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TAG MED TILBAGE TIL 1970
Arne Jacobsens ikoniske bygning, Rødovre Bib-

liotek, blev indviet for 50 år siden. Det bliver 

fejret i vinterferieugen med masser af aktiviteter 

for både store og små – og ikke mindste mange 

muligheder for at tage på en tidsrejse tilbage til 

1970'ernes musik, mad, fjernsyn og arkitektur.  

Læs mere om programmet og Rødovre Biblio-

teks historie på side 14-15 og 20. 

HUN SYNGER FOR DE DØENDE
Vinderen af Rødovre Musikpris 2020 har et sær-

ligt forhold til døden. Ved siden af sit musikalske 

arbejde med band og sangskrivning har hun 

også fundet tid til at synge for folk, der ligger for 

døden. Hør hende fortælle om, hvad musikken 

kan betyde i de øjeblikke af livet, der for de fle-

ste er både sørgmodige og angstfyldte.  

Mød sanger og sangskriver Stine Grøn på  

side 10-11.
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4 Ny planstrategi gør  

Rødovre mere bæredygtig

5 Ansøg nu: Kombiner  

skolen med din idræt

7 Sundhed: Ved du nok  

om type 2-diabetes?

8 Rødovre Musikpris blev uddelt  

ved et brag af et show i Viften

10 Vinder af Rødovre Musikpris: 

Hun synger for de døende

13 Oplev Rødovre: Det kan  

du glæde dig til i 2020

14 Rødovre Bibliotek fylder 50 år: 

Vær med til at fejre fødselsdagen 

16 Frivillige er med til at  

skabe liv på Ørbygård

18 Det sker i Rødovre

20 Dengang i Rødovre: Pertentlige  

Arne og Henry i hullede bukser

BLIV HØRT OM RØDOVRES FREMTID
’Rødovrestrategi 2020’ hedder den nye planstra-

tegi, som skal gøre Rødovre endnu mere bære-

dygtig som lokalsamfund med udgangspunkt i 

FN’s verdensmål. Du kan nu give dit besyv med, 

når den er i høring. Du kan også komme til 

borgermøde om strategien, der har fokus på 

blandt andet demokrati, miljø, økonomi, kultur 

og det sociale område. Læs mere på side 4.
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HVORNÅR BLIVER MIT AFFALD HENTET?
I løbet af i år sker der ændringer i din affaldsordning. Det skyl-

des, at Rødovre Kommune fremover selv vil stå for indsamling 

af affald, der blandt andet skal foregå med elbiler, der 

ikke udleder partikelforurening. I løbet af foråret 

bliver der mulighed for at sortere i flere typer 

affald end nu, og allerede fra 1. marts sker der 

ændringer i hentedagene for den almindelige dagrenova-

tion. Fra den 24. februar kan du selv gå ind via selvbe-

tjeningen på rk.dk/affald og se hvilke tømmedage, du 

får, dér hvor du bor.

HAR MIN PENSION ÆNDRET SIG?
Er du pensionist, kan din pension og dine tillæg være blevet 

reguleret ved årsskiftet. For at finde ud af, hvad du nu får ud-

betalt, kan du gå ind på borger.dk eller ringe til Udbetaling 

Danmark, der beregner og udbetaler din pension på tlf. nr. 70 

12 80 61. Du kan også få hjælp hos Rødovre Kommunes Pensi-

onskontor på tlf. 36 37 70 00 eller ved at møde op i Borgerser-

vice på rådhuset. Regn med at skulle bestille tid, hvis der er tale 

om en længere samtale.

Det afhænger af dit fødselstidspunkt, hvilken alder du skal 

have for at få folkepension. Det kan du læse mere om på 

rk.dk. Bare husk, at for at få pension skal du altid søge 

digitalt via borger.dk – også selv om du er fritaget fra 

digital post.

HVAD SKAL DU LAVE I DIN VINTERFERIE?
Tag på spionjagt, lav hjemmelavede kattesæber eller byg lego-

huse og spis lagkage. Det er nogle af de ting, du kan 

glæde dig til i vinterferien i Rødovre. Hos Ople-

velsescenter Vestvolden er der åbent for nys-

gerrige hele ugen, mens Heerup Museum har 

værkstedsaktiviteter, der passer til deres nye 

udstilling 'Det var kattens'. På Rødovre Biblio-

tek er alle vinterferieaktiviteterne præget af bib-

liotekets 50 års fødselsdag, med lagkage og små 

tidsrejser tilbage til 1970. Biblioteket har i samme 

anledning også masser af aktiviteter for voksne. Se mere i ka-

lenderen på  side 18-19 samt på side 14-15.

SV
AN

EMÆRKET

VEJ SPÆRRET FOR BILKØRSEL I 'KÆRENE'
Vejkrydset ved Storekær og Agerkær er blevet 

spærret for gennemkørende trafik og inddraget 

til byggeområde i forbindelse med Rødovre 

Port-byggeriet. Selve spærringen er ud for Vug-

gestuen Solsikken og hen til Ruskærs udkørsel til Storekær. 

Ruskærs udkørsel til Storekær er også spærret, så der ikke kan 

foretages gennemkørsel af Ruskær mellem Storekær og Ager-

kær. Trafikken til Ruskær kan kun køre ind og ud via Agerkær. 

Biltrafik til Ulkær må køre af Nygårdsplads i Brøndby i arbejds-

perioden frem til september 2023. Gang- og cykeltrafik kan 

fortsat passere mellem Storekær og Agerkær. Se kort på rk.dk.
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NYHEDER

Ny planstrategi gør Rødovre mere bæredygtig

NYHEDER

Ansøg nu: Kombiner skolen med din idræt
Valhøj Skoles idrætsklasser tilbyder 
elever på 7.-9. klassetrin en mulighed 
for at dyrke deres sport på højt niveau 
og samtidig være en del af hverdagen 
i folkeskolen. Hvert år optages 24 
elever, og 2. marts er der 
ansøgningsfrist til næste skoleår.

Det er onsdag morgen. Klokken er lidt over otte, 

og det er tid til morgentræning for Valhøj Skoles 

idrætsklasser. I Rødovrehallens hal 4 er eleverne 

på linjen ’fysisk træning’ allerede i gang med 

opvarmningen. Da musikken stopper, kalder 

Flemming, der er holdets træner, eleverne sam-

men, for inden selve styrketræningen går i gang, 

skal eleverne udfordres med en gang to-mands-

kolbøtter. Springgymnasten Frederik fra 7.i 

melder sig lynhurtigt til at demonstrere øvelsen 

med en kammerat.

”Her på vores hold dyrker vi nærmest alle sam-

men forskellige sportsgrene. Jeg er for eksempel 

den eneste, der er springgymnast. Men det gør 

bestemt ikke noget. Jeg føler mig bare lidt over-

legen ind i mellem, når jeg for eksempel lige 

kan fyrre nogle back-flips af. Det er fedt nogle 

gange at kunne blære sig,” fortæller Frederik, 

efter at have tilbagelagt måtten med en gang 

kolbøtter. Linjen ’fysisk træning’ er skolens ge-

nerelle linje og henvender sig til de elever, der 

ikke lige dyrker taekwondo, ishockey, kunstskøj-

teløb, håndbold eller fodbold, der alle har deres 

egen linje.

