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JERNVILJE OG FØLELSER
Den 20-årige fløjtenist Joachim Becerra Thom-

sen er årets vinder af Rødovre Musikpris og kan 

bryste sig af et imponerende CV med både pri-

ser og attraktive ansættelser. Men det er viljen 

til at knokle hårdt, ikke talentet, der har fået 

ham så langt, siger han selv. Læs om Joachims 

jernvilje og alle følelserne bag på side 12 og 13.

EN BOG ER EN BOG ER EN BOG. ELLER...?
’Der er en bog til alle - også til dig’. Det var en af 

tankerne bag læsekampagnen BookBrother, der 

løb af stablen dette efterår. Og kampagnen er 

gået over al forventning, for hundredvis af Rød-

ovres borgere var klar til at lade sig teste for at 

finde ud af, hvad netop deres læsepræferencer 

kunne være. Læs mere på side 4.

DET GODE ÆLDRELIV
Hvad kan man bruge al fritiden til, når pensio-

nisttilværelsen rammer? Hvor meget får man 

egentligt i folkepension? Er der kedeligt på ple-

jehjemmet og er der hjælp at hente, hvis hu-

kommelsen begynder at svigte? Læs TEMA om 

ældreliv på side 6-11 og på bagsiden. 
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PENGE TIL FRIVILLIGE OG FORENINGER
Rødovre Kommunes tilskud til foreninger og frivilligt socialt 

arbejde er nu blevet fordelt. Samlet giver kommunen 389.547 

kroner i støtte i første halvår af 2016. Pengene går blandt andet 

til at understøtte de to indsatsområder, som Social- og Sund-

hedsudvalget udpegede i efteråret - nemlig etablering af frivil-

lige netværk på sundhedsområdet og grobund for sam-

arbejde på tværs blandt de frivillige. Men også en lang 

række andre områder får støtte, blandt andet handi-

capforeninger, foreninger for udsatte 

borgere og sociale foreninger for 

ældre. Det er Social- og Sundheds-

udvalget, der fordeler pengene efter 

de regler, der er bestemt i §18 og 79 i lov om 

social service. Næste ansøgningsfrist er 1. maj.

NY SÆRUDSTILLING PÅ HEERUP MUSEUM
Torsdag den 4. februar slår Heerup Museum dørene op til 

forårets særudstilling ‘Fantasiens Magt – Heerup og Stilling’. 

Der vil være åbningsreception med taler og vin fra klokken 17, 

alle er velkomne til at dukke op og være de første til at få et kig 

på de udstillede værker af Henry Heerup og Herman Stilling. 

For at alt kan nå at blive klar til udstillingsåbningen, vil museet 

imidlertid være lukket fra den 25. januar og frem til åbnin-

gen den 4. februar. 

ALLE KAN FÅ ALKOHOLBEHANDLING
Du har ret til at få hjælp. Så enkelt er budskabet i 

Respekt-kampagnen, der fra den 12. januar og måneden 

ud vil sætte fokus på, at det giver respekt at få hjælp til 

alkoholbehandling. For alle har nemlig ret til gratis og 

professionel alkoholbehandling gennem deres kommune, 

og den hjælp kan man finde frem til ved at gå ind 

på hjemmesiden hope.dk eller ved at kontakte 

Rødovre Sundhedscenter. Det er Alkohol & Samfund og Tryg-

Fonden, der står bag kampagnen. 

J A N U A R  2 0 1 6  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  3  

GRUSBANE BLIVER TIL KUNSTGRÆS
Grusbanen ved Horshøjvej skal nu forvandles til 

en kunstgræsbane. Kommunalbestyrelsen har nem-

lig nikket til at frigive de 6 millioner kroner, det koster at 

lave den nye bane. Brugerne af banen har længe ønsket en 

kunstgræsbane, da de ikke kan spille på grusbanen en del af 

vinteren, fordi den ikke må saltes af hensyn til en vandboring 

til drikkevand nær ved.



NYHEDER NYHEDER

Headspace bygger videre på succes
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Et forslag til en ny lokalplan for området omkring Rødovre Centrum er 

blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen og sendes nu i høring fra 6. ja-

nuar til 2. marts. Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af Rødovre 

Centrum og sikrer blandt andet, at der tages hånd om trafikale udfordrin-

ger i forbindelse med udvidelsen, samt at Vandtårnet, som Rødovre Kom-

mune netop har købt, kan bruges til offentlige formål. Læs mere på rk.dk.

Forslag til lokalplan for Rødovre Centrum

I knap tre måneder har medarbejdere fra Rød-

ovre Bibliotek kørt byen tynd på en ladcykel fuld 

af bøger. Formålet var at tilbyde at lave såkaldte 

‘læsekompas’ for borgerne - en test af, hvilke 

bøger de kunne have lyst til at læse. 

Det beskedne mål var at teste 30, men da kam-

pagnen sluttede i november havde 478 voksne 

og 390 børn sagt ja til at blive testet.

“Vi havde ikke regnet med, at interessen ville 

være så stor. Først havde vi slet ikke noget læse-

kompas for børn, men de synes, det var så sjovt 

at svare på spørgsmålene for voksne, at vi også 

lavede en test for dem,“ fortæller Line Horn 

Andersen, der er børnekulturkonsulent på Rød-

ovre Bibliotek. 

Testen bestod af ni spørgsmål for eksempel om, 

hvilke tv-serier eller spil, man foretrak. Når ens 

‘genre’ var fundet, fik man muligheden for at 

snurre et lykkehjul og vinde en bog.

GIVE LYST TIL AT LÆSE
“Vi har givet mange bøger væk, og det har væ-

ret fedt at ramme plet med et bogvalg til en 

mand i 40’erne, der ikke havde læst, siden han 

gik i 9. klasse. I virkeligheden er den helt store 

succes alle de gode snakke, vi har haft med 

borgerne. Det var skønt at mærke, at folk fik lyst 

til at læse igen,” fortæller hun. Undervejs har 

satiretegneren Morten Ingemanns stribe i Lokal 

Nyt, BookBrother, skabt opmærksomhed om 

kampagnen, og det mener Line Horn Andersen 

er en af grundene til den store succes. 

“Det har været et virkeligt godt redskab, at vi 

kunne bruge figurerne fra striben til at få folks 

opmærksomhed, og at Morten Ingemann også 

selv har været med og gjort opmærksom på 

projektet, blandt andet til en Mighty Bulls-kamp. 

Det gør det bare nemmere at komme i snak med 

folk. Jeg tror ikke, vi kunne have gjort det så godt 

uden,” siger hun.

