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RØDOVRE HAR ALLE FARVER
Rødovre er rig på kulturer fra hele verden. Det 

skønnes at der bor omkring 118  forskellige na-

tionaliteter i kommunen. I dette magasin kan du 

møde tre af  dem, når medlemmer fra den kine-

siske forening, den kurdiske forening og den 

ghanesiske forening fortæller om deres kultur.  

Du kan også læse om Mangfoldighedsfestivalen, 

hvor du kan møde dem alle. Læs TEMA om 

mangfoldighed på side 10, 11, 12 og 13. 

SÅDAN HJÆLPER VI VREDE BØRN
Alle børn bliver vrede, men nogle reagerer mere 

voldsomt end andre. I Rødovre Kommune har vi 

udviklet en metode, hvor børn og unge lærer at 

styre raseriet. Det hedder Diamantforløbet og 

bliver nu videnskabeligt undersøgt, så det frem-

over kan brede sig til resten af landet. 

Fra det nye skoleår kan alle Rødovres skoler 

desuden gøre brug af metoden. 

Læs mere side 8 og 9.
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Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.
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16 En fornem familie  

- og et spøgelse ved navn Børge

IRMABYENS VEJE FÅR NAVNE
Vejnavnene i IrmaByen er nu på 

plads, og når de nye beboere flytter 

ind, vil de blandt andet kunne hygge 

sig på Børge Olsens Plads foran Kaf-

fetårnet. Kommunalbestyrelsen har 

netop godkendt, at pladsen bliver opkaldt efter 

Irmas direktør som var med til at forvandle Irma-butikkerne til 

moderne supermarkeder. De øvrige vejnavne er også inspireret af, 

at Irmas hovedkvarter og kafferisteri engang lå her. Derfor kan man 

fremover bo på Irmavej, Kaffevej, Mokkavej, Risterivej, Plantagevej 

og Krydderivej. Plantagevej er inspireret af ‘kaffeplantage’ og Kryd-

derivej af Irmas blad, der har navnet ‘Krydderiet’. 

FORÆLDRE STEMMER OM VINTERFERIE
Vinterferien i 2017 kommer til at ligge i uge 8 i Rødovre 

Kommune ligesom den plejer. Det ligger nu fast efter en 

afstemning blandt forældrene på Rødovres seks almen-

skoler. De er blevet spurgt via Skoleintra, hvilken uge de 

foretrak ungerne havde fri i, og det var tæt løb: Mens 945 

forældre ønskede uge 7, var der 1019 forældre, der 

ønskede uge 8.

I de kommuner, der omgiver Rødovre, er billedet også 

meget blandet. Hvidovre, Frederiksberg, København 

og Herlev holder ferie i uge 7, mens Albertslund, 

Glostrup, Høje Taastrup og Vallensbæk holder ferie 

i uge 8. Brøndby skifter mellem de to uger.

INFO TIL ÆLDRE SAMLET ÉT STED
Rødovre Kommune har nu samlet al information til kommu-

nens seniorer på ét sted på vores hjemmeside. Siden hedder 

’Seniorer i Rødovre’ og giver et overblik til dig som ældre eller 

pensionist. Her kan du blandt meget andet læse om madud-

bringning og transport. Du kan også finde informationer, der 

har med din økonomi at gøre,  

så som boligydelse og opspa-

ring. Og du kan finde informatio-

ner, der vedrører dit helbred og 

den hjælp du kan få. Siden er 

udarbejdet i et samarbejde mel-

lem SeniorRådet og Rødovre 

Kommune.  Du finder ’Seniorer i 

Rødovre’ på rk.dk.
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HOLD ØJE MED SOMMERENS VEJARBEJDE
Hvor bliver der gravet hen over sommeren og 

hvad kan du glæde dig til af forbedringer i bybil-

ledet? Se oversigtskort over sommerens vejar-

bejde på side 7.
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GRATIS SUNDHEDSTJEK FOR MÆND 
De færreste mænd definerer sig selv som ensomme. Men hvis 

man spørger dem: Har du snakket med nogen den sidste uge? 

Så siger mange, at det har de ikke, og det kan gå ud over hel-

bredet. Derfor er årets tema for Mænds Sundhedsuge ’Fælles-

skaber’, hvor der i uge 24 bliver sat fokus på 

mænds sundhed. Torsdag den 16. juni 

klokken 15-20 kan alle mænd få et gratis 

sundhedstjek og prøve forskellige aktiviteter 

på plænen ved Rødovre Sundhedscenter. 

Dagen byder på masser af inspiration til 

træningsmuligheder og fællesskaber, som 

repræsentanter fra Rødovres lokale forenin-

ger slår et slag for.
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Hop på Rødovre Kommunes WiFi

HER  ER DER KOMMET WIFI

• Rødovre Rådhus

• Kulturhuset Viften

• Rødovregaard og Heerup Museum

• Rødovre Sundhedscenter

• Social- og Sundhedsforvaltningen  

(Gunnekær 62-64)

• Teknisk Forvaltning (Tæbyvej 77)

• Ældrecenter Broparken 

• Plejehjemmet Ørbygaard 

• Plejehjemmet Engskrænten

• Hjemmeplejen (Egegårdsvej 39)

• Tandplejehuset (Rødovrevej 125)

• Børneinstitutionen Æblehaven 

• Børneinstitutionen Broparken 

• Børnehuset Græshoppen 

• Børneinstitutionen Regnbuen

• Friluftsbørnehaven Valhøj 

Som noget helt nyt har kommunen etableret 

gratis WiFi-netværk i foreløbig 16 udvalgte kom-

munale bygninger – og flere kommer til. Det 

trådløse internet kan benyttes af alle kommu-

nens borgere og gæster. De 16 adresser er valgt 

hvor der kommer flest borgere. Hertil kommer 

skolerne, der allerede har WiFi til arbejds- og 

undervisningsbrug, men de får nu også  

gæstenetværk.