EKSTRA TRÆNING BANER VEJ TIL DM
”Jeg valgte at skifte til Valhøjs idrætslinje fra 

Islev Skole, da jeg gerne ville styrke min sports-

gren. Med træningen her får jeg langt mere 

styrketræning, hvilket er en stor fordel for mig 

som springgymnast. Det er sjovt at få lidt syre i 

armene og generelt er det bare virkelig godt,” 

siger Frederik med et stort smil, og hans klas-

sekammerat Rodi fortsætter:

”Jeg startede på idrætslinjen, fordi jeg gerne 

ville blive bedre til min sport. Jeg har som svøm-

mer brug for at opbygge masser af styrke, og 

jeg er virkelig blevet stærk. For mig har det også 

været godt til vægttab. Jeg var tidligere lidt til 

den tunge side, men jeg har hurtigt tabt mig 

med den ekstra træning og opbygget styrke i 

stedet for. Det har været rigtig godt i forhold til 

min svømning, hvor jeg nu skal med til DM.”

GODT FÆLLESSKAB ALLEREDE FRA START
Hvert år optages 24 elever i 7. klasse på Valhøj 

Skoles idrætslinje. Ansøgerne vurderes af et 

udvalg bestående af idrætskoordinator, trænere, 

lærere og ledelse ud fra sportslige og pædago-

giske hensyn. Efter en samtale med eleven og 

dennes forældre udvælges de elever, der kan 

starte 7. klasse på idrætslinjen.

HVORDAN ANSØGER DU?
Når du har skrevet en motiveret ansøgning 

sendes den til skolen digitalt på rk.dk/borger/

skoler-sfo-klubber-og-uddannelser senest 

mandag den 2. marts.

Det er et krav, at du på forhånd har deltaget 

i en prøvetræning.

Efter fristen indkaldes udvalgte ansøgere 

sammen med deres forældre til en samtale. 

Når samtalerne er gennemført udvælges 24 

elever til idrætsklassen. Alle, der har ansøgt, 

får besked i starten af april.

(Fortsættes på næste side)Rødovre Kommune arbejder aktivt for 
at understøtte FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Det sker med 
en ny planstrategi som netop er sendt 
i høring.

En ny planstrategi, som har fået navnet ’Rødov-

restrategi 2020’, skal gøre Rødovre endnu mere 

bæredygtig som lokalsamfund. Den tager ud-

gangspunkt i FN’s verdensmål, og ud fra man-

traet 'sammen om Rødovre' har den fokus på det 

fælles ansvar for den verden, vi efterlader til de 

kommende generationer. Derfor er håbet også, 

at rigtig mange af Rødovres borgere vil enga-

gere sig i Rødovrestrategien. 

VÆR MED TIL AT PRÆGE FREMTIDEN
Kommunalbestyrelsen har allerede nikket til 

forslaget til den nye planstrategi, og frem til den 

31. marts kan du også komme med dine input, 

når den er i høring. Du kan også høre mere på 

et borgermøde, der bliver afholdt den 24. marts. 

Forud for tilblivelsen af Rødovrestrategien har 

der desuden været en proces, hvor borgere, 

repræsentanter for forældrebestyrelser, forenin-

ger, organisationer, erhvervsliv og forskellige 

råd er blevet inddraget.

DEMOKRATI, MILJØ OG BYUDVIKLING
Forslaget til Rødovrestrategien beskriver, hvor-

dan der kan arbejdes med bæredygtighed inden 

Du kan læse den nye planstrategi – 'Rødovrestrategi 2020' – på rk.dk 

og give din mening til kende på rk.dk/poli-

tik/hoeringer. Strategien er i høring frem til 

den 31. marts. Der er borgermøde om 

strategien og FN’s verdensmål den 24. 

marts. Hold øje med rk.dk for at se sted 

og klokkeslæt for mødet.

Kommunalbestyrelsen vedtog før jul 

forslaget til 'Rødovrestrategi 2020'. 

Den er en kombineret planstrategi og 

Agenda 21-strategi.

for fem områder, nemlig demokrati, miljø, øko-

nomi, det kulturelle og det sociale område.

Da Rødovrestrategien også er en planstrategi for 

byens fysiske udvikling, er der i forslaget udpe-

get tre byudviklingsområder i de kommende år, 

nemlig Bykernen, Rødovre Syd og Valhøj 

erhvervskvarter. 

Desuden indeholder Rødovrestrategien to fokus-

områder for den fysiske planlægning af kom-

munen, som er kolonihaveområderne samt de 

gennemskærende veje - Slotsherrensvej, Jyllin-

gevej, Roskildevej og Tårnvej.

BLIV HØRT
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SUNDHED

Ved du nok om type 2-diabetes?
Type 2-diabetes er den mest udbredte form for diabetes i Danmark. I Rødovre er der 
cirka 2.200 personer, der har diabetes – måske flere uden at vide det. Men der er 
flere ting, du kan gøre for enten at undgå sygdommen eller leve et godt liv, selvom 
du har den. Du kan blandt andet komme med på et af de nye 
rehabiliteringshold, som starter i Rødovre her i februar.

Du kan læse mere på Diabetesforeningens hjemmeside 
diabetes.dk, hvor du også kan tage en test, der viser om du 
er i risikozonen. 

Hvordan ved jeg,  
om jeg er syg? Hvorfor er det lige mig,  

der bliver syg?

Symptomer 

på diabetes kan være 

meget forskellige, og 

sygdommen kan være svær at 

opdage, da den udvikler sig langsomt over tid. 

Derfor kan man godt have diabetes uden at være klar 

over det. Symptomer kan for eksempel være øget 

tørst, hyppig vandladning, kløe, kvalme, træthed, 

føleforstyrrelser, synsforstyrrelser, sår der 

ikke vil hele og generelt dårligt 

helbred.

Diabetes 

er arveligt, 

så hvis dine 

søskende eller 

forældre har diabetes, kan du også få diabetes 

med alderen. Arveligheden dækker også over den 

livsstil, du kan have arvet fra dine forældre, så som 

rygning, usund kost eller manglende motion. 

Overvægt har også en stor betydning. Mere 

end 80 procent af diabetesramte er 

overvægtige.

Hvad kan jeg 
gøre for at 
undgå at få 

det? Du kan 

skabe gode 

vaner for dig selv og 

din familie. En sund, varieret kost og 

motion er vigtig for at forebygge diabe-

tes. Hvis du er i forstadiet til type 

2-diabetes, er det i nogle tilfælde 

muligt at undgå sygdommen 

helt ved at ændre livsstil.

Hvem kan hjælpe 
mig?