Læseheste i hundredvis testet i Rødovre
Under læsekampagnen BookBrother 
har hundredvis af voksne og børn fået 
testet deres læse-interesser. Langt 
flere end man havde håbet på.

DE HAR STØTTET BOOKBROTHER
BookBrother fik støtte fra flere sponsorerer 

samt fra Kulturstyrelsen, der gav 150.000 

kroner til projektet. 

Rødovre Centrum har hjulpet med markeds-

føring og indrettede desuden en BookLounge 

i indkøbscentret. Mange af bogpræmierne 

kom fra forlaget Lindhardt & Ringhof, mens 

blandt andre den lokale forretning Antik Pjot 

hjalp med rekvisitter. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny lokal-

plan for Damhusparken, Damhuskroen og 

Damhustorvet. Den tidligere Damhus Tivoli-

grund ligger i dag nedslidt og øde hen ved siden 

af Damhuskroen. Lokalplanen sikrer imidlertid, 

at den bevaringsværdige kro bliver ført tilbage 

til sit oprindelige udtryk, når den skal 

renoveres. 

De nye rammer for den tidligere tivoli-grund 

giver også mulighed for, at der kan bygges nye 

boliger. Der kommer desuden en ny offentlig 

park med en 600 m2 stor legeplads.

BEDRE SAMMENHÆNG MED TORVET
Der bliver hovedsageligt bygget lavt i 2-3 etager 

ud mod Auroravej, mens der bliver bygget lej-

ligheder i 4-5 etager længere tilbagetrukket mod 

Damhussøen. Der bliver mulighed for at bygge 

i 5-6 etager længst mod Roskildevej. 

Kommunalbestyrelsen har i samme forbindelse 

igangsat den detaljerede planlægning af et nyt 

og mere hyggeligt Damhustorv, som bliver etab-

leret i 2016. Det nye torv skal skabe en bedre 

sammenhæng med kroen og den nye park på 

den anden side af Roskildevej. Det er samtidigt 

første skridt i en omfattende omdannelse af den 

gamle handelsgade.

Damhusparken: Boliger og stor legeplads på vej

NYT BOLIGKVARTER Det nye byggeri set fra Auroravej 
(øverste illustration). Der bygges hovedsageligt lavt ud 
mod vejen og højere bagved af hensyn til de eksiste-
rende boliger. Det nye byggeri får murede facader, som 
passer ind i villaområdet.

OFFENTLIG PARK Bag det nye byggeri bliver etableret 
en offentlig grøn park med stor legeplads (nederste  
illustration). Der kommer til at være direkte adgang  
fra Auroravej gennem parken til stierne langs 
Damhussøen.  

GREBET AF EN BOG Også på Valhøj Skole kunne ele-
verne få testet, hvilke bøger der kunne være interessante 
for dem. Her kom de også med ideer til Morten Inge-
manns stribe i Lokal Nyt. Striben nedenfor blev også 
bragt i Ekstra Bladet, som Ingemann normalt tegner for.

495 unge har siden opstarten i 2013 været forbi ungerådgivningen 

headspace Rødovre og fået hjælp med alt fra angst og ensomhed til fami-

liekonflikter. Alene sidste år blev antallet af henvendelser tredoblet, og de 

unge melder selv om bedre trivsel. Det viser en evaluering af ungerådgiv-

ningen. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en bevilling på 1,2 

millioner kroner årligt til at fortsætte arbejdet i headspace.



Hvad er jeres vigtigste opgave?

“Det er at rådgive politikerne om det, der sker på 

ældreområdet og at komme med kvalificerede 

høringssvar, når det er aktuelt. Vi er jo et råd, der 

er lovbestemt, så vi har nogle forpligtelser at leve 

op til. Blandt andet at vi også skal arbejde for, at 

de ældre får den information, de har brug for.”

Hvordan hjælper I med at informere de ældre?

“Vi holder med mellemrum borgermøder, 

hvor vi blandt andet har haft oplægsholdere, 

der har fortalt om pension, om at holde fast i sit 

sociale netværk, om digitaliseringen og om 

rejsekortet. Det sidste var der så stor efterspørg-

sel på, at vi måtte holde endnu et møde om 

rejsekortet. Herudover så bruger vi også Rød-

ovre Lokal Nyt til at informere borgerne.”

Hvad kan borgerne i øvrigt bruge jer til?

“De kan komme med forslag til, hvilke ting de 

mener, vi bør tage op med politikerne. Men det 

          er også vigtigt, de kommer til 

os, hvis der er ting, de 

ikke mener er i orden 

“Det er vigtigt, borgerne kommer til os” 
SeniorRådet er et folkevalgt råd, der 
skal sikre, at de ældre får indflydelse.  
Det fortæller formanden for 
SeniorRådet i Rødovre, Ruth Mørch:

SENIORRÅDET
Ifølge Retssikkerhedsloven skal der i alle 

kommuner være et ældre- eller seniorråd. 

Rådet i Rødovre består af 15 medlemmer, 

valgt af de borgere i kommunen, der er 

fyldt 60 år - inden valgdagen. Valgperioden 

er 4 år. Du kan læse mere om SeniorRådet 

på rk.dk/seniorraadet.

“Edith, hvis du snitter mandler, og Ingrid pisker 

æg, så kan Agnete og Ida ælte dejen.” 

Julemusikken flyder behageligt fra højtalerne og 

stearinlysene er tændt denne tirsdag i december 

på plejehjemmet Ørbygård, hvor fire af pleje-

hjemmets beboere er i gang med at bage finsk-

brød. Imens går snakken i roligt tempo ved 

bordet, især holdt i gang af Annemarie Garvold, 

der lystrer titlen ‘oplevelses-iværksætter’ på 

plejehjemmet. Det er hende, der har sat kage-

bagningen i gang, og som i øvrigt sørger for det 

ekstra nærvær og de oplevelser, der ikke altid er 

plads til i plejepersonalets travle hverdag. 

I går blev der lavet julekort, i dag står den på 

julebag, og i morgen er der - ligesom alle 

andre onsdage - møde i ’gå-klubben’, hvis 

erklærede mål er at nå helt ned til Damhus-

søen. Det er ikke helt lykkedes endnu, men det 

er mindre vigtigt. 

“Hvad er det, du plejer at sige, Ingrid? At du al-

drig har fået så mange oplevelser, som efter du 

er kommet på plejehjem?” griner Annemarie 

Garvold og damerne griner med.

“Det er godt, hun kommer og sætter os igang. 

Vi får altid et godt grin ud af det, hun finder på,” 

siger Ingrid Hybel, mens hun sammen med de 

andre former småkagerne, pensler dem og 

pynter dem med perlesukker og mandelflager.