Det nye netværk er en såkaldt smart kiosk-løs-

ning, hvor du registrerer dig og får sendt et ko-

deord via sms. Næste gang du vil bruge det, 

kender systemet dig og du får så automatisk et 

nyt kodeord.

Kommunen har dog ikke lov til at etablere WiFi 

overalt i Rødovre på grund af den såkaldte kom-

munalfuldmagt. Det ville blive set som konkur-

renceforvridende i forhold til kommercielle  

netudbydere på markedet. Læs mere om det 

gratis wifi på rk.dk/om-os/wifi

SÅDAN GØR DU

1. Søg efter det trådløse netværk på din mo-

bil eller computer via WiFi

2. Tilslut netværket “RK-Public”

3. Opret dig som bruger

4. Log ind med brugernavn og det password 

som du modtager via sms

5. Efter login sendes du videre til Rødovre 

Kommunes hjemmeside rk.dk.

Stil dig i kø til årets pensionistskovtur

Igen i år vil køen til Rødovre Kommunes pensio-

nistskovtur sandsynligvis blive lang, og igen i år 

vil der være gode oplevelser i vente til dem, der 

stiller sig op og venter tålmodigt. 

Årets skovtur foregår den 9., 10., 11., 15., 16. og 

17. august. Og når billetterne er i hus, kan du 

glæde dig til en skovtur, der i år går til den 

smukke Dyrehave. 

Første stop er dog ved Bredeværket, hvor der 

bydes på en øl eller en vand, før turen går videre 

til Peter Liep’s Hus i Dyrehaven. Her får du ser-

veret en to-retters menu og en drikkevare til (øl, 

vand eller vin). Bagefter kan du besøge Bakken, 

hvor der er bygget en model af byen Korsbæk 

fra Matador, eller du kan gå en tur i 

Dyrehaven. 

Til sidst er der kaffe og lagkage i Peter Liep’s 

Hus, mens en af Bakkens sangerinder underhol-

der.  Vi forventer at være hjemme i Rødovre igen 

omkring klokken 18.

SÅDAN FÅR DU BILLETTER
Billetterne sælges fra Viften onsdag den 22. juni 

klokken 9-13. Prisen er 150 kroner per deltager 

og skal betales kontant. Ved billetkøbet skal du 

vise legitimation med din nuværende adresse, 

for turen er kun for kommunens pensionister og 

efterlønnere. 

Under billetsalget byder kommunen på en kop 

Den 22. juni sælges billetterne til dette 
års  pensionistskovtur. I år går turen 
til Dyrehaven, hvor der både er 
Matador og en bakkesangerinde på 
programmet.

KØRESTOLSBRUGERE
Hvis du bruger kørestol, kan du og din hjæl-

per deltage på skovturen enten onsdag den 

10. august eller mandag den 15. august. 

Begge dage har vi en minibus med lift, der 

har plads til seks kørestolsbrugere. Billet-

terne sælges efter først-til-mølle-princippet. 

Husk at gøre opmærksom på, at du er køre-

stolsbruger, når du køber billet til dig og din 

hjælper.

kaffe i Viften, og du kan bruge ventetiden på at 

blive klogere på, hvad kommunens datastuer 

kan hjælpe dig med - lige fra Nem ID, mails, e-

Boks, borger.dk eller hjælp til at ’gå i banken’ på 

den digitale måde. Du kan også høre om Sund-

hedscenterets tilbud eller tale med nogle af 

medlemmerne fra SeniorRådet og høre om 

deres arbejde. 

Hvis der er billetter tilbage, når salget slutter, 

bliver de solgt i Borgerservice på Rådhuset fra 

torsdag den 23. juni.Ældre får tilbudt en samtale med en sygeplejerske

Rødovre Kommune tilbyder nu alle over 65 år en 

forebyggende sundhedssamtale med en syge-

plejerske, hvis de har nogle særlige udfordrin-

ger. Det kan for eksempel være, at du har et 

svigtende helbred, at du har en kronisk syg 

ægtefælle eller har et længere hospitalsophold 

bag dig. Formålet med besøget er at øge din 

tryghed og at støtte dig i at klare hverdagen.

Under besøget kan vi tale om dit helbred eller 

om, hvordan din hverdag fungerer, hvordan din 

boligsituation er, eller vi kan tale om de tanker, 

du gør dig om fremtiden. 

Du kan også få gode råd om, hvilke aktiviteter 

eller støttemuligheder, der kan være interes-

sante for dig. 

De forebyggende sygeplejersker tilbyder også 

sorgbesøg cirka seks uger efter, du har mistet 

din ægtefælle eller samlever, hvis du er fyldt 65.

HVIS DU IKKE ER SÅRBAR
Ældre, der ikke er i en sårbar situation, får tilbud 

om en samtale, når de fylder 75 år. Fra du fylder 

80 år, får du tilbud om en forebyggende samtale 

hvert år resten af livet.

Har du spørgsmål om, hvad der gælder for dig, 

kan du kontakte de forebyggende sygeplejer-

sker. Vi træffes på hverdage klokken 8-9 på te-

lefon 36 37 75 42.

Har du en kronisk syg ægtefælle eller 
har du selv et svigtende helbred, kan 
en forebyggende samtale med en 
sygeplejerske være en hjælp.
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Dans og musik fik minderne frem
I foråret er Rødovres plejehjem blevet 
fyldt med musik og dans. Beboere 
med demens har danset såkaldt 
erindringsdans, der bringer minderne 
og smilene frem.

”Skal man være så fin?” spørger en beboer 

forundret, da hun bliver budt velkommen af 

plejehjemsassistent Jette Larsen fra Ældrecentret 

Broparken. 