Hvis du 

har diabetes eller 

har høj risiko for at få det, kan du komme med 

på Rødovre Kommunes REHABILITERINGSHOLD. 

Her lærer du, hvordan du kan få indflydelse på 

sygdommen og undgå følgesygdomme. Tal med din 

læge eller kontakt Rødovre Kommunes forløbskoor-

dinator Dorthe Martinsen på tlf. 36 37 73 26. Du 

kan også søge vejledning hos Diabetesfor-

eningens lokalafdeling i Rødovre på 

roedovre.diabetes.dk.

Ifølge 
Diabetesforeningen 

kan du ud fra dit taljemål 
måle, om du har øget risiko 

for diabetes. Den er større for 
kvinder med et taljemål over 
88 cm og for mænd med et 

taljemål over 102 cm.

Hvad skal der ske, hvis jeg 
melder mig til det der 
rehabiliterings-noget?

Så 

får du 

hjælp ved at 

deltage i ugentlige 

træninger, kostvejledning og undervisning i 

sygdommen. Du får også inspiration til indkøb 

og madopskrifter, du får sammenhold og et 

netværk med de andre på holdet, og hvis du 

har brug for det – et rygestopkursus.

NYHEDER

De sidste fire vintre har 158 boligejere i Rødovre Kommune målt for radon. 

Målingerne viser, at 56 procent har højere værdi af radon, end myndighe-

derne anbefaler. Radon er en radioaktiv gasart, der trænger op gennem 

utætheder i husets fundament og som kan give øget risiko for lungekræft. 

Heldigvis kan du nemt teste, om radon er et problem hos dig, så du kan 

gøre noget ved det. Se hvordan på radonfrithjem.dk, hvor du kan finde 

fageksperter, råd om radonsikring og meget mere. Du kan også ringe på 

deres hotline på tlf. 33 18 01 15 alle hverdage klokken 8-18.

Tjek dit hjem for radon

Toårige Iben Høgstedt Danquah (forrest midt for) vandt skattejagten 

‘Rundt i Rødovre’, der løb af stablen i sommer. Hovedpræmien var et 

gavekort på en Tivolitur for hele familien, og det blev indløst, da Tivoli 

havde Halloweenåbent. "Den lille vinder Iben havde en fantastisk dag 

med både sug i maven, fascination og glædeshvin. Resten af familien 

nød også dagen til fulde,” fortæller Ibens mor, Ida, der har taget dette 

billede i rutche-

banen, hvor også 

far Mads og de to 

storesøstre, Elin 

og Nora, er med. 

Formålet med 

‘Rundt i Rødovre’ 

var at lokke Rød-

ovreborgere på 

opdagelse i deres 

lokalområde for 

at vise dets mu-

ligheder, så som 

legepladser og 

naturområder. 

'Rundt i Rødovre' 

vender tilbage 

igen til sommer 

med flere ruter, 

blandt andet i 

Islev.

Vinder af ‘Rundt i Rødovre’ 
fejrede med hele familien”Vi startede ud med en fælles introtur, og så var det hele lige som ikke så 

akavet længere. Vi har et rigtig godt fællesskab. Og selvom vi ikke dyrker 

den samme sportsgren, så har vi det til fælles, at vi er gode til at snakke 

om sport og gode til at spørge ind til hinanden, hvis man ved, at en anden 

har haft et stævne i weekenden,” fortæller Rodi. De to klassekammerater 

har på ingen måde 

fortrudt deres skift til 

idrætslinjen.

”Det er super at gå 

her. Mest fordi jeg 

godt kan lide at pres-

se mig selv. Og så har 

jeg fået mange nye 

venner. Vi har nogle 

gode lærere – og så 

er trænerne også 

rigtig gode. De er 

både forstående, hvis 

man for eksempel har en skade, men de er også gode til at presse en på 

en måde, som man gerne vil presses på,” siger Rodi, inden Frederik af-

bryder med et:

”Det er bare mega fedt at gå her. Det er en mulighed, man bare må tage.”

( Fortsat fra forrige side)

HUSK PRØVETRÆNINGEN
Det er et krav, at du har deltaget i en prøvetræning, inden du sender 

din ansøgning til Valhøj Skoles idrætslinje. Her får du et indtryk af 

trænerne og faciliteterne. Du deltager sammen med de nuværende 

elever, som kan fortælle om hverdagen i idrætsklasserne.

Der er træning mandage og onsdage kl. 8-9.30. Prøvetræning  

aftales med skolens idrætskoordinator ved at ringe til skolen på  

tlf. 36 37 83 83.

Frederik Moth-Lund, der er springgymnast og Rodi Ce-
tinkaya, der er svømmer, går begge i 7.i på Valhøj Skole 
idrætslinje.

En helt ny omklædningsbygning ved Stadionhallen er blevet indviet. Den 

nye bygning erstatter den gamle omklædningsbygning, som var meget 

nedslidt. 

Den nye bygning ligger samme sted som den gamle og har syv omklæd-

ningsrum med hver sit baderum og toilet, og der er adgang til rummene 

både inde- og udefra. Inden byggeriet gik i gang har der været en dialog 

med brugerne for at høre om deres behov og for at skabe gode forhold 

og plads til de forskellige sportsgrene.

Ny omklædningsbygning indviet
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Rødovre Musikpris blev uddelt ved 
et brag af et show i Viften Som altid blev hele Nytårskoncerten ledet af Rødovre Musikskoles leder Tormod Vinsand (t.v.), og mange af hans elever var også på scenen i løbet af koncerten, blandt andet 

bandet SMIR. Publikum fik sig desuden en ekstra én på opleveren, da sopranen Elsebeth Dreisig (t.h.) optrådte i storslået stil.

Man skulle tro det våde vintervejr var flyttet in-

denfor i Kulturhuset Viften, da der den 5. januar 

blev afholdt den traditionsrige Nytårskoncert. 

Rødovre Korskole fik publikum til at klappe og 

knipse regnvejrslyde, og de blev belønnet med 

både torden og lyn indefor, indtil fuglefløjt og 

korsang omsider tog over. 

Inden da havde de unge musikalske stortalenter 

fra Young Triumphs skudt hele showet igang 

med både børn og unge ved instrumenterne. 

Også bandet SMIR, der har slået deres folder på 

Rødovre Musikskole, var på banen, og undervejs 

i showet kunne publikum også nyde blandt an-

det dramatisk gæsteoptræden fra sopranen El-

sebeth Dreisig.

LILLE DATTER SOM PUBLIKUM
I showets anden 

halvdel kom aftenens 

hovedperson på 

scenen, nemlig sanger 

og sangskriver Stine 

Grøn, der er dette års 

vinder af Rødovre 

Musikpris. Hendes lille 

datter var med til at 

holde gennemsnits-

alderen nede blandt 

publikum, da hun så med fra tilskuerpladserne 

sammen med sin far. Forinden kom børnene fra 

Musik Unik trationen tro på scenen med et par 

numre, før Rødovre Concert Band sluttede 

showet af. Orkestret leverede som altid 

champagne-galloppen med knald og glitter, før 

alle i salen tog afsked med en fællessang.