En ældre herre kommer gående ind i fælles-

stuen og Annemarie Garvold får med det sam-

me øje på ham:

“Svend, kommer du ikke hen og sidder her 

hos os. Vi lover, vi ikke sætter dig i arbejde,” 

siger hun. Snart efter sidder han og sludrer 

med ved bordet.

MENNESKER FREM FOR PRAKTISKE OPGAVER
Inden kagebagningen har Annemarie Garvold i 

enrum forklaret, hvorfor hendes arbejde er så 

vigtigt:

“Folk dør jo, hvis der ikke sker noget omkring 

dem, der giver livskvalitet. Det er helt almindelig 

sund fornuft. Men mit arbejde handler også om 

at få øje på hele mennesker med livshistorier og 

ikke kun på en plejehjemsbeboer, der sidder i en 

kørestol og måske har spildt ned af sig,” siger 

hun. Hun tilføjer, at beboerne har brug for me-

get mere omsorg end det praktiske arbejde, der 

er forbundet med dem.  Hun har nu været på 

Ørbygård i halvandet år og er blevet modtaget 

med åbne arme af både beboere og 

personale. 

“Mine kolleger bruger mig som inspiration til, 

hvordan man kan skabe mere nærvær. Ofte 

handler det også om at være god til lige at 

stoppe op og tage en snak, når du går forbi en 

beboer,” siger hun. 

I fællesstuen er kagerne ved at være bagt fær-

dige, og kaffen er kommet på bordet. Trætheden 

er begyndt at melde sig, men der er smil på  alle 

ansigter. Ikke to småkager på fadet er blevet 

ens, men det bliver der bare grinet af, mens alle 

rækker til fadet. For de smager som de skal.

“Dem kan vi godt være bekendt. De er blevet 

gode. Det er de!” siger Edith Larsen  tilfreds og 

tager en småkage mere. 

OPLEVELSER GIVER 
LIVSKVALITET 
PÅ PLEJEHJEMMET

KAGEBAGNING OG HJERTERUM Edith Larsen og Ingrid 
Hybel  bager kager sammen med oplevelses-iværksæt-
ter Annemarie Garvold på plejehjemmet Ørbygård. 
Hendes job er at sørge for nærvær og oplevelser for de 
ældre . 

TEMA: ÆLDRELIV TEMA: ÆLDRELIV

HAR DU STYR PÅ DIN PENSION?
HVOR MEGET KAN JEG FÅ? Størrelsen på din pension afhænger af 

flere ting, blandt andet om du er enlig, gift/samlevende og om din 

ægtefælle/samlever er på pension eller i arbejde. Du kan søge 

folkepensionen fra det 65. år, og den består af et grundbeløb til 

alle, der ikke har en arbejdsindkomst, samt et pensionstillæg, der 

er indtægtsbestemt såvel i forhold til din egen indkomst som i 

forhold til en eventuel ægtefælle /samlevers indtægt.

Du har mulighed at søge om en række personlige tillæg som hel-

bredstillæg og tillæg til varmeudgifter. Disse tillæg er afhængige 

af din og din eventuelle ægtefælles /samlevers indkomst og 

formueforhold.

HVORDAN FÅR JEG MIN PENSION? Du skal altid søge folkepension 

digitalt via borger.dk - også selv om du er fritaget fra digital post. 

Pensionen udbetales bagud fra den 1. i måneden. Du kan se de 

nyeste takster for pension og tillæg på side 8 og 9.

Du kan se mere om dine rettigheder og pligter som pensionist på 

rk.dk, hvis du søger på ’pensionist info’. Du kan også kontakte 

Rødovre Kommunes pensionskontor på 36 37 70 00 eller finde 

mere information på borger.dk og skat.dk. 

ER DU I TVIVL OM DIN BOLIGYDELSE ER KORREKT, SKAL DU 
KONTAKTE UDBETALING DANMARK PÅ 70 12 80 63  
ELLER VIA BORGER.DK. 

- noget, som vi skal gøre opmærksom på. 

For selv om vi kun har ganske få klagesa-

ger i Rødovre, så er der ikke noget sy-

stem, der er så godt, at det ikke 

kan blive bedre.” 

På Rødovres plejehjem er der ansat 
medarbejdere til specielt at sørge for, 
at de ældre får ekstra nærvær og 
oplevelser i hverdagen. På plejehjem-
met Ørbygård blev der sat gang i 
kagebagningen i december.
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Folkepension Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.063,- 6.063,-

Pensionstillæg 6.298,- 3.043,-

Førtidspension

Vedrører førtidspensionister, der modtager pension  
efter regler gældende før 1.1.2003

Højeste førtidspension Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.063,- 6.063,-

Pensionstillæg 6.298,- 3.043,-

Invaliditetsbeløb 2.957,- 2.957,-

Erhvervsudygtighedsbeløb 4.068,- 4.068,-

Mellemste førtidspension Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.063,- 6.063,-

Pensionstillæg 6.298,- 3.043,-

Invaliditetsbeløb 2.957,- 2.957,-

Forhøjet almindelig førtidspension Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.063,- 6.063,-

Pensionstillæg 6.298,- 3.043,-

Førtidsbeløb 1.547,- 1.547,-

Tillægsydelse  1.410,- 1.410,-

Almindelig førtidspension Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.063,- 6.063,-

Pensionstillæg 6.298,-  3.043,-

Tillægsydelse  2.916,- 2.916,-

Invaliditetsydelse 2.957,- 

Bistandstillæg 3.090,- 

Plejetillæg 6.167,- 

Indtægtsgrænser for grundbeløb  Fradrag

Over 65/67 år  310.000,-

Under 65/67 år Gifte 210.400,-

 Ægtefælle/samlever 214.400,-

Bundfradrag i arbejdsindtægt maks.: 60.000 kr. årlig.

Indtægtsgrænser for pensionstillæg  Fradrag
Samgifte *  137.300,-

Andre gifte/saml. **  137.300,-

Enlige ***  68.400,-

Reelt enlige  68.400,-

*   Gælder også samlevende, der er tilkendt pension efter 1.3.1999, og 
pensionister der efter denne dato indgår samlivsforhold.

**   Yderligere fradrag for en ægtefælle/samlever, der ikke modtager 
pension på halvdelen af dennes indkomst op til 208.000,- kr.

