som er pressede psykisk, socialt, øko-

nomisk - og nogen har heller ikke en bolig. De 

borgere vil jeg gerne kunne gøre en forskel for,” 

siger hun. I dag arbejder hun som socialrådgiver 

på et bosted for unge, og de unge er også en 

gruppe, som hun håber rådet får mere fokus på. 

“Jeg vil gerne være med til at finde nye måder 

at støtte og motivere de unge i forhold til, hvor 

man kan gå hen og få hjælp. Det ved mange 

ikke, selvom der er tilbud derude," siger hun.

RØDOVRE UDSATTERÅD
Udsatterådet består af 15 medlemmer, der 

enten selv har været udsatte eller er ildsjæle, 

der vil forbedre udsattes vilkår. Rådet er 

sammensat, så medlemmernes viden dæk-

ker misbrugsbehandling, forebyggelse og 

sundhedsfremme, social- og psykiatriområ-

det, det boligsociale arbejde samt beskæfti-

gelsesområdet. Der er en overvægt af bor-

gerrepræsentanter i rådet (12 i alt) og et 

mindre antal kommunerepræsentanter (tre i 

alt).

Alle interesserede i Rødovre har hen over 

efteråret kunnet melde sig som kandidat til 

Udsatterådet. I december godkendte Social- 

og Sundhedsudvalget sammensætningen af 

det nye råd, og i januar holdt rådet sit første 

møde, hvor fem nye og ti ‘gamle’ satte sig på 

taburetterne. 

I forrige periode oprettede rådet bl.a. Café 

Mødestedet, satte fokus på tandpleje til ud-

satte borgere og rådgav politikerne om 

valgdeltagelse og folkekøkken.

Medlemmerne af det nye Udsatteråd (fra venstre): Jane Rønde Christensen (repræsentant fra Rødovre Kommune), Jannie May-Britt Lund (repræsentant fra Rødovre Kommune), 
Jeanne Sandkvist, Claus Sigesmundsen, Susanne Mikkelsen, Kevin Lund, Lars Ahlstrand (formand), Daniel Rasmussen (næstformand), Zanne Poulsen, Gurpaul Singh Rehal, 
Monica Andersson, Malene Haun (repræsentant fra Rødovre Kommune), Bente Frederiksen, Josephine Holm Aagaard og Marc Emil Sørensen (mangler på billedet).

Sjov Lørdag
16. marts 2019
Rødovrehallen

Forårsmarked
4.-5.  maj 2019
Rødovregaard

 Store 
Bededags-aften 

16. maj 2019
Vestvolden v. 
Ejbybunkeren

Vi elsker 90’erne
25. maj 2019
Espelunden

Store Cykeldag
16. juni 2019
Afgang fra 

Rådhuspladsen

Rødovre Byfest
13.-16. juni 2019
Rådhusplænen

Krigshistorisk 
Festival

15.-16. juni 2019
Vestvolden v. 
Ejbybunkeren

Sankt Hans
23. juni 2019

Rådhusplænen

Befæstningsdag 
29. september 2019

Vestvolden

Rødovredagen
7. september 2019
Rådhuspladsen

Udstilling:
'Et dansk-amerikansk 

eventyr' 
Fra 13. september 2019

Heerup Museum

Sjov Lørdag
26. oktober 2019
Rødovrehallen

Plantefarvernes 
julemarked

23.-24 . november 2019
Rødovregaard

Spil Dansk Uge
28. okt - 3. nov 2019

Hele Rødovre

Julemarked
29.-30. november 2019

Rådhuspladsen

Udstilling: 
'Naturens hårkogte 
- stenkunst af Henry 

Heerup' 
Fra 7. februar 2019
Heerup Museum

Jazz Festival
7.-16. juli 2019

Rådhuspladsen v.  
Viften
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Ny musikskole giver  
PLADS TIL KREATIVITETEN

En ny sal egnet til akustisk musik, flere under-

visningslokaler og en stor foyer, hvor elever, 

forældre og lærere kan mødes. Sådan er pla-

nerne for den nye musikskole, som Kommunal-

bestyrelsen har besluttet skal bygges. 