”Nej nej, jeg havde bare lyst til at tage en kjole 

på i dagens anledning – det er jo et afdans-

ningsbal. Hvor er det dejligt at se jer”, siger Jette 

Larsen smilende. Hun har en skinnende lilla 

kjole og glimtende øreringe på, men er nu ikke 

den eneste, der har trukket i de fine klæder: 

Damerne har taget en smuk halskæde eller en 

fin kjole på, mens herrerne er klædt i skjorte og 

seler.

De er alle mødt op for at afrunde forårets dan-

sesessioner i erindringsdans, der er for beboere 

med demens, men hvor pårørende og frivillige 

også har kunnet deltage. 

Formålet er ikke at lære at danse, men at få 

minderne frem ved at danse og lytte til 

musikken. 

GIK PÅ DANSESKOLE SOM BARN
”Mange ældre har gået på danseskole, ligesom 

det for de fleste ældre livet igennem var almin-

deligt at danse i foreninger eller ved private fe-

ster. De har derfor gode minder i forbindelse 

med dans”, fortæller Jette Larsen, der er uddan-

net instruktør i erindringsdans.

Da afdansningsballet begynder, samles bebo-

erne i en fællesstue, musikken tændes og første 

par fra RASK, Rødovre Amatør- og Sportsdanser 

Klub byder op til dans. 

”Se, hvor er de flotte” siger beboerne begej-

strede til hinanden. Herren fra danseparret går 

hen til en af damerne og spørger høfligt: 

”Må jeg have lov?” Inden længe er dansegulvet 

fyldt til melodien af ’Vi skal gå hånd i hånd’, og 

der bliver sunget og nynnet med.

Mange danser, også de der sidder i kørestol. 

Andre sidder og kigger, og smilene breder sig. 

Til sidst afsluttes ballet med fællessang. Alle 

holder hinanden i hånden, mens de synger med 

på ’Den allersidste dans’. Derefter er der smør-

rebrød. Jette Larsen fortæller, at dansen gør 

beboerne glade: 

”Dansen aktiverer deres hjerne. Vi kan se det i 

deres øjne, at de nyder den kropslige kontakt, 

de velkendte melodier og glæden ved at danse. 

Det er det vigtige i erindringsdans. Beboerne 

kan ikke altid huske, at vi har danset, men de 

snakker med hinanden om, at det har haft det 

hyggeligt sammen”.

ERINDRINGSDANS

I løbet af foråret har ældre fra Rødovres ple-

jehjem mødtes til ugentlige dansesessioner 

over otte uger, der blev afsluttet med et 

festligt afdansningsbal. 

Formålet med erindringsdans er ikke at lære 

at danse, men at få minderne frem. Det er 

målrettet mennesker med demenssygdom, 

men er også en aktivitet for alle i plejecentret 

og velegnet til at inddrage pårørende og 

frivillige.

Erindringsdans gentages på Rødovres pleje-

hjem i efteråret. 

Projektet er støttet A.P. Møller og Hustru 

Chastine McKinney Møllers Fond.

KLAR TIL FEST Bobler på flaske og kridtede dansesko. 
Beboerne er klar til aftdansningsbal på plejehjemmet.

BYENS UDVIKLING

Få et overblik over 
sommerens vejarbejde

KAGSÅEN Renovering/udskiftning af to 

stibroer. August-oktober.

ISLEVBROVEJ Renovering af vejen og anlæg-

gelse af ID-linjen. Juli - december.

FORTVEJ Renovering og forbedring 

af trafiksikkerheden. 

Juli - december.  

Servicebus 848 vil i perioden køre 

ad Jyllingevej i stedet for Fortvej.

RÅDHUSPLADSEN 
Udskiftning af fliser. 

Maj - september.

RØDOVRE SYD 
Stedvis renove-

ring af asfalt.  

Juni - september.

RØDOVRE SYD Stedvis renove-

ring af asfalt og fortove.

 Juni - september.

HELE RØDOVRE
Stedvis renovering af asfalt 

spredt i kommunen.

PÅ TEGNEBRÆTTET Flere af ovenstående vejarbejder var 

ved dette magasins deadline stadig i udbud. De bliver 

kun gennemført som nævnt, hvis buddene ligger inden 

for det budget, der er sat af til arbejdet. 

Eventyr malet i gaderne

I maj kunne man være så heldig at se den tyske 

streetartkunstner Tasso male billeder over H.C. 

Andersens eventyr ’Den Grimme Ælling’ fem 

steder i Rødovre. 4. juni blev malerierne indviet, 

og de kan nu opleves på væggene ved amfitea-

tret ved Rødovre Centrum, i tunnelen lige ved, 

på Daginstitutionen Skanderup, på Vandtårnet 

og på facaden af Heerup Museum. Kunstvær-

kerne er finansieret med 230.000 kroner fra den 

pulje, som Kommunalbestyrelsen har afsat til 

kunst i byrummet samt med en donation fra 

Rødovre Centrum på 300.000 kroner.

Kælkebakke klar i løbet  
af sommeren

Rødovres nye helårs-kælkebakke forventes at 

blive klar til sommerbrug for alle børn og barn-

lige sjæle. Indvielsen af kælkebakken blev i før-

ste omgang udskudt, da entrepenøren ved en 

fejl havde anlagt bakken med for lav hældning. 

Det gav ikke fart nok på kælken, når man kørte 

ned ad den. Men snart skulle farten også være 

på plads. Det forventes, at bakken står færdig i 

løbet af sommeren. 

Kælkebakken ligger ved Rødovrehallen. Den er 

beklædt med et grønt kunstgræs, der gør det 

muligt at glide ned ad den, selv om der ikke 

ligger sne.  
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Alle skolebørn kan nu få hjælp til at styre vreden
En ny metode til at hjælpe børn med 
at styre deres temperament er blevet 
udviklet i Rødovre. Fra næste skoleår 
bliver den et tilbud på alle klassetrin i 
Rødovres skoler. I fremtiden kan den 
brede sig til resten af landet.