*** Gælder personer, der levede i samlivsforhold før 1.3.1999.

Personlige tillæg

Til brug ved udbetaling af personlige tillæg beregnes en personlig 
tillægsprocent. Denne nedsættes med 1% for hver 481,- kr. for enlige 
og 969,- kr. for gifte og samlevende, når husstandens samlede  
indtægter overstiger:

  Fradrag

Gifte/samlevende  39.000,-

Enlige  19.700,-

Den generelle formuegrænse ved udbetaling af personlige  
tillæg til helbredsbetingede udgifter:

  Fradrag

Gifte/samlevende  82.600,-

Enlige  82.600,-

Til personlige tillæg, der ikke er omfattet af tilskudskortet, skal der afleveres 
budget. Hvis du som ægtepar/samlevende har mere end 6.750,- kr. og 
enlige mere end 4.400,- kr. til rådighed om måneden, når godkendte faste 
udgifter er betalt, er du som hovedregel ikke berettiget til personlige tillæg. 
Det vil dog afhænge af størrelsen af den ansøgte udgift.

Supplerende pensionsydelse (ældrecheck)

Den maksimale ydelse er 16.600 kr. både til enlige og hver  
ægtefælle/samlever. Indtægt der overstiger fradragsbeløbet  
fratrækkes i ydelsen.

  Fradrag

Gifte/samlevende  39.000,-

Enlige  19.700,-

Formuegrænse: 82.600 kr.

Takster 2016
Beregning af varmetillæg 

Varmetillæg udbetales, til næsten alle opvarmningsformer,  
efter den personlige tillægsprocent, men er uafhængigt af  
formuens størrelse.

 Gifte Enlige

Egenbetaling 7.350,- 4.900,-

75% af udgiften 7.351 - 14.200,- 4.901 - 14.200,-

50% af udgiften 14.201 - 18.800,- 14.201 - 18.800,-

25% af udgiften 18.801 - 23.300,- 18.801 - 23.300,-

Der kan højst udbetales varmetillæg til en udgift på 23.300,- kr. årligt. 

Beløbet forhøjes med kr. 7.000,- kr. årligt, når der er mere end to voksne i 
husstanden. 

Udbetales der samtidig boligydelse med tillæg for visse opvarmningsformer, 
modregnes dette i varmetillægget.

Havearbejde

Tilskud på max. pr. måned 600,-  kr. bliver beregnet ud fra en aktuel 
vurdering af de økonomiske forhold. Hvis der er etableret snerydning 
ved din bolig, udbetales tilskuddet kun fra 1. april til 30. september.

ATP

Månedligt bidrag 283,- kr. du skal selv betale 94,- kr.

Supplerende arbejdsmarkedspension

Månedligt bidrag 502,- kr. du skal selv betale 189,- kr.

Fodpleje

Maks. 85 % af 315,- kr.

Madlevering

Hovedret og biret 61,- kr. pr. måltid.  
Kun hovedret 50,- kr. pr. portion.  
Ægtepar har mulighed for at få 1½ portion for 84,- kr. 
for hoved- og biret.

Efterlevelseshjælp

Maks. tilskud 14.268,- kr.

Ledsageordning

Tilskud til ledsagers befordring og andre aktiviteter, maks. 849,- kr. årlig.

Førtidspension

Vedrører pensionister, der modtager pension  
efter regler gældende fra 1.1.2003.

Pensionens størrelse Enlige Andre

Førtidspension 18.122,- 15.404,-

Indtægtsgrænser  Fradrag
Enlige  74.300,-

Andre gifte/saml.  185.388,-

Samgifte  117.700,-

Boligydelse

Boligydelse kan udbetales til lejere, andelshavere og ejere efter 
følgende satser. Største boligudgift der beregnes boligydelse til  
(de anførte beløb er årlige):

Uden børn  85.500,- 

Fradrag i barns indkomst  21.400,- 

Mindste beløb for egenbetaling  16.000,- 

Grænsebeløb ved forhøjelse af egenudgift  152.400,- 

Grænsebeløb tillæg for 2. og 4. barn  40.200,- 

Formuetillæg 10% over grænse  802.400,- 

Formuetillæg 20% over grænse  1.604.900,- 

Højeste boligydelse 0-3 børn  45.120,- 

Mindstebeløb for boligydelse som tilskud  3.312,- 

Mindstebeløb for boligydelse som lån  3.312,- 

Vedr. ejere: Standardbeløb til drift og vedligeholdelse: 12.300,- kr.

Årlig rentetilskrivning
Boligydelseslån  0,00%

Lån til betaling af ejendomsskatter  2,23%

Indskudslån
Indtægtsgrænse for indskudslån  231.815,- 

Tillæg pr. barn (maks. 4 børn)  40.200,-

 

Boligsikring

Boligsikring kan udbetales til lejere, andelshavere og ejere efter 
følgende satser. Største boligudgift der beregnes boligsikring til  
(de anførte beløb er årlige):

Uden børn  79.900,-

Fradrag i barns indkomst  20.000,-

Mindste beløb for egenbetaling  24.000,-

Grænsebeløb ved forhøjelse af egenudgift  142.500,-

Grænsebeløb tillæg for 2. - 4. barn  37.500,-

Formuetillæg 10% over grænse  750.100,-

Formuetillæg 20% over grænse  1.500.300,-

Mindstebeløb for boligsikring som tilskud  3.048,-

Mindstebeløb for boligsikring som lån  3.096,-

Vedr. ejere: Standardbeløb til drift og vedligeholdelse: 11.500,- kr.

 

TEMA: ÆLDRELIVTEMA: ÆLDRELIV
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TEMA: ÆLDRELIV TEMA: ÆLDRELIV

HÅND OM DE DEMENTE
Der er demens-indsats på alle Rødovres 

plejehjem samt på Dagcentret, som bl.a. 

omfatter at give succesoplevelser ved at 

aktivere langtidshukommelsen. For som 

dement kan man nemlig bære en stemning 

med sig, selv om man mest lever i nuet. 

Demente kan desuden komme på dag- el-

ler døgnaflastning som en hjælp til de 

pårørende. 

Hør mere om bl.a. pårørendegrupper, der 

starter med jævne mellemrum, hos de-

menskoordinator Marianne Kjer på 36 37 74 

94 eller besøg ’Hvis du har symptomer på 

Demens’ på rk.dk.

“Hun går ned for at købe mælk og kommer 

hjem med medister.”

Den ældre mand trækker let på smilebåndet 

over det tragikomiske i hele situationen: At hans 

kone kan finde på at koge flæskestegen, og at 

almindelige opgaver som tøjvask kan gå helt i 

kludder. Rundt om bordet sidder seks andre 

Rødovreborgere og smiler medfølende, for de 

har prøvet stort set det samme: At se et men-

neske, de holder af, forandre sig dag for dag.