“Selvom den gamle musikskole er rig på atmo-

sfære, så er faciliteterne ikke tidssvarende. Den 

nye musikskole får mange flere lokaler og en 

akustisk sal, der er helt enestående og skabt til 

klassisk og akustisk musik,” siger kultur- og 

fritidschef Henning Elmelund. 

Skolen skal bygges ved rådhuspladsen i forlæn-

gelse af Viften, og på den gamle musikskole i 

Islev glæder man sig også til de nye lokaler.

“I dag har vi kun tre et halvt undervisningslo-

kale, og to af dem ligger over hinanden og er 

ikke ordentligt isolerede, så lyden går bare lige 

igennem. Det er meget hyggelige lokaler vi har 

nu, men de er bygget til noget helt andet,” siger 

Tormod Vinsand, der er leder af Rødovre Musik-

skole. Han glæder sig også  til den nye træbe-

klædte koncertsal til akustisk musik, hvor koret, 

MusikUnik og Rødovre Concert Band kan øve og 

give koncerter.

“Viftens sal er jo en såkaldt ‘sort sal’ til rockmu-

sik. Den har ingen stor efterklang og derfor 

egner den sig ikke til akustisk musik og kor. Der 

findes faktisk ingen sal på Vestegnen til akustisk 

musik, så jeg regner også med, at der vil være 

en del interesse udefra,” siger han.

DE YNGSTE BØRN BLIVER PÅ SKOLERNE
Den nye musikskoles beliggenhed er valgt for, at 

den skal ligge så centralt i kommunen som mu-

ligt, forklarer Henning Elmelund:

“Den skal ligge, så børn fra hele Rødovre har 

god adgang til den. Uanset om man bor i nord 

eller syd, så er man i cykelafstand til den. Des-

uden kommer den til at ligge tæt op ad både 

Viften og Rødovre Bibliotek, hvilket også bety-

der, at man kan samarbejde meget mere,” siger 

han. Det er Tormod Vinsand enig i:

“Vi gør det allerede i dag i form af tilbageven-

dende koncerter både i Viften og på Rødovre 

Bibliotek. Men i fremtiden bliver det nemmere 

at koordinere for eksempel musikskolens kon-

certer og bibliotekets udstillinger, fordi vi bare 

skal hen om hjørnet.” 

Han fortæller, at undervisningen for de yngste 

børn, som ikke kan transportere sig selv rundt, 

fortsat skal være ude på folkeskolerne. Omvendt 

kan de ældre elever og også lærerne få stor 

gavn af at blive samlet. 

“Lærere og elever kan gøre mere brug af hinan-

den og det vil give nye ideer. Vores problem har 

været, at vi ikke har haft mulighed for at afprøve 

nye musikalske og pædagogiske tiltag. For hvor 

søren skulle vi gøre det henne? Det får vi nu.” 

NY MUSIKSKOLE OG CAFÉ
Den nye musikskole bygges sammen med Viften og placeres på bag-

siden af de nuværende bygninger (hvor der i dag er p-plads) samt 

langs passagen ind mod biblioteket. Viften og musikskolen får en 

fælles sammenhængende foyer, der kan bruges af både Viftens pub-

likum og af lærere og elever på musikskolen. Musikskolen får mere 

end dobbelt så mange undervisningslokaler som i dag, samt en helt 

ny koncertsal beregnet til akustisk musik, hvor både koret, MusikUnik 

og Rødovre Concert Band kan øve. 

Herudover bygges også en café (den runde bygning på billedet), hvor 

Viftens hovedindgang er i dag. Cafeen skal være en del af det strøg, 

der med tiden vil opstå, når den nye bydel Bykernen bygges fra råd-

huspladsen og mod nord i retning mod Egegårdsvej.

Byggeriet af musikskolen forventes at gå i gang i dette forår og varer 

frem til august 2020. Den samlede anlægsbevilling for projektet er 

49,9 mio. kr.

Du kan høre mere om musikskolen, når der er BORGERMØDE om 

Bykernen og Rødovres nye hovedstrøg den 1. april kl. 19-20.30 i den 

store sal på Rødovre Bibliotek, Rødovre Parkvej 140.