For fem år siden bad en elev fra fra Rødovre 

Ungdomsskole om hjælp til at styre sit tempera-

ment. Han ville ikke ende som sin far, der sad i 

fængsel for vold, sagde han, men beskeden fra 

Ungdomsskolen var nedslående: Der var ingen 

gratis tilbud, medmindre man allerede havde en 

dom. 

“Det var da paradoksalt, at der ikke fandtes et 

forebyggende program, når vi ved hvordan det 

går mange af de vrede unge. Det handler ikke 

kun om trivsel, det handler også om at fore-

bygge kriminalitet,” siger lærer Camilla Obel, 

der dengang var leder på Ungdomsskolen. 

Derfor gik hun og psykolog Maria Dressler i 

DET KAN DU GØRE SOM FORÆLDER

1. VENT MED AT TALE MED DIT BARN TIL 
VREDEN ER DAMPET AF.  Adgangen til 

tankerne er blokeret, når man er rigtig 

vred. Giv dit barn plads til at falde ned 

igen, inden I taler sammen.

2. SMED, MENS JERNET ER KOLDT. Tal åbent 

med dit barn om vreden på tidspunkter, 

hvor den ikke fylder. 

3. VÆR NYSGERRIG. Se dit barns vredesud-

brud som et forsøg på kommunikation. 

Hvad er det dit barn forsøger at fortælle?

4. FIND NYE MÅDER AT HANDLE PÅ.  Forsøg 

sammen med dit barn at forstå, hvad der 

udløser vreden, og hvordan det føles i 

kroppen lige før vreden tager over. Den 

viden giver mulighed for at stoppe op.

5. VREDE ER EN HELT ALMINDELIG FØLELSE. 
Husk at vi alle bliver vrede, og at vreden er 

normal. Når den tager kontrollen over os, 

er det ofte fordi den blander  sig med 

følelser som angst, tristhed og sorg. 

“Vrede er en helt normal følelse”

William begynder at græde,  Amalie går bare sin 

vej, og Mathias kaster med en stol. 

Selv om kun ét af børnene bliver anset for at 

være et problem i skoleklassen, så gør de præcis 

det samme: Giver udtryk for deres vrede.

“Faktisk er de mere ens end de er forskellige. 

For vrede er en helt normal følelse,” siger Ca-

milla Obel, der er uddannet lærer og en af de to, 

der står bag Diamantforløbene, der bruges til at 

lære børn og unge i Rødovre at håndtere deres 

vrede. Børn, der udtrykker deres vrede med 

voldsomhed, er et problem i mange skoleklas-

tænkeboks og udviklede Diamantforløbene, der 

er en metode professionelle kan bruge til at lære 

børn og unge at styre deres vrede.

“Vi vidste fra starten, at det ikke var en behand-

ling, vi skulle udvikle, for vrede er ikke en syg-

dom. Det skulle være et kursus, så de kunne gå 

hjem med et certifikat i hånden,” siger Maria 

Dressler. 

DIAMANTFORLØB I ALLE  DE SMÅ KLASSER
Det viste sig at være vejen frem, for Diamantfor-

løbene er i dag så stor en succes, at metoden 

også er blevet udviklet til yngre børn, og i april 

blev tankerne bag udgivet i bogform. Fra næste 

skoleår bliver det desuden muligt at tilbyde 

Diamantforløbene til alle klasser i Rødovre, hvor 

man oplever problemer med vrede.  Men suc-

cessen stopper ikke der. TrygFonden har nemlig 

givet knap en million kroner til at lave en under-

søgelse af effekten, som forskere fra  Århus og 

Københavns Universiteter skal stå bag. Under-

søgelsen finder sted i de små klasser i Rødovres 

skoler i løbet af næste skoleår, og det betyder at 

samtlige 0., 1. og 2. klasser skal igennem et 

Minidiamantforløb, hvilket ifølge Maria Dressler 

også vil gavne de børn, der ikke er voldsomme, 

når de er vrede.

“Det styrker hele børnefælllesskabet, fordi det 

sætte fokus på følelserne. Og det mangler vi.” 

BØRN I HELE LANDET KAN FÅ GLÆDE AF DET
Men det betyder også, at mange flere  

børn i hele landet på sigt kan få gavn af 

Diamantforløbene.

“Hvis vi kan bevise effekten, så kan andre kom-

muner også tage Diamantforløbene til sig, og så 

kan det bredes ud på landsplan,” siger Maria 

Dressler og tilføjer, at mange fagpersoner fra 

andre kommuner allerede bruger forløbene.  

“Vi er ret stolte, for det er kun Rødovre, der har 

valgt at satse på at udvikle noget som dette.” 

Diamantforløbene, der snart kan 
tilbydes i alle skoleklasser, handler om 
at lære at forstå sin vrede og stoppe 
op i tide. Og det kan de stille børn 
også få gavn af.

ser, men under Diamantforløbene lærer de at 

sætte ord på, hvad der sker med dem, når de 

bliver vrede. 

“De lærer at være opmærksomme på de ting, 

der gør dem vrede, for eksempel hvis nogen 

siger noget grimt om deres far eller de ikke 

forstår et regnestykke i timen. De lærer også at 

se på sig selv - hvad sker der i deres krop, når 

de bliver vrede, så de kan genkende vreden. Og 

så lærer de at udvikle strategier for, hvad de kan 

gøre for at stoppe det, inden det ender galt,” 

fortæller psykolog Maria Dressler, der også har 

været med til at udvikle Diamantforløbene. 

Jo mere konkrete børnene kan blive i deres be-

skrivelser af følelserne, des bedre. 

For løsningen afhænger af det enkelte barn. Og 

den kan være meget lavpraktisk, siger Camilla 

Obel.

RASERI Når vreden tager 
kontrollen over os, er det ofte 
fordi den blander sig med 
angst, tristhed eller sorg, for-
tæller den nye bog ’Vredes-
håndtering’ af Maria Dressler 
og Camilla Obel. Den handler 
om metoden Diamantforlø-
bene, som professionelle kan 
bruge til at lære børn om 
vrede. Men en bog rettet mod 
forældre kan også være på 
vej, fortæller de to. For det er 
der mange forældre, der har 
efterspurgt. 