Årets vinder af Rødovre Musikpris blev sanger og sangskriver Stine Grøn, der er uddannet komponist fra Rytmisk Musikkonservatorium. Prisen uddeles af Rødovre Kommune 
og Rødovre Centrum, og med fulgte en pengepræmie på 50.000 kroner. Du kan læse mere om prisvinderen Stine Grøn på næste side. 

Der var plads til elementernes rasen, 
da Nytårskoncerten fandt sted i 
Kulturhuset Viften i januar. Rødovres 
mange musikalske talenter var på 
scenen, og vinderen af Rødovre 
Musikpris, Stine Grøn, blev hyldet og 
gav en smagsprøve på sin musik.

Young Triumphs (t.v.), der er et akustisk ensemble for alderen 12-18 år, underholdt blandt andet med 'Pirates of the Caribbean Suite'. Også Rødovre Korskole (t.h.) fyldte godt ud 
i årets program, blandt andet med et arrangement tematiseret over vejret, skrevet af korskolens leder, Iben Vestergård.

NYTÅRSKONCERT NYTÅRSKONCERT
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RØDOVRE MUSIKPRIS 2020 RØDOVRE MUSIKPRIS 2020

Hun synger for 
de døende
I januar modtog sanger og sangskriver Stine Grøn Rødovre 
Musikpris. Hun udgør den ene halvdel af duoen IRAH, men 
bruger også kræfterne på sit eget musikalske projekt, der 
kredser om døden. De sidste år har hun sunget for døende, 
og selv om det altid er sørgeligt, så har hun lært også at se 
det smukke ved livets afslutning. 

STINE GRØN
Stine Grøn er ved at lave sit første soloalbum, som blandt andet er 

inspireret af hendes oplevelser med at synge for døende. Hun vil 

blandt andet bruge pengene fra Rødovre Musikpris til at arbejde på 

sin næste musikudgivelse. Hun er desuden en del af duoen IRAH 

sammen med Adi Zukanovic. Deres debutalbummet 'Into Dimensions' 

blev præmieret af Statens Kunstfond. 

Hun har også en række prominente musikalske samarbejder bag sig 

– blandt andet med Povl Dissing, Bisse, Niels Skousen, Nikolaj Nør-

lund og Ane Trolle. 

Hun dimitterede som kandidat fra Rytmisk Musikkonservatorium i 2018 

med speciale i komposition. Privat bor hun i Præstø med billedkunst-

ner Jakob Steen og datteren Petra Aurelia på snart 10 måneder.

Stine Grøn har altid haft et særligt forhold til 

mørke. Som barn oplevede hun, at hun kunne 

se ting, som andre ikke så, skikkelser eller om-

rids, der kun kom frem, når alt lys var slukket. 

Oplevelserne gjorde hende mørkeræd, hvilket 

hun stadig er den dag i dag, men de satte også 

tanker i gang. For var det spøgelser, hun så? Og 

hvis det var – hvordan fungerer det her med 

døden så faktisk?

Da hun var ni år, døde 

hendes farmor, og 

Stine Grøn gik med 

ind for at se hende. 

Døden havde foran-

dret farmoren en 

smule, men ikke meget. Hun var blevet gjort fint 

i stand og lå med et lille smil på læben. Og i 

modsætning til skikkelserne i mørket, var der 

intet skræmmende ved det.

"Jeg kunne stadig mærke, at hun var der. Hun 

var ikke længere inde i sin krop, men hvor var 

hun så? Det skræmte mig ikke, det gjorde mig 

nysgerrig. Det fik mig til at tænke, at jeg godt 

kunne tænke mig at være hos folk, når de dør,” 

fortæller hun. 

SYNGER FOR DE DØENDE
Det var en af grundene til, at hendes afgangs-

projekt på Rytmisk Musikkonservatorium kom 

til at kredse om døden, og det bragte hende 

blandt andet ud på plejehjem, hvor hun sang for 

mennesker, der lå for døden. Her improviserede 

hun sange, som var fortolkninger af det, hun 

mærkede hos den døende.

"Familien sad så og lyttede, mens jeg sang, og 

ofte blev det også en pause for dem, som de 

havde brug for," fortæller hun. Bagefter havde 

Stine Grøn ofte hovedet fuld af melodi-bidder, 

som blev en del af afgangsprojektet, som hun 

gjorde færdigt i 2018. 

Undervejs udforskede 

hun også sin frygt for 

mørket og hentede 

inspiration til sang-

skrivningen i den. 

GØR NOGET ANGSTFYLDT TIL NOGET SMUKT
Siden sin eksamen har Stine Grøn imidlertid 

fortsat med at synge for døende. I løbet af 2020 

skal hun blandt andet synge på et hospice ved 

Esbjerg, og selv om hun endnu ikke er sluppet 

af med sin mørkeræd, så har døden fået en ny 

rolle for hende. 

"Jeg synger mig gennem vedkommendes liv, og 

det er en meget særlig og smuk proces. Når jeg 

møder den døende, er det på et tidspunkt, der 

kan være meget angstfyldt for personen og de 

pårørende, og der skal min sang fungere som 

en beroligende og kærlig stund. Det er det, jeg 

gerne vil opnå for dem," siger hun. 

Derfor kan det også blive nødvendigt for hende 

“Da min farmor døde, var jeg inde 
og se hende. Hun var blevet gjort fint i 
stand og havde et lille smil på læben. 
Jeg kunne stadig mærke, at hun var 

der.”

  (Fortsættes på næste side)
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RØDOVRE MUSIKPRIS
Med Rødovre Musikpris 2020 følger 50.000 

kroner. Prisen uddeles af Rødovre Kommune 

og Rødovre Centrum, der hver bidrager med 

25.000 kroner. Formålet er at påskønne yngre 

udøvende musikere med et kontant beløb, 

der kan tjene som belønning og opmuntring 

til en videre udvikling inden for dansk 

musikliv. 

Dommerkomitéen består af borgmester Erik 

Nielsen, marketingsdirektør Charlotte Ander-

sen fra Centerforeningen i Rødovre Centrum, 

professor Max Artved fra Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium samt prorektor 

Søren Kjærgaard fra Det Rytmiske 

Musikkonservatorium.

STINE GRØN OM AT VINDE 
RØDOVRE MUSIKPRIS

“Jeg forstod det først ikke, da jeg blev 

ringet op og fik besked om prisen. ‘Men 

hvornår ved I, hvem der har fået den?’ spurgte 

jeg. Måske var det fordi, jeg havde amme-

hjerne, for selv da jeg fik overrakt prisen ved 

koncerten i Viften, stod jeg og tænkte: ‘Gad 

vide om de ved, hvem de faktisk har givet 

prisen til.’ Jeg kunne stadig ikke forstå 

det.”

at lægge låg på sine egne følelser undervejs.