Det er en almindelig onsdag i pårørendegrup-

pen for demensramte, og kaffen står og damper 

i kopperne, mens gruppens medlemmer fortæl-

ler om, hvordan det står til i deres verden: Om 

hustruen, der har været på ‘springtur’ fra pleje-

hjemmet, om at skulle løbe i hælene på ægte-

manden, der uden synlig grund tømmer potte-

planterne ud på gulvet derhjemme og om alle 

samvittighedskvalerne over at sende ægtefællen 

et par uger på aflastning, så man selv kan få lidt 

ro. Undervejs opmuntrer gruppens medlemmer 

hinanden, mens Marianne Kjer, der er de-

menskoordinator i Rødovre Kommune, også 

byder ind med med støttende kommentarer:

“Prøv at lade være med at påpege de fejl, hun 

laver. Hun ved det ikke selv, og derfor bliver hun 

vred, når du retter hende,” foreslår hun til én i 

gruppen. “Du er nødt til selv at samle kræfter, 

ellers kan du ikke holde til at hjælpe ham,” siger 

hun til en anden.

STOR ØMHED HOS DE PÅRØRENDE
Senere forklarer hun, hvad det er for en opgave 

de pårørende står med, når de pludselig skal 

være både støtteperson og hjemmepleje for et 

menneske, de altid har været ligeværdig med.

Når ægtefællen langsomt siver væk
Pårørendegruppen for demensramte 
giver støtte til dem, som langsomt må 
se deres ægtefælle eller forældre 
forandre sig på grund af demens.

“Det er jo en sygdom, hvor den syge ikke altid er 

bevidst om, at han eller hun er syg, og det bety-

der, at den pårørende skal kæmpe på alle fron-

ter. Og de er jo ofte ikke unge selv,” forklarer 

hun. Men gruppen er en stor hjælp, fortæller en 

af de kvinder, der denne onsdag sidder rundt 

om bordet:

“I starten troede jeg, at det bare var mig, der 

greb det forkert an. Men her kan jeg tale med 

nogen, der har de samme problemer og se, at 

det er sygdommen, der er skyld i problemerne,” 

siger hun. De pårørende kan nemlig føle sig 

meget alene, fordi der stadig er meget tabu 

omkring demens, fortæller Marianne Kjer. 

Men selv om det er en trist sygdom, så viser den 

også, at der er stor ømhed i mange af disse 

ægteskaber, siger hun:

“De pårørende tænker altid først på den syges 

følelser, især når det handler om at sende dem 

væk i kortere eller længere tid. For det, de alle 

ønsker, er at kunne leve så normalt som muligt  

derhjemme så længe som muligt. Og det er 

kommunens opgave at hjælpe dem med det.”

Pårørendegruppens medlemmer har ønsket at være anonyme 
af hensyn til deres syge ægtefæller. Billedet er et modelfoto.

VIDSTE DU AT...?
...du ikke kan tage imod en plejehjems-

plads, hvis du ikke er bevidst om, hvad du 

skriver under på? Sørg derfor altid for at 

lave en generalfuldmagt, mens du er rask, 

så dine pårørende kan tage beslutningen. 

Alternativt er kommunen nødt til at lave et 

værgemål. Du kan finde fuldmagten på 

aeldresagen.dk.

Et aktivt ældreliv
I Rødovre er der rig mulighed for et aktivt liv som pensionist eller 

efterlønsmodtager. Nedenfor kan du se nogle af mulighederne, hvis 

du har lyst til at dyrke en hobby, bevæge dig eller bare møde andre.

BRUG COMPUTEREN

Hvis du vil have styr på alt det digitale, så 

er der hjælp at hente til både NemID og 

Digital Post i datastuerne:

Datastuen på Vandværket, Vandværksvej 

17, er åben mandag, torsdag og fredag kl. 

10 - 12. Datastuen på Gunnekær 60 er  

åben mandag, tirsdag og onsdag kl. 10 – 

12. Datastuen på Ørbygård, Medelbyvej 6, 

er åben onsdag kl. 10 – 11.30.

BRUG HÆNDERNE

I det åbne værksted Vandværket er der rig 

mulighed for at bruge hænderne. Her er 

der metalværksted, træværksted, smyk-

keværksted, mulighed for decoupage, 

akrylmaling og syning af patchwork - og 

meget andet. Et nøglekort til huset koster 

50 kroner og giver adgang alle ugens dage 

fra klokken 8-21. Der er desuden åbent hus 

mandag, torsdag og fredag mellem klok-

ken 10 og 12. Se mere på rfcenter.dk/kom-

munen/vandvaerket.

BRUG KROPPEN

Trænger du til at bevæge dig, så findes der 

flere foreninger i Rødovre for ældre, der 

gerne vil dyrke motion. En af dem er Aktiv 

Fritid, som arrangerer alt fra badminton og 

bordtennis til folkedans, gymnastik og 

stavgang. Se mere på afrodovre.dk.

Flere gymnastikforeninger i Rødovre har 

desuden tilbud for seniorer, for eksempel 

Gymnastik- og idrætsforeningen Orient 

(orient-gif.dk) og Rødovre & Omegns Gym-

nastikforening (rog.dk).

MØD ANDRE

På Værestedet Ørbygård på plejehjemmet 

af samme navn er der mulighed at møde 

andre ældre gennem aktiviteter som hånd-

arbejde, frimærkebytning, billard og sang. 

Kontakt Børge Løvsteen på 23 71 70 70 og 

hør mere. 

Ældresagen laver også mange arrange-

menter, der giver mulighed for samvær. Du 

kan se hvilke på aeldresagen.dk. 

Det samme gør foreningen Omsorg og 

Samvær Rødovrekredsen, der blandt andet 

står for stolegymnastik og motions- og 

besøgsvenner. Kontaktperson er Kirsten 

Torp som kan kontaktes på 36 41 40 70.

Islev Kirke arrangerer også besøgvenner og 

socialt samvær. Se mere på islevkirke.dk.

BLIV KLOGERE PÅ KULTUREN

Hvis du godt kan lide at lytte og lære, så 

arrangerer foreningen Senioruniversitetet 

forelæsninger om litteratur, opera og filo-

sofi. Se mere på senioruniversitetet.dk. 

Også AOF Efterlønsklub arrangerer fore-

drag og museumsbesøg, der er åbne for 

alle. Se mere på roedovre.aof.dk

FIND DIN HOBBY

Vil du gerne mødes om en hobby, så findes 

der et væld af klubber og foreninger for 

ældre i Rødovre, om du så elsker billard, 

bridge, banko, bowling, at male ikoner, 

lave håndarbejde, spille teater eller noget 

helt andet. Du kan finde mange af dem på 

rfcenter.dk under ‘Social Vejviser’.
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“Det handler ikke 
  bare om talent.  
  Det handler om vilje”

RØDOVRE MUSIKPRIS RØDOVRE MUSIKPRIS

Joachim Becerra Thomsen åbner det brune læ-

deretui, han har båret i en aflang taske over 

skulderen. Der er en rutineret forsigtighed i 

hans bevægelser, mens han med to fingre løfter 

lidt på indholdet i æsken: Hans fløjte, der ligger 

skilt ad i tre blanke dele, og venter på at blive 

samlet og spillet på igen.