Den kommende musikskole ved 
rådhuspladsen vil give nye muligheder 
for musikken i Rødovre. En koncertsal 
i særklasse, over dobbelt så mange 
undervisningslokaler og andre 
kulturinstitutioner lige om hjørnet 
giver rum til kreativiteten.

OPLEV RØDOVRE OPLEV RØDOVRE

Folkekøkken 
vender tilbage
Rødovre Folkekøkken fortsætter i 2019. Folke-

køkkenet kørte hele sidste år som popup-folke-

køkken, hvor organisering, menuer og steder 

blev prøvet af. Folkekøkkenet blev drevet af en 

gruppe stærkt motiverede frivillige, og var også 

en succes i forhold til besøgende: I løbet af de ti 

popup-folkekøkkener på forskellige adresser 

mødte i alt 776 spisende gæster op. Nu er øn-

sket, at gruppen af frivillige skal drive folkekøk-

kenet videre som en forening, men på et fast 

sted og med folkekøkken hver anden uge fra 

februar eller marts. Ambitionen med et folke-

køkken i Rødovre er at skabe et socialt samlings-

sted, hvor nye fællesskaber kan gro frem på 

tværs af forskellighed.

Få overblikket over 
kulturen i Rødovre
Vidste du, at du kan danne dig et overblik over 

Rødovres kultur- og fritidsliv på kommunens 

hjemmeside? På rk.dk/oplevroedovre finder du 

arrangementer, foreninger, overblik over kultur-

institutioner og udeoplevelser og meget mere. 

Her kan du også booke tider i Rødovre Kom-

munes haller og på kunstgræsbaner. 

Rødovre Bibliotek

Viften Musikskole

Rådhus

Café
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Foto: Christoffer Askman

Fang fortællingen på børnebiblioteket
Ny udstilling for børn på Rødovre 
Bibliotek leger fortællingen ind. Håbet 
er, at den giver børn og voksne appetit 
på at læse mere. 

På Rødovre Bibliotek kan børn nu bogstaveligt  

talt lade sig opsluge af en god historie. En ny 

‘legende udstilling’ baseret på Kim Fupz Aake-

sons børnebog 'Hr. Struganoff' giver nemlig 

mulighed for at føle på alt det, der optræder i 

bogen.

“Børn leger ofte det, de oplever - hvis de har 

læst en bog eller set en film. Det har de netop 

mulighed for i udstillingen, hvis de har læst 

bogen. De kan for eksempel lave frugtsalat lige-

som Hr. Struganoff eller leve sig ind i andre dele 

af fortællingen,” siger Line Horn Andersen, der 

er børnekulturformidler på Rødovre Bibliotek. 

Hvis børnene ikke har læst bogen endnu, får de 

måske lyst til det efter en tur i udstillingen, men 

det kan også være, de får appetit på andre bø-

ger, og det kan børnebibliotekarerne hjælpe 

med at finde.

“Det er en kærkommen lejlighed for os til at 

snakke med børn og forældre om, hvad de ellers 

kunne læse. Men vi oplever også, at forældrene 

sidder og taler med hinanden, mens børnene 

leger, og kommer med forslag til gode bøger,” 

siger hun.

KAN LÆRE TI ORD OM DAGEN
Ifølge Line Horn Andersen er der undersøgelser, 

der viser, at det at få læst skønlitterære historier 

op bidrager positivt til børns følelsesmæssige 

udvikling. 

Men det er også med til at udvide børnenes 

ordforråd. Det samme kan udstillingen bidrage 

med, når børnene leger i den.

“Børnene snakker med deres forældre eller 

andre voksne, mens de leger. Men måske taler 

forældrene om tingene på en anden måde end 

i 'Hr. Struganoff' - måske bruger de et svært ord 

som 'menu' -  og på den måde lærer børnene 

hele tiden nye ord og vendinger. Børn kan lære 

op til 10 nye ord om dagen. De er nogle små 

vidensmagneter,” siger Line Horn Andersen.

HR. STRUGANOFF
Udstillingen er en såkaldt ‘legende udstilling’, 

hvor man må røre og lege med alt i udstillin-

gen. Den er rettet mod børn i alderen 2-7 år, 

og er en del af det landsdækkende projekt 

‘Fang Fortællingen’. Udstillingen kan opleves 

på Rødovre Bibliotek frem til udgangen af maj.