"Jeg skal kunne gennemføre og være der som en 

overskudsperson, for der sidder nogle pårø-

rende, der har brug for, at jeg er stærk. Så jeg 

må holde masken og 

måske græde bagef-

ter – fordi det er rø-

rende. Ikke kun fordi 

det er sørgeligt, men 

også fordi det er et 

helt liv, der afsluttes," 

siger hun.  

DØDEN ER LIGE SÅ VIGTIG SOM EN FØDSEL
Stine Grøn savner generelt, at vi gør mere ud af 

dødsprocessen i vores samfund og ser den selv 

som lige så vigtigt som en fødsel. Selv har hun 

STINE GRØN OM RØDOVRE

“Min moster og onkel boede i Rødovre, og 

jeg besøgte dem ofte i ferierne. Så tog jeg i 

Rødovre Centrum med min kusine. Det var 

meget eksotisk for mig, der kom fra en lille by i 

Himmerland. Jeg husker det som nogle af de 

bedste ferier.”

en spirituel tilgang til døden og trækker på en 

uddannelse i lydhealing, når hun synger for de 

døende. Men hvis man ikke er spirituel, så er 

der også andre veje, man kan gå, hvis man vil 

gøre noget særligt ud 

af de sidste dage og 

timer, siger hun.

“Det er ofte så angst-

fyldt at dø, så jeg sy-

nes, det er vigtigt, at 

give den døende no-

get andet også. Jeg 

ønsker, at folk skal 

vide, at døden kan blive en smuk og kærlig pro-

ces, også før begravelsen. Det er i hvert fald det, 

jeg ønsker for mig selv, når jeg en dag skal dø.”

RØDOVRE MUSIKPRIS 2020 OPLEV RØDOVRE

Det kan du glæde dig til i 2020
Der er masser af gode oplevelser i vente i Rødovre Kommune her i 2020. Du kan få overblikket over nogle af de største her.

Sjov Lørdag
21. marts 

Rødovrehallen

Forårsmarked
25. - 26. april
Rødovregaard

 Store 
Bededags-aften 

7. maj
Oplevelsescenter 

Vestvolden

Vi elsker 
90’erne
23. maj

Espelunden

Store Cykeldag
21. juni

Afgang fra 
Rådhuspladsen

Rødovre 
Byfest

11.- 14. juni
Rådhusplænen

Krigshistorisk 
Festival

13. - 14. juni
Oplevelsescenter 

Vestvolden

Sankt Hans
23. juni

Rådhusplænen

Befæstningsdag 
27. september

Oplevelsescenter 
Vestvolden

Rødovredagen
5. september

Rådhuspladsen

Udstilling:
'Sammensat – 

Behncke, Heerup, 
Hildebrandt'

Fra 3. september
Heerup Museum

Sjov Lørdag
24. oktober

Rødovrehallen

Plantefarvernes 
julemarked

21.- 22. november
Rødovregaard

Spil Dansk Uge
26. okt - 1. nov.
Hele Rødovre

Julemarked
27. - 28. november

Rådhuspladsen

Udstilling: 
'Det var kattens - katte 

i kunsten' 
Fra 7. februar - 7. juni

Heerup Museum

Jazz Festival
3.-5.. juli

Rådhuspladsen v.  
Viften

Fastelavnsfest
23. februar

Rødovrehallen og 
Heerup Museum

Skattejagt:
Rundt i Rødovre

18. juni - 30. august
Hele Rødovre

Frivillig Fredag 
25. september
Rødovregaard

Juletræsfest
21. november
Islev Bibliotek

Rødovre Bibliotek 
fylder 50

18. februar
Rødovre Bibliotek

Åben Udstilling
22. nov.-23. dec.

Rødovre Bibliotek
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RØDOVRE BIBLIOTEK 50 ÅR

Fødselsdagsreception med pindemadder
Tirsdag den 18. februar kl. 16-18

Kom og vær med til at fejre Rødovre Biblioteks 50 års fødselsdag 

med musik og pindemadder á la 1970. Du kan blive klogere på 

bibliotekets arkitektur og Rødovre anno 1970, når vi viser rundt på 

biblioteket og jubilæumsudstillingen. 

Rødovre Bibliotek 1970-2020

Udstilling: Rødovre Bibliotek anno 1970
Den 31. januar - den 28. februar

Rejs tilbage i tiden til 1970, hvor Rødovre Bibliotek var helt nyt. Rød-

ovre Lokalhistorisk Samling står bag en ny udstilling, der med fotos, 

modeller og 1970'er-nostalgi fortæller om biblioteket og livet den-

gang. Det er i Store Sal på Rødovre Bibliotek.

Guidet fællessang: Syng med på 1970
Torsdag den 20. februar kl. 10-12

Rødovre Bibliotek og Rødovre Musikskole slår igen dørene op til Guidet Fællessang. Du behøver 

ikke at være den store sanglærke, bare du har lyst og mod på at synge sammen med andre. Der 

vil blive serveret kaffe og lidt sødt til ganen. Denne gang dykker vi ned i 1970’ernes sange, så 

glæd dig til sange som 'Langebro', 'Smilende Sussi' og 'Der er noget galt i Danmark'. Gratis 

adgang, men husk at booke billet via rdb.dk eller på biblioteket.

Tirsdag den 18. februar er det 50 år siden, Arne Jacobsens ikoniske bygning, Rødovre Bibliotek, blev indviet. Det bliver 
fejret for store og små på biblioteket, hvor der vil blive sat fokus på arkitekturen og tidsånden fra dengang biblioteket 
var nyt. Årets vinterferieaktiviteter for børn kommer desuden til at stå i arkitekturens tegn, og du kan booke billet 
allerede fra mandag den 10. februar via rdb.dk eller på biblioteket.

Vild med vinyl: Lyt til 1970
Onsdag den 19. februar kl. 18–20

Biblioteket åbner dørene for endnu en omgang af LP-lytteklubben ’Vild med vinyl’, denne gang 

med fokus på 1970 i anledning af bibliotekets 50 års fødselsdag. Gå på vinyl-jagt i LP samlingen 

og find lige netop din 70’er yndlingsmusik. Bagefter spiller vi fundene for hinanden, musiksnak-

ker og nyder lidt god mad. Pris: 40 kr. inkl. mad. Billetter kan købes via rdb.dk eller på 

biblioteket.

Bunker af brætspil: Det spillede vi i 1970
Lørdag den 15. februar kl. 10.30-14

Biblioteket har fundet de bedste spil fra tiden omkring 1970 frem i 

anledning af fødselsdagen. Du kan prøve kræfter med alt fra Ludo til 

Master Mind. Der er gratis adgang, men book billet på rdb.dk.

RØDOVRE BIBLIOTEK 50 ÅR

Børnefødselsdag
Tirsdag den 18. februar kl. 10-12

Rødovre Bibliotek fylder 50 år, så kom og vær med til at fejre den 

runde fødselsdag med lagkage og børnekoncert med Sille og Palle.  

Rødovres borgmester Erik Nilesen kommer og holder tale, og du kan 

også hygge med højtlæsning af børnebøger fra 1970 og gå på opda-

gelse i jubilæumsudstillingen.