“Hvis der går en dag, hvor jeg ikke spiller, så kan 

jeg mærke det. Hvis der går flere dage, så kan 

man høre det,” siger han og forklarer, at det har 

noget at gøre med musklerne i læberne og 

munden, som skal holdes i form. Den unge 

fløjtenist har spillet, siden han var 10 år og vandt 

sin første konkurrence, før han blev 16. I dag er 

han 20 år og den 10. januar får han Rødovres 

Musikpris, og med den 50.000 kroner. Pengene 

skal sandsynligvis bruges til at studere videre i 

USA, men æren fylder mindst lige så meget.

“Jeg er virkelig glad og meget stolt, men der 

følger også en tvivl med det at vinde: For har 

jeg virkelig fortjent det?” siger han sårbart, 

men ser ikke modløs ud. Snarere afklaret:

“Tvivlen - den der lille stemme i hovedet, der 

siger, at det ikke er helt godt nok, at du kan 

blive bedre. Den stemme skal man have for at 

få styrke til at øve sig nok. Og den er både en 

forbandelse og en gave. En gave, fordi det er 

den, der gør, at du arbejder videre - at du ryk-

ker dig,” siger han.

TALENT ER IKKE NOK
For selv om han har vundet flere priser og be-

tegnelsen ‘ungt talent’ efterhånden klæber til 

ham, så er hans evne til at indfange musikken, 

ikke noget han har fået forærende, siger han.

“Der er lidt en tendens til, at man idoliserer ta-

lent og snakker om, at en ung person har fået 

‘gaven’. Det er rigtigt, at nogen måske oplever, 

at det er nemt for dem at lære spille, første gang 

de tager et instrument op i hånden. Men det 

talent kan kun få dig et vist stykke,” siger han og 

ser beslutsom ud:

“Hvis du vil op på niveau med de bedste i ver-

den, så er det hårdt arbejde. To procent er ta-

lent, og resten er vilje til at arbejde,” siger han.

Og Joachim Becerra Thomsen ved, hvad han 

taler om. Da han som 14-årig gik til optagelses-

prøve på Juniorakademiet på Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium, mødte han Ulla 

Miilmann, der i dag er hans lærer. Og beskeden 

fra solofløjtenisten var enkel, men forpligtende: 

Du kan blive rigtig god, hvis du øver dig på den 

rigtige måde. Mange timer. Hvér dag.

“Det gjorde, at jeg rykkede mig helt vildt. Jeg 

blev virkelig passioneret omkring det at spille, så 

det betød ikke så meget, at jeg ikke havde tid til 

de samme ting, som andre på min alder,” for-

tæller han. 

I dag øver han også ofte til ud på aftenen, og 

oven i de mange konkurrencer kan det godt 

være en til tider hård hverdag, fortæller han.

“Jeg kan godt nogle gange tænke - gad vide, 

hvordan det er at have et helt normalt arbejde, 

hvor man går hjem om eftermiddagen og har 

fri,” siger han. 

Men alligevel bliver han ved, fordi musikken 

giver ham mulighed for at udtrykke sine følelser 

på en måde, som han ellers ikke ville kunne. Og 

så er der de magiske øjeblikke:

“De dér øjeblikke, hvor du fanger noget helt 

specielt ved en koncert: Hvor du opnår en for-

bindelse med dem, du spiller for, og ved, at du 

giver dem en helt særlig oplevelse. Det er nær-

mest som et narkotikum,” siger han og tilføjer:

“Den største ros, du kan få, er, når nogen fra 

publikum fortæller dig efter koncerten, at de fik 

kuldegysninger eller tårer i øjnene. For så ved 

du, at du har ramt noget inde i.”

Vinderen af dette års Rødovre 
Musikpris er den bare 20-årige 
fløjtenist Joachim Becerra Thomsen, 
der har måtte knokle for at opnå den 
succes, han har i dag.

JOACHIM BECERRA THOMSEN
•	 Vinder af Rødovre Musikpris 2016 og dermed 50.000 kroner. Vandt desuden Berlingskes 

Musikkonkurrence i 2011 og Øresunds Solist i 2013, og fik en semifinaleplads i Carl 

Nielsen International Flute Competition i 2014.

•	 Går på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og får undervisning hos Ulla 

Miilmann, solofløjtenist i DR SymfoniOrkestret.

•	 Er lige nu på prøve som 2. solofløjtenist i Malmö Symfoniorkester, og er fra slutningen 

af januar kontraktansat som 2. solofløjtenist i Finlands Radiosymfoniorkester. 

•	 Er 20 år gammel, opvokset på Islands Brygge med en dansk  far og en chilensk mor. 

Bor i dag på kollegium på Amager.

RØDOVRE MUSIKPRIS
•	 Rødovre Musikpris uddeles hvert år og har til formål at påskønne 

en yngre udøvende musiker eller et orkester med et kontant beløb. 

Prisen skal blandt andet ses som en opmuntring til en videre ud-

vikling indenfor dansk musikliv.

•	 Prisen blev stiftet i 1994 af Rødovre Kommune og Rødovre Centrum 

i fællesskab.

•	 Prisen overrækkes til Nytårskoncerten i Viften den 10. januar, hvor 

Joachim Becerra Thomsen også vil spille sammen med  Rødovre 

Concert Band. 
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Det sker i Rødovre
Musik og scene
REPEATLES
Fredag 15. januar kl. 20.30

Årets første rytmiske koncert i Viften er med 

Beatlesmusik.

Sted: Viften

Billetter 180 kr. via viften.dk / billetnet.dk

SIMON TALBOT: ”MR. COPENHAGEN”
Torsdag 21. januar kl. 20.00

Det er tid til selvransagelse. Simon Talbot gør op 

med sig selv i sit tredje onemanshow, ”Mr. 

Copenhagen”.

Sted: Viften

Billetter 250 kr. via viften.dk / billetnet.dk

RUBEN SØLTOFT: ’MIT HOVED’
Torsdag 28. januar kl. 19.00

I Rubens første onemanshow får du et ærligt 

indblik i hans underlige univers.

Sted: Viften

Billetter 210 kr. via viften.dk / billetnet.dk 

ANDERS BLICHFELDT: NYT SOLOSHOw 
’DOCTEUR BOB’
Lørdag 30. januar 2016 kl. 20.00

Big Fat Snake-forsangeren i nyt soloshow.