HJÆLPER OGSÅ ÆNGSTELIGE BØRN
“Det kan være at gå væk fra situationen i stedet 

for at slå eller råbe. Vi har også nogle piger, der 

har en snekugle-app på deres telefon, som de 

ryster og ser på. Når sneen er dalet ned, er 

vreden dampet af,” siger hun. 

Men selv om de voldsomme børn er årsagen til 

kurset, så er det vigtigt, at hele klassen er med, 

for det giver forståelse for hinandens måder at 

være vred på. Og det gør det nemmere at rum-

me alle, siger Maria Dressler.

“Det er meget svært for Mathias at ændre sig, 

hvis alle børn altid løber væk, når han kommer, 

fordi de tror han slår,” siger hun og tilføjer:

”Men faktisk kan de ængstelige børn få lige så 

meget ud af det, som de udadreagerende børn, 

for de har også brug for at forstå deres egne 

følelser,” siger hun.
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TEMA - MANGFOLDIGHED TEMA - MANGFOLDIGHED 

“BØRNENE ER ET GODT FORBILLEDE FOR DE VOKSNE”
Årets Mangfoldighedsfestival bliver 
med børne-tema. For børnene er 
bedre til at nedbryde grænser end de 
voksne, mener formanden for 
Integrationsrådet.

Alexander leger med Navjot, der leger med 

Abdiwahid, der leger med Esther. Børn tænker 

sjældent på religion eller nationalitet, når de 

vælger legekammerat, og derfor kommer årets 

Mangfoldighedsfestival også til at stå i børnenes 

tegn, når den løber af stablen den 18. juni. 

“Børn er et godt forbillede for os voksne, for de 

er gode til at nedbryde grænser. De leger på 

kryds og tværs af nationalitet. Så derfor tænkte 

vi - hvorfor ikke lade børnene være samlings-

punktet for festivalen?” siger Nenad Radulovic, 

der er formand for Integrationsrådet, der står 

bag Mangfoldighedsfestivalen. 

Den blev sat i verden for fem år siden, for at vise 

den kulturelle mangfoldighed Rødovre gemmer 

på, med mere end et dusin etniske foreninger.  

Mange af foreningerne er med på festivalen, der 

i år byder på alt fra gospel fra Uganda til folke-

dans fra Filipinerne, og selvfølgelig mad fra al-

verdens lande. 

SÅ FORSKELLIGE ER VI IKKE
Ideen er nemlig at vise, hvordan de mange kul-

turer er en berigelse for Rødovre. 

“Vi har så mange 

gode foreninger for 

forskellige nationali-

teter her i Rødovre, 

men der er en ten-

dens til, at de holder 

sig meget for sig selv. 

Så derfor laver vi en 

dag, hvor vi mødes 

på tværs, så alle kan 

se - også de etniske 

danskere - at så for-

Vidste du ...?
... at der bor cirka 118 forskellige nationaliteter i 

Rødovre Kommune?

Rødovre rummer også 13 forskellige etniske forenin-
ger. Dem kan du finde på rk.dk/integrationsraadet. 

Mange af dem er også med på årets  
Mangfoldighedsfestival 18. juni.

skellige er vi faktisk ikke, “siger Nenad 

Radulovic. 

SÆLG DIT GAMLE LEGETØJ
Fordi der i år er et særligt børnetema, er der 

også lagt op til at børnene kan lave deres eget 

loppemarked på festivalen. De skal blot tage et 

tæppe med til at brede ud på græsset og så de 

ting eller det legetøj, de gerne vil sælge. 

11.00  Nenad Radulovic, formand for integrationsrådet, åbner 
festivalen

11.05  Borgmester Erik Nielsen byder børn og mangfoldighed 
velkommen

11.10  Annie Arnoldsen Petersen, kommunalpolitiker og for
mand for beskæftigelsesudvalget byder velkommen

I gården
11.30  Christian Love Fellowship, gospel fra Uganda
 Vi gentager den store succes fra sidste år 
12.15  Koncert af Ukrainsk ungdomsforenings børnekor 
12.45  Kurdisk folkedans og musik 
14.30  Sille og Palles børnekoncert 

 Til Sille og Palles koncert medvirker 
de helt unge verdensborgere 
i en spillevende børnekoncert, 
der præsenterer forskellige 
musikgenrer – fra vuggende Sam
ba og svedig Funk over boblende 
Bebop til lullende blød Bossa + 
et par klassikere, som vi alle kan 
synge med på og de melodier der 
opstår helt spontant undervejs. 
Husk dit instrument! 

16.15  Kinesisk sang og dans
16.40  Folkedans fra Filippinerne

I loen
14-14.30  
 MusikUniks store 
 børneblæser

orkester

Mad i gården
Lækkerier fra
KinesiskDansk kultur og Idræts forening
Akan Fekuws ghanesiske retter
Ukrainsk ungdomsforening
Filipino foreningen

Biblioteket rykker ud i 
gården med læsekompas 
og bog præmier

 18. juni kl. 11-17 på Rødovregård 

MUSIKUNIKS BøRNEBLæSERE

BIBLIoTEKETS “BooKgATTI”

SILLE og PALLE

15.30-16.30 I havestuen
Børneteateret Teater, And og Måge 
opfører  
Krøniker fra Havet
Næsten lige så længe som Danmark 
har eksisteret som nation har havet 
været. Kaptajn Kragballe og hans 
besætning sejler ud på de eventyr 
som havet gemmer på, sådan at vi aldrig   
glemmer dem eller os selv.
For børn og nysgerrige voksne fra 7 år og opefter. 
Mindre børn kan også se forestillingen, men kan gå glip 
af meningen. 