Arkitekturjagt for børn
Mandag den 17. februar kl. 10-12

Hvor er vinduerne henne i biblioteket? Hvad gemmer de mon i kælderen? Og hvad er biblioteket 

lavet af? Kom med på opdagelse i former, farver og Arne Jacobsens kringlede hjerne sammen 

med formidler Ida Lund Andersen. Så kommer du aldrig til at se en almindelig grå bygning igen, 

når du ser på Rødovre Bibliotek eller Rødovre Rådhus.

Leg LEGO-arkitekt
Onsdag den 19. februar kl. 10-12

Gå i Arne Jacobsens fodspor og leg arkitekt for en dag sammen med 

to guider fra Dansk Arkitektur Center. Vi bygger i LEGO, og der er sjov 

og hygge undervejs.

Børneteater for de 4-7årige: Lene og lillebror
Lørdag den 22. februar kl. 10 og kl. 11

I teaterforestillingen ’Lene og Lillebror’ kan I opleve den originale Lillebror-dukke, som børn i 

1970 kunne se i fjernsynet. I teaterstykket mødes Lene og lillebror på tværs af tiden gennem et 

gammelt fjernsynsapparat. Med animationer, nyskrevet musik og sange støder fortid og fremtid 

sammen.  Pris: 20 kr. Køb billet (til både børn og voksne) fra fredag d. 14. februar kl. 10 via rdb.
dk eller på biblioteket. 

Se Cirkeline og lav en tændstikæske-seng
Fredag den 21. februar 10-12

Det’ for børn! Denne fredag ser vi tre små film om Cirkeline. Bagefter 

kan du lege i vores Cirkelineudstilling og bygge din egen tændstik-

æske-seng til Cirkeline. Der er et glas saft, en kiks og ostehaps til alle.

Tryk dit helt eget bogmærke
Torsdag den 20. februar 10-13 

Lad dig inspirere af Arne Jacobsens blomstertapeter og tryk mønstre 

i alle mulige former og farver. Til sidst laminerer vi billedet , så du kan 

bruge det som bogmærke. Illustrator Annika Øyrabø kommer med 

tips og gode råd undervejs.

For børn

Book billet fra mandag den 10. februar 

via rdb.dk eller på biblioteket.

Læs mere om Rødovre Bibliotek anno 1970 på 

bagsiden af magasinet.

1 4  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  / F E B R U A R  2 0 2 0 F E B R U A R  2 0 2 0  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  1 5  



SAMMEN OM RØDOVRE SAMMEN OM RØDOVRE

SAMMEN OM RØDOVRE
Vi sætter fokus på dem, der hjælper til, mel-

der sig frivilligt og gør den lille forskel i hver-

dagen for andre i Rødovre. De er med til at 

vise, hvad det vil sige at være 'sammen om 

Rødovre'. 

Frivillige er med til at skabe liv på Ørbygård
De går under navnet ’Plejehjemmet 
Ørbygårds Venner’ og er en vigtig 
drivkraft i afviklingen af de mange 
aktiviteter for beboere, pårørende og 
andre aldrende Rødovreborgere. Mød 
Ulla og Elisa, som selv får meget ud af 
at hygge og hjælpe til. 

Det behøver bestemt ikke være kedeligt at være 

beboer på Plejehjemmet Ørbygård, for aktivite-

ter er der nok af. Banko, fællessang, dans, tyro-

lerfest og loppemarked er blot nogle af de ting, 

beboerne og besøgende i dagcentret kan give 

sig i kast med. Mange af aktiviteterne sker med 

hjælp fra frivillige, der under navnet Plejehjem-

met Ørbygårds Venner, stiller op, når der er 

brug for hjælp til klargørelse, afvikling og 

oprydning.

Ulla Olsen har været en af 'vennerne' i 15-16 år. 

Hendes tilknytning til stedet begyndte, da hen-

des mand i sin tid begyndte at komme i pleje-

hjemmets dagcenter. Da hendes mor senere 

blev beboer på Ørbygård, sprang hun til, da der 

var brug for hjælp til et arrangement. Og ja – så 

blev hun hængende.

”En dag blev der spurgt ud, om der var nogen, 

der kunne hjælpe til, og det kunne jeg jo. Vi 

sørger for det praktiske omkring arrangemen-

terne, og det går bare som smurt. De fleste af os 

har været her så længe, så vi bare ved, hvad der 

skal gøres. Og vi kender hinanden så godt, så vi 

ved, hvem der kan klare hvilke opgaver,” fortæl-

ler Ulla. Ved siden af hende sidder Elisa Linde-

rup, der også er frivillig ven på Ørbygård:

”Jeg blev aktiv her, da jeg holdte op med at ar-

bejde. Min datter arbejder i køkkenet, og da de 

så stod og manglede nogle frivillige til loppe-

markedet, så meldte jeg mig. Det var helt natur-

ligt for mig, da jeg også i mit tidligere job havde 

med mennesker at gøre,” fortæller hun.

GLÆDEN ER GENSIDIG
To af plejehjemmets beboere støder til selska-

bet, og de mange smil og den hyggelige stem-

ning vidner om, at vennernes indsats ikke kun er 

til beboernes glæde.

”Det giver noget til én selv at være frivillig. Man 

er med i et fællesskab, og det er givende at 

hygge om andre. Jeg kan tydeligt se glæden hos 

deltagerne, når vi for eksempel skal i gang med 

at synge. Og det vækker også en glæde hos mig. 

Vi kan gøre en forskel,” fortæller Ulla og 

fortsætter:

”Man opdager også hurtigt, at man jo ikke be-

høver at sidde derhjemme, selv om man ikke 

arbejder længere. Jeg selv er også aktiv på Ple-

jehjemmet Broparken. Lige pludselig skal man 

det ene den ene dag og noget andet en anden 

dag.” 

Til de store arrangementer er der ofte omkring 

150 deltagere både fra plejehjemmet og udefra. 

Og selvom både Ulla og Elisa ser frem til, at 

ombygningen af Ørbygård er færdig, så betyder 

udvidelsen også nye beboere og dermed nok 

endnu flere deltagere til arrangementerne.

NYE KRÆFTER SØGES
”Vi vil meget gerne have flere frivillige. Mange 

af os er blevet ældre, så vi kunne godt bruge lidt 

på arbejdsstyrken. Nye kræfter. Man bestemmer 

jo selv, hvor meget tid man vil bruge, og hvornår 

man vil hjælpe. Skemaet ligger ikke fast. Der 

bliver bare skrevet ud, at nu har vi de her aktivi-

teter. Hvem vil være med? Og så kan man melde 

sig på, som man har lyst. Det har jo sine forde-

le,” fortæller Elisa.

”Fordi, man bare melder sig på, når man kan, 

så går vi jo faktisk også indbyrdes og glæder os 

til at se hinanden, da vi jo ikke møder hinanden 

fast. Vi tager altid godt imod nye. Det kan man 

se ved, at de ofte bliver hængende, så vi er altså 

ikke sådan nogle sure mokker,” tilføjer Ulla med 

et smil på læben.