Den 28. marts kl 17 er der desuden højtlæs-

ning af bogen, når der er Ulvetime. Efterføl-

gende er der fællesspisning, hvor der serveres 

bøf stroganoff. Billetter kan købes på rdb.dk.

Drømmer du om at lave en danseworkshop, en 

udstilling, en filmfestival eller et andet kultur-

projekt for alle dine kammerater på fritidsklub-

ben, i klassen eller i fodboldklubben? Eller er du 

en forælder med en god idé eller en skolelærer, 

der gerne vil tage den almindelig undervisning 

et skridt videre? Så kan du søge penge fra bør-

nekulturpuljen til at føre din idé ud i livet.

I 2019 er der 100.000 kroner i puljen, og du kan 

ansøge om penge løbende. Er du et barn, kan 

du få hjælp til at søge om penge.

En af dem, der har gjort brug af muligheden, er 

Jeppe Due Barslund, der er lærer på Valhøj 

Skole. Efter et undervisningsforløb i 4. klasse om 

rapmusik, hvor børnene havde lært om alt fra 

rimstruktur til billedsprog, lavede eleverne deres 

egen sang med hjælp fra en professionel 

rapmusiker. 

“Men jeg ville gerne gå skridtet videre og udgive 

sangen på cd, så børnene fik noget konkret i 

hånden, som de også kunne give videre til ven-

ner og familie. Så jeg søgte penge til at udgive 

sangen, og vi fik også lavet cover af en profes-

sionel tegner,” fortæller Jeppe Due Barslund. 

Han fortæller, at børnene nærmest voksede et 

hoved af stolthed, og det hele mundede ud i et 

antal koncerter på skolen.

BRÆNDER FOR IDEEN
Senere søgte han igen puljen for at få den 

kendte illustrator Dorte Karrebæk ud og give et 

tegnekursus til 150 elever på Valhøj Skole. 

“Vi er jo meget digitale idag, men jeg ville gerne 

have, at børnene også skulle lære nogle af de 

mere klassiske færdigheder. Jeg tror også, det 

har stor betydning, at der kommer en professio-

nel ud, som børnene får at vide faktisk lever af 

det her,” siger han. 

De projekter han har igangsat har begge været 

ting, som har været for ambitiøse til, at de kunne 

løses inden for de økonomiske rammer, skolen 

havde.

“Det har været ideer og projekter, jeg personligt 

har brændt for, som har kunnet lade sig gøre 

med pengene fra kulturpuljen,” siger han. 

SØG PENGE HOS BØRNEKULTURPULJEN
Du kan søge penge i puljen til kulturprojekter 

for børn. Du kan også søge, selvom du selv 

er et barn.

Det kan være alt fra en workshop eller fore-

drag med en professionel kunstner til hjælp 

til udgivelser eller andet.

Gå ind på rk.dk og skriv børnekulturpuljen i 

søgefeltet og brug derefter selvbetjenings- 

løsningen. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at 

søge, så ring til børnekulturkonsulent  

Camilla Autzen på tlf. 36 37 76 51 eller mail til 

cn18712@rk.dk. 

Husk bare, at du ikke kan få penge til det 

samme projekt flere gange, til udenlandsrej-

ser eller projekter udenfor Rødovre.

Hvis du får penge til dit projekt, skal du afle-

vere regnskab og fortælle om projektet, når 

det er færdigt. Er du under 18 år, laver vi 

regnskabet sammen med dig.

Lav dit eget kulturprojekt
Du kan søge penge hos 
børnekulturpuljen, hvis du har et 
kulturprojekt for børn, du går og 
drømmer om at føre ud i livet. Du kan 
søge både som voksen, og selv om du 
er under 18 år.

OPLEV RØDOVRE OPLEV RØDOVRE
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Fra vild idé til 
succesrig duo
Det var en dybt bevægende oplevelse for duoen Ventus at 
modtage Rødovre Musikpris i januar. De to unge kvinder 
har gjort det til deres kendetegn at gå nye veje og 
eksperimentere med deres musik. 