På Heerups museum og i Vognporten 
fra klokken 11.00-16.00
Gratis adgang til museet hele dagen

Eventyrhule – kom ind i Heerups Udstillingsrum og 
besøg troldehulen, hvor du kan slappe af med eventyr
bøger fra Rødovre Bibliotek. 

I vognporten
Kom og lav dit eget kaffemaleri. Billedkunstner Amir 
Zainorin hjælper dig med inspiration og gode fifs.  
Få også den sjove historie om, hvordan de malaysiske 
bønder ”snød” de hollandske koloniherrer for den 
beds te kaffe – den såkaldte ”Kopi Luwak”kaffe.” 

På Plænen 
Pak dit tæppe og dit gamle legetøj sammen og kom 
over på plænen og sælg det  

I Hestestalden
Røde Kors Rødovre arrangerer:
Loppemarked og salg af Nørklertøj til børn.
Info om Røde Kors lokalt, nationalt og internationalt.

I Kostalden
Sundhed for børn: Leg og bevægelse samt mad.  
Mød sundhedsformidlerne.
Brugskunst fra Ukraine
Hennamaling
Kinesisk kalligrafi 
Kurdisk kunst og kultur
På vej til et job, måske! 

AND og MågE

SoFIA ER VoRES MASKoT. HUN ER  FøDT I MALMø AF FoRæLDRE FRA AFgHANISTAN
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TEMA - MANGFOLDIGHED TEMA - MANGFOLDIGHED 

“Det handler om at vise  
du kan noget”

“Man skal være stolt af  
den man er”

Når Mangfoldighedsfestivalen finder sted den 18. juni på Rødovregaard, 

vil Kinesisk-Dansk Kultur og Idrætscenter også være at finde på scenen. 

Deres kor synger alt fra ‘Marken er mejet’ til kinesiske folkesange for 

publikum. Men selv om det kan være en sproglig udfordring at lære dansk, 

når man har et andet modersmål, så er det ikke nødvendigvis meget 

nemmere at blive enige om udtalen, når man synger sammen på 

kinesisk.

“Vi synger på mandarin, det man kalder Beijing Standard, men Kina er jo 

et kæmpe land, og vi kommer mange forskellige steder fra, så vi må hele 

tiden rette hinandens udtale. For det er et svært sprog, det samme ord kan 

udtales på hundrede forskellige måder,” fortæller Dapeng Liu. Han er 

formand for foreningen, der har omkring 70 medlemmer fra hele hoved-

stadsområdet, og også har flere andre aktiviteter end kor, så som Tai Chi, 

badminton og kaligrafi. Han glæder sig dog til, at koret skal synge på 

festivalen:

“Det handler om vores identitet og om at vise, at du kan noget og har 

positiv energi. For når du synger, bliver du glad,” forklarer han. 

Du kan finde foreningen her på cndkcndk.dk.

Også i år vil du kunne møde Dansk-Kurdisk Fællesskab på Mangfoldig-

hedsfestivalen. For festivalen er en mulighed for at fortælle en anden hi-

storie om kurderne end den, der handler om at være flygtning, mener 

Awrink Barawy, der er formand for foreningen. “Vi kommer for at vise 

vores kultur, for vi har rigtig meget at byde på,” siger hun og tilføjer: 

“Vi mener man skal være stolt af den, man er. Lige meget hvor man er i 

verden. Jeg har en bagage med her til Danmark, og den vil jeg gerne vise 

frem,” siger hun og fortæller, at gæsterne på festivalen derfor kommer til 

at opleve både kurdisk folkedans, musik og selvfølgelig masser af mad og 

søde sager. Foreningen har omkring 70 medlemmer og arrangerer sam-

menkomster for kurdere, der bor i Rødovre og omegn. Men den har også 

en kvindegruppe, der diskuterer børneopdragelse og mange frivillige, der 

giver børnene modersmålsundervisning. For det er vigtigt at give noget 

videre til børnene, så de ved, hvem de selv er.

“Man holder jo ikke 100 procent fast i sin kurdiske kultur, når man bor i 

Danmark, for man får to kulturer. Men man skal heller ikke glemme sig 

selv.” Du kan finde foreningen på Facebook, hvor de har gruppen ’Qutab-

xaney kurdi la København’.

Nogle traditioner holder du fast i. Andre giver du 

lige så stille slip på. For man lærer at finde ba-

lancen, når man siger farvel til Ghana og god-

dag til Danmark, fortæller Emmanuel Dankyi-

Appah. Han er medlem af Integrationsrådet og 

formand for Akan Fekuw, den ghanesiske for-

ening i Rødovre. 

“Danmark har jo også en kultur med en masse 

gode traditioner, som vi skal passe ind i. Så en 

tradition med at gå rundt i skoven om natten, 

den kan vi ikke lige tage med fra Ghana. Men 

hvordan vi navngiver vores børn, det er for ek-

sempel meget vigtigt for os,” siger han. I Ghana 

får alle børn navn efter et familiemedlem, deres 

stamme, deres område og den dag, de er født. 

Så et navn fortæller meget om dig. 

For et menneskes rødder er vigtige, understre-

ger Emmanuel Dankyi-Appah, og derfor har den 

ghanesiske forening både fokus på at lære bør-

nene at bidrage til det danske samfund og på at 

fortælle dem, hvor de stammer fra. 

“Det er meget vigtigt stadig at have vores kultur, 

og at vores børn og børnebørn husker, at vi er 

afrikanere,” tilføjer Margaret Lovely Amisah, der 

er uddannet kok og i foreningen går under kæ-

lenavnet ‘mad-damen’. 

“Her i Danmark har jeg to kulturer,” siger hun 

og viser sin ghanesiske nationaldragt frem, og 

forklarer om farvernes symbolske betydning. 

VAR SLAVEBARN
Hvad tøjets farver betyder er en af de ting de 

voskne traditionelt lærer børnene om, men 

Margaret Lovely Amisah måtte selv undvære at 

få den lærdom fra sin mor. Da hun var seks år 

kunne hendes mor ikke forsørge hende længe-

re, så hun blev solgt til en dame, hun skulle 

være tjenestepige for.