PLEJEHJEMMET ØRBYGÅRDS VENNER
... bidrager til at skabe oplevelser, socialt samvær og hjælpe ved ture 

ud af huset for plejehjemmet Ørbygårds beboere. De er en frivillig 

forening, hvor medlemmerne bidrager, som de hver især kan og har 

lyst til.  

VIL DU VÆRE MED?
Du kan melde dig som frivillig hos Plejehjemmet Ørbygårds Venner 

ved at tage kontakt til Anette Ildor, der er Ørbygårds kontakt til for-

eningen, ved at ringe til plejehjemmet på telefon 36 37 78 00.

Ulla Olsen (t.v.) og Elisa Linderup bidrager med både praktisk arbejde og godt selskab, 
når der er arrangementer på Plejehjemmet Ørbygård eller i dagcentret - når de kan og 
har lyst. For det gode ved at være frivillig er jo, at man selv kan vælge til og fra,  
fortæller de.

Elisa Linderup og Ulla Olsen (i midten) er frivillige i foreningen Plejehjemmet Ørbygårds 
Venner, der hjælper til med aktiviteter for beboerne på Plejehjemmet Ørbygård. Her 
hygger de sig i cafeen sammen med Agnete og Benthe, der er beboere på 
plejehjemmet.
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Det sker i Rødovre

Wellness
FAMILIE WELLNESS
Søndag den 8. marts kl. 11 - 13.30

Et wellnessarrangemant for hele familien, hvor 

man kan benytte sig af sauna, dampbad, infra-

rød helsekabine, spabad og varmtvandsbassin. 

Der er tilmed adgang til morskabsbassin og 

rutsjebanen. Aldersgrænse: 6 år

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 169 kr. pr. person. Book via vestbad.dk

Sundhed
DET GODE MANDELIV
Torsdag d. 27  februar kl. 17-19

Hør om det gode mandeliv, og om ‘Kom Videre 

Mand’, vores gruppeforløb for mænd.

Sted: Rødovre Frivilligcenter 

Gratis. Ingen tilmelding. 

GRUPPEFORLØB: ‘KOM VIDERE MAND’. 
Mandag 16. marts kl. 15-17.30 og de flg. otte 

mandage.

‘Kom Videre Mand’ er et tilbud til mænd, der 

ønsker at dele deres erfaringer og problemer 

med andre mænd. Læs mere på rfcenter.dk.

Sted: Rødovre Frivilligcenter

Gratis. Tilmelding senest 2. marts mail@rfcen-

ter.dk eller tlf. 23378104

NÅR ANGSTEN KOMMER SNIGENDE
Onsdag den 18. marts kl. 19-21

Oplever du begyndende angst eller angstreak-

tioner? Psykolog Louise Granby Byriel fortæller 

og giver redskaber til at håndtere den.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding via rk./sundhedscenter

Foredrag
VESTVOLDENS NEDLÆGGELSE
Torsdag den 5. marts kl. 19-21

I år er det 100 år siden, at Vestvolden blev ned-

lagt som forsvarsværk. Museumsleder Martin 

Jespersen fortæller krigs- og kulturhistorien om 

Københavns Befæstning helt fra begyndelsen 

over verdenskrigene og den kolde krig til i dag.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk eller på biblioteket.

Fastelavn 
FASTELAVN OG KATTEQUIZ
Søndag 23. februar kl. 10-16

Der er kattequiz og tøndeslagning på Heerup 

Museum. ‘DUI Leg og virke’ bidrager med tøn-

der og fastelavnsboller.

Sted: Heerup Museum

Gratis éntre for alle udklædte hele dagen.

 

FASTELAVN I RØDOVREHALLEN
Søndag den 23. februar kl. 14-16

Indendørs fastelavn med tøndeslagning, præ-

mier for bedste påklædning og lotteri. Der vil  

desuden være godteposer, kaf fe og 

fastelavnsboller.

Sted: Rødovrehallen

Børn: 25 kr. og 

voksne: 50 kr. Billet-

ter kan købes 

kontant i Rødovre-

hallens sekretariat 

indtil den 14. februar.

Musik og scene
GHITA NØRBY: EN DIVA I 
KONSTANT FORANDRING
Søndag den 1. marts kl. 15

Oplev Ghita Nørby fortælle om sit spændende liv 

i åbenhjertig samtale med sin mangeårige ven 

guitaristen Lars Hannibal. Han vil spille kendte 

temaer fra det klassiske guitarrepertoire, som 

giver plads til eftertanke.

Sted: Viften

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

 

For børn
SKRIG OG SKRÅL: RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE
Lørdag den 29. februar kl. 10.30

Kom og vær med når Pia Jønsson tager børn og 

voksne med på en rytmik-rejse med ramme-

sange, musik og dans.

Sted: Islev Bibliotek

Billetter: 20 kr. Køb billet fra fredag den 21. fe-

bruar kl 10. Der skal købes billet til både børn og 

voksne.

Vinterferie
VINTERFERIEUNIVERS: ARKITEKTUR  FOR BØRN
Den 17.-21. februar kl. 10

Tirsdag den 18. februar er det 50 år siden, at 

Arne Jacobsens ikoniske bygning, Rødovre Bib-

liotek, blev indviet. I den anledning står vinter-

ferieaktiviteterne i arkitekturens tegn. Gå på 

arkitekturjagt, kom til fødselsdagsfest, leg LEGO-

arkitekt, tryk dit eget bogmærke og byg Cirkeli-

nes egen tændstikæske-seng. Se mere på side 

14 og 15.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis, men husk at booke billet fra mandag d. 

10. februar kl. 10 via rdb.dk eller på biblioteket.

 

VINTERFERIEVÆRKSTED: 
LAV DIN EGEN KATTESÆBE
Den 11.-14. og 18.- 21. februar kl. 13-15

Slip dit kreative kattedyr ud, når vi skaber per-

sonlige bæredygtige sæber. I din udvalgte kat-

teform får du mulighed for at farve den klare 

sæbemasse i alle dine ynglingsfarver og kombi-

nerer dem med din fortrukne naturlige duft.

Sted: Heerup Museum

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

til Heerup Museum. 

VINTERFERIE I EJBYBUNKEREN
Den 8.-23. februar kl. 11-16

I Ejbybunkerens labyrintiske gange kan I rejse 

tilbage i tiden og gå på opdagelse i historien 

med vores digitale og interaktive installationer.

Sted: Ejbybunkeren

Entré 60 kr. for voksne/40 kr. for børn

Kunst
UDSTILLING: 'DET VAR KATTENS' 
- KATTE I KUNSTEN
Den 7. februar - 7. juni 

Mange katte har i årenes løb stået model for 

kunstneren Henry Heerup. I denne nye udstilling 

får Heerups elskede katte-motiver selskab af 

både vilde og tamme pelsdyr gengivet af blandt 

andre J. F. Willumsen, Mogens Ziegler, Leif Syl-

vester og Julie Nord. Der er fernisering torsdag 

den 6. februar klokken 17.