Det var en ‘ud af kroppen’-oplevelse at modtage 

Rødovre Musikpris. 

Sådan beskriver de to unge musikere bag duoen 

Ventus det øjeblik, da de 6. januar stod på sce-

nen i Viften og hørte borgmester Erik Nielsen 

fortælle, hvorfor de skulle have prisen.

“Vi var slet ikke forberedt på, at vi skulle stå 

deroppe, mens hans talte for os. Vi følte begge 

to, at vi så det hele oppefra, og det var faktisk 

først der, det gik op for os, hvad der er ved at 

ske,” fortæller 27-årige Louise Mogensen, der 

spiller klarinet, nogle dage senere. At vinde 

Rødovre Musikpris er nemlig meget anderledes 

end at klare sig godt i en konkurrence, som man 

selv har meldt sig til, forklarer de. 

“Vi knokler jo bare på og tænker ikke over, at 

tiden går. Og så stod vi pludselig deroppe og 

blev så rørte over, at der faktisk var nogen, der 

havde lagt mærke til os”, siger fløjtenist Mi-

chaela Hansen på 26.

VENTUS STARTEDE SOM EN VILD IDÉ
Det hele begyndte, da Michaela en dag i 2017 

ringede til Louise med en vild idé: Om de ikke 

skulle stille op som en duo til en stor internatio-

nal konkurrence for kammermusik i Japan? 

“Sådan er det faktisk tit. Michaela får en vild idé, 

og jeg siger ja. Det har bragt os mange steder 

hen i verden de sidste par år,” siger Louise. 

De to kendte i forvejen hinanden fra Det Konge-

lige Danske Musikkonservatorium og havde 

været venner, siden de kom til at sove i samme 

sovesal på rusturen. Nu havde de begge orlov 

fra studiet for at tjene penge til ekstraundervis-

ning, men Japan kaldte mere end jobbet i bør-

nehaven og tøjbutikken, og heldigvis for det - for 

resultatet blev en finaleplads. Og dermed var 

duoen Ventus født.

“Alle de penge vi skulle have brugt på undervis-

ning, kom til at gå til rejser,” griner Michaela, for 

den ene tur tog den anden, og undervejs har 

Ventus fået flere flotte finalepladser ved konkur-

rencer i ind- og udland. Undervejs har de begge 

nået at gøre deres kandidatstudie på konserva-

toriet færdigt og er startet på solistuddan- 

nelsen. 

NOGET MAN IKKE HAR SET FØR
Med Rødovre Musikpris følger også 50.000 kro-

ner, og de falder ifølge de to musikere på et tørt 

sted. 

"Vi får mulighed for at tage til New York og 

spille. Det er det, der står øverst på ønskelisten 

lige nu,” siger Michaela. Derefter må tiden vise, 

hvad der så skal ske.

“Vi har ikke noget endemål, men vi tænker me-

get på, at vi gerne vil lave noget, som man ikke 

har set før. Bare det at være en duo med fløjte 

og klarinet er noget, man ikke ser så tit,” siger 

Louise. Ofte må de skrive musik om, der er lavet 

til andre instrumenter, så de passer til deres. I 

den forbindelse har de blandt andet fået hjælp af komponisten Jan Hansen. 

Musikken, der blev spillet i Viften til nytårskoncerten den 6. januar, var da 

også anderledes end meget af det klassiske musik, de fleste i salen havde 

hørt før. Og det var der en god grund til.

"Vi blander gerne genrerne, når vi spiller. Vi kan sagtens spille ren klassisk 

musik eller folkemusik, men det sjoveste for os er at spille den moderne 

musik," siger Louise og tilføjer:

"Der er også altid nogen, der har en mening om Mozart. Men man lytter 

på en anden måde til musik, som man aldrig har hørt før."  

OPLEV RØDOVRE OPLEV RØDOVRE

RØDOVRE MUSIKPRIS
Rødovre Musikpris uddeles af Rødovre Kommune og Rødovre Centrum, 

der hver bidrager med 25.000 kr. Formålet er at påskønne yngre ud-

øvende musikere med et kontant beløb, der kan tjene som belønning og 

opmuntring til en videre udvikling inden for dansk musikliv.