“Jeg var et slavebarn, så min mor lærte mig ikke 

de ting. Det var meget hårdt at skulle undvære 

den kærlighed,” siger hun. Derfor er det også 

vigtigt for hende selv at give noget videre, og 

hendes eget speciale er maden. Men det er ikke 

kun de ghanesiske børn, der får gavn af den. Det 

gør de danske naboer også.  

“Jeg opdagede hurtigt, at mange danskere el-

sker stærk mad, så jeg har nogle gange over-

rasket mine naboer med at lave ghanesisk mad 

til dem med chili, ingefær, hvidløg,” siger hun og 

fortæller om hvordan hun også altid gik rundt 

med stærke krydderier i tasken, da hun gik på 

restaurationsskole på Bornholm. 

MERE FARVERIGE DANSKERE
Det bliver også maden, der får hovedrollen, når 

foreningen er med på årets Mangfoldighedsfe-

stival. Men der vil også blive solgt stof og tøj, for 

danskerne kan lære meget af ghaneserne på det 

punkt, mener Emmanuel Dankyi-Appah:

“Det ville være dejligt at se danskerne klæde sig 

i flere farver. I Ghana går man kun i sort, hvis 

nogen er død,” siger han.

Du kan ikke holde fast i alle dine 
traditioner, når du flytter til et nyt 
land, mener formanden for den 
ghanesiske forening. Men dem du 
beholder kan være med til at bygge 
bro til dine danske naboer.

FARVERIGE Danskerne  går alt for meget i sort, mener 
Emmanuel Dankyi-Appah, der er formand for Akan Fe-
kuw, den ghanesiske forening i Rødovre.  
Både på årets Mangfoldighedsfestival den 18. juni og til 
Kulturnatten  den 9. september, vil foreningen prøve at 
få lidt flere farver på danskerne. 
Margaret Lovely Amisah har da også taget sin kente - sin 
ghanesiske nationaldragt  - på i dagens anledning. Hat-
ten viser Ghanas flag, og farverne symboliserer hver sin 
ting: Rød for landets kamp for selvstændighed, gul for de 
mineraler og ressourcer, der findes i jorden, og grøn for 
landets natur. Den sorte stjerne symboliserer fællesska-
bet med alle afrikanere. 

De vil give Rødovre FLERE FARVER
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Jazzfestival 

NATACHA ATLAS & BAND
Torsdag d. 7. juli kl. 20

Verdensstjernen giver koncert i Viften. Hun er 

aktuel med albummet ’Myriad Road’

Sted: Viften

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

GUITAR GENIUS STANLEY JORDAN (US)
Tirsdag d. 5. juli kl. 20

Guitarhelten fra 80’erne, der er berømt for sin 

to hånds tappingteknik, gæster Viften. Det er 

melodisk og virtuost fra en ægte stilskaber.

Sted: Viften

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

THE BASILY GYPSY BAND (NL)
Onsdag d. 6. juli kl. 20

Basily genopliver sigøjner swingmusik udviklet 

af Django Reinhardt og Stéphane Grappelli.

Sted: Viften

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

JAZZ UNDER ÅBEN HIMMEL
7. juli – 10. juli

Torsdag 7/7 kl. 16: Jesper Thilo Quintet, fredag 

8/7 kl. 13: Jacob Fischer Kvartet, Fredag 8/7 kl. 

16: Creole Catz, lørdag 9/7 kl. 11: The Kutiman-

goes, lørdag 9/7 kl. 12:30: Stan Gets in your 

Eyes, lørdag 9/7 kl. 16: Louisiana Jazzband m. 

Daimi, søndag 10/7 kl. 13: Bajazzerne, søndag 

10/7 kl. 16: Tribute to Papa Bue

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis adgang – læs mere på viften.dk

Wellness
GRILL & WELLNESS
Fredag d. 17. juni kl. 17.-21

Spis mad fra grillen i wellnessområdets hyg-

gelige have. Som altid vil der være saunagus, 

hygge og varme. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter 269 kr. via rk.halbooking.dk

GOD SOMMER - WELLNESS ARRANGEMENT
Søndag d. 3. juli kl. 12-16.30

Vestbad ønsker alle en god sommer med en 

dag med grill og saunagus. Du kan slappe af i 

varmtvandsbassinet eller i vores dejlige have. 

Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter 269 kr. via rk.halbooking.dk

Det sker i Rødovre

Sankt Hans
SANKT HANS PÅ PLÆNEN
Torsdag d. 23. juni kl. 17 - 21.30

Der er både børneunderholdning med Isas Stepz 

fra DR, ponyridning og snobrød. Borgmesteren 

holder tale kl 20, hvorefter bålet tændes.  

Sted: Rådhusplænen

Gratis adgang

BÅLFEST HOS BYGGEREN
Torsdag d. 23. juni kl. 18-20

Børneboder, kolde øl, varme pølser og god 

Sankt Hans-stemning. Borgemesteren holder 

tale kl. 20.30.

Sted: Rødovre Byggelegeplads

Entre 3 kr. inkl. deltagelse i lodtrækning om en 

’købmandskurv’ med lækkerier.

MIDSOMMER I AVARTA
Torsdag d. 23. juni kl. 18-22

Du kan købe både øl og grilpølser hos Boldklub-

ben Avarta, når de fejrer Sankt Hans. Der er 

båltale 20, hvorefter bålet tændes.  

Sted: Boldklubben Avarta 

Gratis adgang

Udstilling
RØDOVRE FOTOKLUB
10. juni – 1. juli

Oplev et udvalg af Rødovre Fotoklubs bedste 

fotos. Se mere på foto2610.dk.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang

HEERUPS HAVE – SOMMERUDSTILLING  
PÅ HEERUP MUSEUM 
Fra 25. juni til 28. august. Tir-søn kl. 11-16

Se Heerups farverige værker på Heerup Muse-

ums sommerudstilling, som også viser den store 

donation af hele 15 stenskulpturer. 