Sted: Viften

Billetter 220 kr. via viften.dk / billetnet.dk

Film
BUNKER-BIO I EJBYBUNKEREN
13. og 27. januar samt 10. februar kl 19:00

Oplevelsescenter Vestvolden viser over tre 

aftener koldkrigsklassikerne Fail-Safe, 13 Days 

og War Games. Hver af filmene introduceres af 

film-kenderen Brian Iskov og museumsleder 

Martin Jespersen.

Sted: Ejbybunkeren, Jyllingevej 303 

Billetter 100 kr. via vestvolden.dk

wellness
FREDAGSwELLNESS FOR KVINDER
Fredag den 29. januar kl 17

Der er adgang til spabad, bio-sauna, infrarød 

helsekabine og så får man kropspeeling, frugt 

og te oveni denne fredag, hvor der er afslapning 

for kvinder.

Sted: Wellness i Vestbad

Billetter 289 kr via rk.halbooking.dk

MANDAGSwELLNESS FOR KVINDER
Mandag den 1. februar kl. 17.30

Afslapning, kropspeeling og saunagus kombi-

neres denne mandag med et særligt sansetema.

Sted: Wellness i Vestbad

Billetter 289 kr via rk.halbooking.dk

Mest for børn
ULVETIME: GODNATBIO FOR BØRN
Torsdag den 4. februar kl. 17-18

Kom med din bamse under armen og se god-

natfilm på biblioteket. Bagefter serveres der 

børnevenlig mad.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra den 21. januar.

BABYMASSAGE MED HELLE BERRIG
Fredag den 5. februar kl. 10.30-11.30 (fra 4 mdr. 

og op) og kl. 12-13 (0-4 mdr.)

Lær hvordan du kan massere dit barn for at give 

det mere tryghed, glæde og velvære.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra den 29. januar

BØRNETEATER: ’1 - 2 - 3 - NU...’
Lørdag den 6. februar kl. 10.30- 11.05

Oplev en musikalsk og interaktiv forestilling for 

de 1-3 årige og deres voksne.  Forestillingen gør 

brug af en stor popupbog, levende billeder og 

masser af overraskelser.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra den 29. januar

Foredrag
HØR OM HJERNENS PÅVIRKELIGHED
Tirsdag den 12. januar kl. 14.30

Tag på en rejse ind i hjernen og hør om hvordan 

MR-teknikker kan give indsigt i hjernens plasti-

citet - evnen til at forandre sig hele livet. 

Foreningshuset (lokale C), Højnæsvej 63 st.

Gratis, men tilmelding nødvendig på 26 81 49 16 

eller britta@kragenskjold.dk  

CAFé H: HEERUP OG SCHADE – DE LYSE 
KUNSTNERE
Torsdag 14. januar kl. 19

Gadedigter og forfatter Christian Kronman for-

tæller levende om Heerup og hans samtidige.

Sted: Heerup Museum

Billetter via heerup.dk - 80 kr. inkl. snack og et 

glas i pausen samt adgang til udstillingen He-

erup og Cobra. 

FOREDRAG OM FAMILIELIV PÅ GODT OG ONDT
Torsdag den 21. januar kl. 18.30-20.00

Familierådgiver og psykolog Charlotte Clem-

mensen fortæller om familielivet. Henvender sig 

til forældre med børn i førskolealderen.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis, kræver tilmelding på rk.dk/

sundhedscenter

Borgermøde
KICK OFF-MØDE OM NY HANDICAPPOLITIK
Onsdag den 3. februar kl. 19-21

Har du en mening om, hvordan rammerne for 

de handicappede i Rødovre bør se ud i 

fremtiden? Så kom til kick off-møde om den 

nye handicappolitik og del din mening og 

viden med os andre.

Sted: Rødovre Bibliotek

Åben for alle. Tilmelding til Jette Larsen på tlf. 

36 37 74 64 eller jette.aagaard.larsen@rk.dk

SAMMEN OM RØDOVRESAMMEN OM RØDOVRE

fortæller projektleder og generationsforsker 

Tanja Hall fra Fremtidsfabrik og tilføjer: 

”Da jeg spurgte dem, om de godt selv kunne 

finde ud af at filme, kiggede de på mig, som om 

jeg var fra Mars. De unge er fuldstændig på 

hjemmebane i den digitale verden og er vant til 

at bruge mange forskellige medier i deres hver-

dag. Sådan er generation Z.”

SE POLITIKERNE I ØJNENE
Når projektet er slut, bliver videoerne lagt på 

YouTube som et inspirationskatalog over, hvad 

unge fra Rødovre drømmer om. De unge får 

mulighed for at præsentere deres videoer for 

Rødovre Kommunes politikere som et indspark 

til, hvordan fremtidens Rødovre kunne se ud. 

Det ser de meget frem til! 

”Vi glæder os til at give vores idé videre til andre 

– vi vil meget gerne fremlægge vores idé for 

politikerne personligt og se dem i øjnene, når vi 

fortæller om den, så de kan se, at vi mener det. 

Det vil være sejt!” fortæller Sofie.

”Vi mangler et sted, hvor vi kan være kreative og 

lave det, vi synes er sjovt”. 

Så klar er udmeldingen fra Ida, Amalie og Sofie 

fra 7. Y på Islev Skole, som netop er vendt tilbage 

til skolens Klub 44 for at gøre deres drøm om et 

kreativt studie færdigt. Gruppen har arbejdet 

hele dagen på deres idé Kreativt Studie, som en 

del af projektet ’Vis os fremtidens Rødovre’, der 

skal bygge bro mellem de unges drømme og 

dem, der tager beslutningerne på rådhuset.

Eleverne har brainstormet med deres klasse-

kammerater, der alle er enige med dem i, at der 

er brug for et kreativt rum for unge i Islev, hvor 

de kan være sammen efter skole. 

”Vi tager tit bare hjem og keder os, og der er 

langt til for eksempel Ungecenter 2610 i Kærene. 

Vi ønsker et sted, hvor vi kan komme, når vi vil. 

I Kreativt Studie skal der være en gymnastiksal, 

en scene til teater og koncerter og et film- og 

musikstudie. Der skal også være en café, hvor vi 

kan snakke med vores venner”, forklarer Ida.

ER DU FRA MARS ELLER HVA’?
Gruppen har sammen med bureauet Fremtids-

fabrik, der til daglig laver kreative projekter med 

børn og unge, bygget deres idé i pap, og deref-

ter optaget deres idé på video med en iPad. Over 

to dage er Islev Skole forvandlet til et pap- og 

filmværksted, hvor de unge bogstavelig talt 

skærer deres drømme ud i pap. Projektet er en 

del af Rødovre Kommunes vision ’Sammen om 

Rødovre’, der blandt andet skal skabe mere 

trivsel hos børn og unge.