Ventus består af Michaela Hansen og Louise Mogensen, og har eksisteret 

siden 2017. De vandt bl.a. 2. prisen i DRs P2 kammermusikkonkurrence 

som eneste danske ensemble i finalen. Læs mere på ventusmusic.dk.

Kunstværk til 
Ørbygård fundet
Et nyt kunstværk skal pryde forpladsen til Ørby-

gård, når ombygningen af plejehjemmet er 

færdig. Valget af kunstner er faldet på den born-

holmske skulptør og billedhugger Paul Ranslet. 

Kunstværket kommer til at bestå af 11 figurerer 

i bronze - en pige, en kvinde og ni gæs. Figu-

rerne kommer til at fortælle en historie som 

kunstværk, men får samtidig også en funktion 

på forpladsen, idet de vil være med til at lede de 

ældre fra bussernes opsamlingssteder til selve 

indgangen til plejehjemmet. Gæssene bliver en 

smule større end naturlig størrelse og skal 

blandt andet lede tankerne hen på fuglelivet ved 

Damhussøen. Det er Rødovre Kunstråd, der har 

peget på kunstværket. Det forventes at stå helt 

færdigt i starten af 2020.

Søndagsåbent på 
Rødovre Bibliotek
Find en god bog, lyt til musik, læs avisen, gå på 

nettet, læs lektier eller lad ungerne brænde 

krudt af i børnebiblioteket. Fra nu af kan du 

også gøre alle disse ting - eller det du plejer at 

gøre på biblioteket - om søndagen. Rødovre 

Bibliotek har nemlig nu søndagsåbent mellem 

klokken 10-14. Ordningen trådte i kraft den 3. 

februar og skal forløbig løbe i to år. 

1 2  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  F E B R U A R  2 01 9 F E B R U A R  2 0 1 9  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  1 3  



Det sker i Rødovre

For børn
BARSELSCAFÉ: STIMULASTIK
Fredag d. 15. februar kl. 10.30-11.30 (0-6 mdr.) 

og kl 12-13 (7-12 mdr.)

Ergoterapeut Solvej Darré guider dig og din 

baby gennem lege og aktiviteter, der styrker dit 

barns sansemotoriske udvikling.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk fra torsdag d. 7. fe-

bruar. Der skal kun købes billet til den voksne.

 

TIGERTRÆNING 
Lørdag d. 16. februar kl. 11 og 13

Tigertræning er bevægelseslege for børn (og 

voksne) til musik. Der er både hold for de 2½-3 

årige og for de 4-6 årige

Sted: Viften

Billetter 625 kr. for 6 tigertræninger via viften.dk 

/ tigertraening.dk

ULVETIME: FASTELAVN
Torsdag d. 28. februar kl. 17-18.30

Kom og bliv klar til fastelavn, når vi laver masker 

og kapper af genbrugsmaterialer. Bagefter spi-

ser vi pizza og hygger.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 30 kr. via rdb.dk fra onsdag d. 20. fe-

bruar. Der skal købes billet til både børn og 

voksne.

 

SKRIG OG SKRÅL – RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE
Lørdag d. 2. marts 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

Billetter: 20 kr. via rdb.dk fra fredag d. 22. fe-

bruar. Der skal købes billet til både børn og 

voksne.

FØRSTEHJÆLP TIL SPÆD- OG SMÅBØRN
Lørdag d. 16. marts kl. 10.15-12 og kl. 12.15-14

Lær om førstehjælp til de mindste, når der er 

Barselscafé. Vi får besøg af Toni Mathiasen fra 

førstehjælp.nu. 

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk fra fredag d. 8. marts. 

Der skal kun købes billet til den voksne.

FASTELAVN
Søndag 3. marts kl. 10-16

På Heerup Museum fejrer vi fastelavn med gra-

tis entré på museet for alle udklædte. Hvis du og 

din familie kan svare på spørgsmålene i den 

sjove fastelavns-quiz vanker der desuden en sød 

præmie.

Sted: Heerup Museum

Gratis

Vinterferie
FANG SPIONEN I EJBYBUNKEREN
9.- 24. Februar.  Alle dage kl. 11-16

Kom og fang Koldkrigsspionen inden han/hun 

saboterer Københavns luftforsvar.