Sted: Heerup Museum

Entre: 50 kr for voksne / gratis for børn.

UDSTILLING: PAUL BECKETTS FRESKER
Den 11. marts- 8. april

Gå på opdagelse i Paul Becketts fresker, når 

Rødovre Bibliotek helt særligt udstiller både 

kunstnerens skitser, forarbejder og de flotte 

fresko-malerier. Du kan besøge udstillingen i 

bibliotekets åbningstid. Den kan dog være  

midlertidig lukket i tilfælde af øvrige arrange-

menter. Der er fernisering tirsdag den 11. marts 

kl. 17-18.30.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis

GRATIS OMVISNING: DET VAR KATTENS
Søndag den 8. marts kl. 12-13

Kom og vær med, når museets dygtige kunst-

formidler fortæller de gode historier i den nye 

særudstilling ‘Det var kattens’. 

Sted: Heerup Museum

Ingen tilmelding. Gratis mod betalt entré til 

museet. 

Events
RØDOVRE BIBLIOTEK FYLDER 50 ÅR
Tirsdag den 18. februar kl. 10 og kl. 16

Rødovre Bibliotek inviterer til 50 års fødsels-

dagsfest for børn, hvor borgmesteren holder 

tale. Det er klokken 10. Klokken 16 er der fød-

selsdagsreception for voksne med pindemadder 

á la 1970, hvor du kan du blive klogere på biblio-

tekets arkitektur. Se alle arrangementerne i 

anledning af fødselsdagen på side 14 og 15.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis, men book billet til børnefødselsdagsfe-

sten kl. 10 via rdb.dk eller på biblioteket fra 

mandag den 10. februar kl. 10.

PANDEKAGEDAG I RØDOVRE FRIVILLIGCENTER
Tirsdag d. 25. februar kl. 13-16

Kom og mød gamle eller nye venner og spis 

pandekager og hør om frivillige foreninger.

Sted: Rødovre Frivilligcenter

Gratis. Ingen tilmelding. 

ISDISCO
8. og 29. marts  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: 20 kr. pr. person og evt. leje af skøjter 15 kr.

CARL EMIL PETERSEN: 
‘AMAGER FORBRÆNDING’ LIVE
Torsdag den 5. marts kl. 20

Efter det DMA vindende album ‘Grand Prix’ 

opløstes Ulige Numre, og Carl Emil Petersen gik 

solo. Nu er han klar med sit andet album ‘Ama-

ger Forbrænding’ og spiller live i Viften.

Sted: Viften

Billetter 245 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

ZIRKUS: WELCOME BACK TO THE TWENTIES
Fredag den 6. marts kl. 18

Zirkus vender tilbage med en vild 20'er fest. 

Denne gang har et begrænset antal gæster mu-

lighed for en totaloplevelse, der inkluderer mid-

dag, champagne- og whiskybar, syngepiger, 

gøglere og en række nye overraskelser.

Sted: Viften

Billetter: 625 kr. inkl. mad /235 kr. uden mad via 

viften.dk / ticketmaster.dk

 

TRILLEBAND MED METTE MACKMAN
Søndag den 8. marts kl. 15

Trille er ikke længere iblandt os, men hendes 

sange er lyslevende. Når Trilles originale band 

og Mette Marckmann går på scenen, venter der 

publikum en uovertruffen, nærværende musi-

kalsk oplevelse.

Sted: Viften

Billetter 225 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk
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DENGANG I RØDOVRE

Pertentlige Arne og Henry i hullede bukser
Med det nye Rødovre Bibliotek, der 
åbnede i 1970,  flyttede byens offentlige 
bogsamling ud af trange lokaler og en 
barak ved Rødovre Skole og ind i nye 
moderne omgivelser. Arkitekten bag 
byggeriet var en bestemt herre, der 
helst ville have styr på selv de mindste 
detaljer.

Det nyåbnede Rødovre Bibliotek havde stilrent interør 
efter Arne Jacobsens hoved. Heruder ses arkitekten med 
en model af Rødovre Rådhus, som han også har tegnet. 
Det stod færdig i 1956. 

Den 18. februar 1970 blev det helt nye Rødovre 

Bibliotek indviet. Ligesom rådhuset overfor og 

boligblokken bagved, var det tegnet af den be-

rømte arkitekt Arne Jacobsen. Siden 1950'erne 

havde Rødovre haft vokseværk, og nu kunne 

kommunens borgere skifte de trange biblioteks-

lokaler ved Rødovre Skole ud med spritnye.

"Det var jo ligesom at komme i himlen, for der 

var plads og lys og luft. Vi kom fra nogle elen-

dige forhold, hvor biblioteket lå i en gammel 

villa og i en barak ved Rødovre Skole," fortæller  

Jytte Christensen på snart 87. Dengang arbej-

dede hun i katalogafdelingen på biblioteket. 

HEERUP I HULLEDE BUKSER
Åbningsdagen den 18. februar husker hun også. 

Især at Henry Heerup, som de fleste i Rødovre 

kendte, ankom til åbningsdagen med en gave 

fra værkstedet på Kamstrupvej.

"Jeg kan huske, at han ankom i sine gamle buk-

ser med hængerøv, huller og malingpletter,  og 

at han havde træsko på. Han havde et stort 

maleri med, som var en gave til biblioteket, men 

han må være kommet lige fra værkstedet, for 

han så herrens ud," griner hun. 

EN BESTEMT HERRE
Også Arne Jacobsen kom til åbningen, og han 

var anderledes pertentlig, fortæller arkivar ved 

Lokalhistorisk Samling, Marie Drost Aakjær:

"Vi har hørt historier om, at han 

gik rundt og rettede på ting, der 

lå fremme, og at selv legetøjet i 

børnebiblioteket skulle godken-

des af ham," siger hun. 

Jytte Christensen kan ikke huske 

Arne Jacobsen fra selve åbnings-

dagen. Men fordi hun er født og 

opvokset i Rødovre, har hun hørt 

historierne om, at han var en 

herre, der ville have tingene på 

en helt bestemt måde. 

"Han har jo tegnet rådhuset 

også, og da det blev bygget, kan jeg huske, at 

der bare var en stor græsplæne fra det nye råd-

hus og helt ned til de røde huse ved Birkemose-

vej. Eftersigende syntes han, at de huse var så 

grimme, at han fik gennemført, at de også byg-

gede en boligblok på den vej, der kom til at 

hedde Ved Rådhuset. Så kunne man ikke læn-

gere se de røde huse fra rådhuset," siger hun. 

Den historie har lokalarkivar Marie Drost Aakjær 

også hørt, og boligblokken tegnet af Arne Jacob-

sen stod da også færdig i 1959. Men bare 11 år 

senere blev udsigten altså forandret igen, da 

Rødovre Bibliotek åbnede. 
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