Dét at arbejde i pap og skyde videoer, synes de 

unge, er ”virkelig sjovt og anderledes”. 

”Det er helt vildt fedt at lave noget, hvor intet er 

forkert. Det er sjovt at filme, og vi optager nogle 

gange videoer af hinanden i frikvarterne med 

vores mobiltelefoner”, fortæller Amalie. 

Drengene synes også, det er vildt fedt at filme, 

Unge skærer deres drømme ud i pap for politikerne  
Hvad drømmer de unge i Rødovre 
om? Det forsøgte elever fra Islev Skole 
at skære ud i pap og filme, så 
politikerne kan blive klogere på, hvad 
de unge vil ha’.

VIS OS FREMTIDENS RØDOVRE
...er et projekt, hvor unge mellem 13 og 16 år 

producerer videofortællinger om deres frem-

tidsønsker for Rødovre med fokus på, hvad 

der kan få unge i bevægelse. Videoerne vil 

blive fremlagt for Rødovres politikere. 

Projektets tovholder er Fremtidsfabrik, der 

samarbejder med den anerkendte instruktør 

og videograf Jamel Sundoo, der blandt andet 

er kendt fra de danske rappere Kidd og 

Klumbens musikvideoer.

SAMMEN OM RØDOVRE
Kommunalbestyrelsen har vedtaget 

visionen ’Sammen om Rødovre’, 

der blandt andet skal skabe mere 

trivsel hos børn og unge. Men vi-

sionen handler også om at ind-

drage borgerne i den demokratiske 

proces og give dem indflydelse på 

velfærden.  ’Vis os fremtidens Rød-

ovre’ er en del af denne vision.
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“Min kones eksmands gamle mor bor her også”
Når Rødovres gårdejere i gamle dage 
gik på pension og gav gården videre, 
var det ofte med kontrakt på, at de fik 
lov at blive boende til de døde. Uanset 
hvem der siden overtog gården.

Forestil dig at have din kones eksmands gamle 

forældre boende til de døde. Sådan kunne vir-

keligheden nemt se ud for en gårdejer i Rødovre 

for 200 år siden, for datidens sammenbragte 

familier kunne være mindst lige så komplicerede 

som nutidens. 

“Dengang var det ikke usædvanligt, at man som 

mand fik en gård ved at gifte sig med enken 

efter den forrige gårdejer. Og så kunne der nemt 

følge et par ældre beboere med - for eksempel 

den forrige gårdejers forældre - som havde 

papir på, at der skulle sørges for dem livet ud,” 

fortæller Marie Drost Aakjær, der er arkivar på 

Lokalhistorisk Samling på Rødovre Bibliotek.  

Datidens pensionsordning for gårdmandsfolk  

- ‘aftægt’ - betød nemlig, at der blev lavet en 

kontrakt, når man overlod sin gård til næste 

generation. 

Og det var netop hvad Peder Sørensen gjorde i 

1808, da han gik på aftægt på gården Peders-

borg og lod sønnen Lars Pedersen tage over. 

Blandt andet sikrede kontrakten, at han og hu-

struen hvert år skulle have fire tønder rug, tre 

tønder byg, fire tønder malt, ét fedesvin, en 

kvart tønde smør, 32 kilo osteløbe og foder til en 

ko sommer og vinter. Dertil kom et mindre pen-

gebeløb og så skulle der også bygges et af-

tægtshus, som de kunne bo i.

“Der kunne også stå i kontrakten, hvor meget tøj 

den gamle gårdejer havde ret til, for eksempel 

et par nye træsko hvert år. Det var for at sikre, at 

de ældre beboere ikke gik for lud og koldt vand, 

hvis en ny gårdejer senere ’arvede’ dem,” siger 

Marie Drost Aakjær. 

Men uanset hvilket forhold de pensionerede 

gårdfolk havde til den nuværende ejer, så blev 

der stadig forventet, at de arbejdede for 

pengene. 

“Det kunne være med at passe børn, dyppe lys 

eller lave småreparationer. Typisk var det også 

en opgave for de ældre at gå og binde neg på 

marken, når den yngre generation høstede. Så 

de fik bestemt ikke lov til bare at lave ingen-

ting,” fortæller hun. 

FAMILIEFOTO Familien Jensen boede på gården, der lå 
på Vejlbyvej 15. På billedet er flere generationer samlet 
på en tydeligvis lun dag i 1915. De ældre var stadig en 
del af husholdningen, selv om de var gået på aftægt, og 
de havde kontrakt på, hvilke goder de havde ret til. 
Aftægtskontrakter fandtes stadig et godt stykke op i 
1900-tallet, men udstykningen og frasalget af mange af 
de små gårde gjorde dem gradvist mindre almindelige. 
Siden 1891 havde ‘værdigt trængende’ ældre også 
kunne modtage en såkaldt aldersrente. De ’uværdigt 
trængende’ - tiggere for eksempel - måtte dog stadig 
nøjes med den umyndiggørende fattighjælp, selv om de 
nåede pensionsalderen.

GAMMELMOR I VINDUET Billedet er fra Hendriksholm 
gård i 1907. Den ældre kone i vinduet er gamle Mathilde, 
der måske har gået og holdt øje med knægten Ferdi-
nand, der står ved siden af hende - eller måske har hun 
brugt tiden på at stoppe sokker eller lave andre småre-
parationer. Det var nemlig ikke ualmindeligt, at de 
gamle fortsat hjalp til på gården, selv om de var gået på 
aftægt. I det næste vindue kan man skimte gammelfar, 
nemlig Fritz Møllergård, som var Rødovres første sog-
nerådsformand, og udenfor står Astrid og Martha Møl-
lergård. Børnenes forældre er sandsynligvis travlt be-
skæftiget et andet sted.  

Du kan finde mange flere historier om det gamle Rødovre 
hos Lokalhistorisk Samling på Rødovre Bibliotek.

DENGANG I RØDOVRE


	Læseheste i hundredvis testet i Rødovre
	Damhusparken: Boliger og stor legeplads på vej
	OPLEVELSER GIVER LIVSKVALITET
PÅ PLEJEHJEMMET
	“Det er vigtigt, borgerne kommer til os” 
	HAR DU STYR PÅ DIN PENSION?
	Et aktivt ældreliv
	Når ægtefællen langsomt siver væk
	“Det handler ikke
  bare om talent. 
  Det handler om vilje”
	Unge skærer deres drømme ud i pap for politikerne  
	Det sker i Rødovre
	“Min kones eksmands gamle mor bor her også”