Sted: Ejbybunkeren

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

 

WORKSHOP – VI MALER PÅ STEN
12.– 15. og 19.– 22. februar kl. 13-15

Både børn og voksne er velkomne, når vi tryller 

sten om til sjove dyr, inspireret af mylderet af 

fantasifulde dyr, glade børn og de mange andre 

stenskulpturer i udstillingen om Heerups 

stenkunst.

Sted: Heerup Museum

Pris: 35 kr. pr. deltager inkl. materialer og entré 

til Heerup Museum.

GÅ I SUPERHELTE-SKOLE
18.- 21. februar kl. 10-12

Brug vinterferien i vores superhelteunivers, hvor 

du kan komme til workshop hver dag. Vi laver 

alt fra nøgleringe-tokens til parkourtricks. Se 

hele programmet på rdb.dk.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang. Tilmelding  nødvendig via rdb.dk 

fra fredag d. 8. februar.

FOREDRAG
VILD MED VENYL
Onsdag d. 27. februar kl. 17-19.30

Tag med på fælles vinyljagt i bibliotekets gamle 

pladesamling, hvor vi denne gang sætter fokus 

på 80’erne. Bagefter spiller vi fundene for hin-

anden, musiksnakker og nyder lidt mad.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

   

FORLÆLDER TIL EN DIGITAL INDFØDT
Tirsdag d. 5. marts kl. 19-21

Vil du gerne forstå dit barns online færden og få 

tips til, hvordan I taler sammen om den? Så 

kom, når en af Danmarks førende eksperter i 

digital dannelse, Jacob Brøndum Pedersen, 

gæster Rødovre Bibliotek. Hør om børn og un-

ges digitale virkelighed med både muligheder 

og udfordringer. Du får en værktøjskasse med 

tre helt konkrete værktøjer med hjem.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

  

MØD MICHAEL KATZ KREFELD
Onsdag d. 20. marts kl. 19-21

Mørket indtager biblioteket, når krimikongen 

med vestegnsrødder, Michael Katz Krefeld, for-

tæller om sin nye selvstændige krimi ’Mørket 

kalder’ og sin populære ’Ravn-serie’. Vi serverer 

en ravnesort drink til anledningen.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

 

CAFÉ H: ADRIAN HUGHES – HVAD ER KUNST?
Onsdag d. 13. marts kl. 19-21

Journalist og tv-vært Adrian Hughes kendt fra 

bl.a. Smagsdommerne og Kunstquizzen giver et 

humoristisk og oplysende oplæg om den kunst, 

vi alle omgiver os med.

Sted: Heerup Museum

Pris: 80 kr. inkl. et glas vin og snacks. Billetter 

købes på heerup.dk eller på museet inden 4. 

marts. 

Musik og scene
SANNE SØNDERGAARD
Torsdag d. 14. februar kl. 20

Sanne Søndergaard gæster Viften med sit nye 

comedyshow 'Kontroltaber'.

Sted: Viften

Billetter 240 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

 

DARIO CAMPEOTTOS 60 ÅRS JUBILÆUM
Søndag d. 24. februar kl. 14

Musikalsk foredragsshow med Dario og 

pianist.

Sted: Viften

Billetter 205 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

 

VISEAFTEN
Onsdag d. 27. februar kl 19

Oplev en hyggelig aften, hvor Vestegnens Har-

monika Klub og Visevennerne underholder.

Sted: Kostalden på Rødovregaard

Gratis adgang

  

SØREN BERLEV'S ROCK'N'ROLL HOTEL
Fredag d. 1. marts kl. 20

Legendariske Søren Berlev og hans nye band 

leverer Rock’n’roll i Viften.

Sted: Viften

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

Wellness
MOR OG DATTER WELLNESS
Fredag den 22. feb. fra kl. 17-19:30

Mor og datter kan sammen nyde en aften i den 

rolige atmosfære med levende lys. Mellem 

saunagus kan man frit benytte sig af dampbad, 

bio-sauna, infrarød helsekabine, spabad og 

varmtvandsbassin.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 199 kr. pr. deltager (aldergrænse 10 år) 

via vestbad.dk.

Kunst
 NY UDSTILLING: NATURENS HÅRDKOGTE
– STENKUNST AF HENRY HEERUP
8. februar – 16. juni

Finurlige og folkelige stenfigurer samles i denne 

særudstilling, hvor vi fejrer stenhuggeren He-

erup og hans eventyrlige have, 'Figurland'. Med 

fokus på stenen som materiale og udtryk kan vi 

komme helt tæt på kunstnerens teknik.

Sted: Heerup Museum

Entré: 45 kr./voksne, 30 kr./pensionister, børn i 

følge med voksne gratis.

 

GRATIS OMVISNING: NATURENS HÅRDKOGTE ÆG
Søndag d. 24. februar kl. 12-13

Heerup var både maler, grafiker og billedhug-

ger. Nogle gange malede han på lærreder, an-

dre gange på sten. Bliv introduceret til Heerups 

magiske stenkunst på denne omvisning, hvor vi  

går tæt på både små og store skulpturer og på 

den kunstneriske proces.  

Sted: Herup Museum

Ingen tilmelding. Gratis mod entré.
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Hvorfor tage turen helt ind til hovedstaden for at 

se et show eller gå på danserestaurant på over-

smarte steder som National-Scala eller Palais de 

Dance? Man kan jo blive i Rødovre og blive ud-

mærket underholdt på Damhuskroen. 

Her kunne man nemlig i 1937 opleve ‘Damhus-

Kroens Varieté’. På programmet var både de 

dansende 'Mette-Girls' (ledet af Mette selvfølge-

lig) og  nummeret ‘Den kvindelige Session’, hvor 

alle soldaterne var - hold fast - kvinder!

“I 1930’erne var Damhuskroen stedet, hvor man 

gik hen for at mødes og blive underholdt i Rød-

ovre. Det var længe før de enkebal vi kender til i 

nyere tid,” siger Marie Drost Aakjær, der er ar-

kivar ved Lokalhistorisk Samling i Rødovre. 

Damhuskroen havde officielt fungeret som kro 

siden 1700-tallet, men fra starten af 1900-tallet 

blev den også et regulært underholdningssted. 

I første omgang ved at lægge lokaler til jule- og 

fastelavnsfester, men da danseskolerne kom til, 

var der ikke langt til rigtige shows. 

 

NATTEGN OG DANS
I 1937 rykkede varietéerne ind. Step var højeste 

mode, og man kunne se både lokale og tilrej-

sende talenter folde sig ud i dansesko, men der 

var også sketches og fald-på-halen-komik på 

programmet. Ofte købte man billet med både 

mad og show, men nogle gange fulgte der en 

ekstra bonus med, som da Rødovre Handelsfor-

ening og Rødovre Håndværker- og Industrifor-

ening inviterede til velgørenhedsfest med show 

i november 1938. Betalte man 50 øre for en bil-

let, kunne man blandt andet se sandsigersken 

Faustina optræde og høre ‘Glasmagerne fra 

Kastrup' spille på deres glasinstrumenter. Men 

ville man smide en flad 50 øre mere, fik man 

sørme også et nattegn, der gav adgang til dans 

i salen helt til klokken tre.

I 1930'erne var Damhuskroen stedet, 
hvor man tog hen for at blive 
underholdt med stepdans og 
varietéforestillinger.

Damhuskroen fotograferet i 1924, mens bomhuset foran 
stadig fandtes. I 1935 blev kroen bygget om indvendig, 
og der kom selskabslokaler på anden sal, mens krostue 
og restauration i stueetagen blev adskilt. 

Opvisning i 
stepdans på  
Damhuskroen. 
Billedet er 
dateret 1927-
1937, og kan 
enten være fra 
en varieté-
forestilling eller 
fra en opvisning 
fra en af de 
lokale 
danseskoler.

Du kan læse mere i bogen 'Damhuskroen' af Birgit Andrea-
sen, som findes i Rødovre Lokalhistorisk Samling på Rød-
ovre Bibliotek.

DENGANG I RØDOVRE

Dans til klokken tre for 50 øre ekstra
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