Sted: Heerup Museum

Entré 45 kr. / børn gratis.

Ud i det grønne
BESØG FÅRENE
Søndag d. 3. juli og søndag d. 7. august - kl. 10

Hør om Fåregræsserforeningen. Hvis vejret er 

til det, kan I se fårene blive klippet.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis

Sommerferie
SOMMERBOGEN
10.juni – 20. august

Hent et Sommerbogs-hæfte på børnebibliote-

ket, læs tre bøger, skriv en lille anmeldelse af 

bøgerne og aflever hæftet på børnebiblioteket 

– så får du en bogpræmie.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten / Islev 

Bibliotek

Gratis 

SOMMER PÅ VESTVOLDEN.
25. juni – 14. august

Ejbybunkeren holder åbent tirsdag til søndag i 

hele sommerferien. Se mere om aktiviteterne 

og programmet på Vestvolden.dk.

Sted: Ejbybunkeren, Jyllingevej 303

Entré til Ejbybunkeren: 30 kr./barn, 50 kr./

voksen

SOMMERCAMP FOR DE 9-15 ÅRIGE
27. juni – 1. juli. Man-tors kl. 10-15, fredag kl. 

12-17

Den første uge i skolernes sommerferie 

forvandles Rødovregaard til en sommercamp 

for dig og andre 9-15 årige. Her kan du bygge 

robotter, lave skjult kamera eller du kan lave 

det svedigste danseshow.

Sted: Rødovregaard

Billetten koster 300 kr. via fritidfordig.nemtil-

meld.dk. 

SOMMERAKTIVITETER FOR BØRN
27. juni - 7. august

Rødovre Kommunes sommerferieaktiviteter 

rummer alt fra træklatning til streetsoccer, opti-

mistjolle, ridning og meget mere. Du kan se hele 

kataloget for ferieaktiviteterne på rk.dk eller på 

hjemmesiden for Milestedets Ungdomshus. 

Mange af aktiviteterne er gratis, mens andre 

koster mellem 10 og 150 kr.

Events
MANGFOLDIGHEDSFESTIVAL 
Lørdag d. 18. juni kl 11-17

Oplev alt fra gospel fra Uganda til folkedans fra 

Filipinerne, når Rødovre viser sin mangfoldig-

hed frem. I år er festivalen med børnetema og 

teater og leg for de små.

Sted: Rødovregaard

Gratis adgang

RØDOVRE BYFEST
16.- 19. juni 

Der er øltelt og feststemning, og Sweethearts og 

DJ Wallin på programmet, når der er Rødovre 

Byfest over fire dage. 

Sted: Rådhusplænen

Gratis adgang til byfestpladsen. Billet til Fest-

teltet lørdag aften koster 50 kr. via billetto.dk 

eller 75 kr. i døren. 

BENNY ANDERSEN VS HALFDAN – TIP EN 22ÈR
Søndag d. 7. august  kl 14 - 17

Teater Optimis opfører et potpourri af Benny 

Andersen og Halfdan Rasmussens tekster. Pub-

likum skal gætte hvem, der har skrevet dem. 

Sted: Rødovregaard 

Gratis adgang
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DENGANG I RØDOVRE

Rødovregaard var en af Rødovres 
største gårde og var i 200 år ejet af 
den samme familie. I dag er den 
forenings- og kulturhus, men fortiden 
hænger fast i de gamle bygninger.

Enhver gammel gård med respekt for sig selv 

har et spøgelse, og Rødovregaard er ingen und-

tagelse. Gården har været forenings- og kultur-

hus siden 1980, men alligevel er en af fortidens 

beboere blevet hængende længe efter, at alle de 

andre var flyttet fra gården. 

“Jeg har haft skiftende personale gennem årene, 

og de har alle oplevet, at der er noget på Rød-

ovregaard, som vi ikke kan forklare. Men bortset 

fra en enkelt episode med nogle smadrede glas, 

så føler vi alle sammen, at her bor et venligt 

spøgelse, der passer på os,” fortæller Bent  

Westh Hansen, der er leder af Rødovregaard. 

For flere ansatte på Rødovregaard siger de har 

oplevet, at de automatiske døre åbner af sig selv 

og at ventilationen og håndklædemaskinen på 

toiletterne pludselig begynder at køre helt af sig 

selv, selvom det slet ikke burde være muligt. 

BLIVER HÆNGENDE PÅ RØDOVREGAARD
Rygtet vil vide, at spøgelset er en gammel dag-

lejer ved navn Børge, der engang i fortiden hjalp 

til på gården. Hvorfor Børge går igen, er der 

ingen der ved, men tilsyneladende er Rødovre-

gaard et sted, hvor man bliver hængende lidt 

længere end normalt. For dengang gården var 

på private hænder, var gårdens ejere også mere 

end almindeligt sejlivede.

“De sidste 200 år var der kun fire ejere fra den 

samme familie. De giftede sig alle sammen sent 

og blev meget gamle. De var nogle meget mar-

kante herrer,” fortæller Bent Westh Hansen. 

Nummer to af de fire ejere, Søren Nielsen, var 

både sognefoged og Kongelig Berider for Kong 

Frederik VI. 

VILLE GENSE BARNDOMSHJEM  

Hans sønnesøn Niels Chr. Sørensen, Rødovre-

gaards sidste ejer, var ligeledes sognefoged 

(datidens borgmester) og havde så meget at 

skulle have sagt i Rødovre, at det lykkedes ham 

at opkalde vejene Christiansdal og Axelhøj efter 

sig selv og sin søn. Noget som sønnen Axel, 

ifølge Bent Westh Hansen, havde det rigtig skidt 

med.

“Han dukkede op her en 

dag som en gammel 

mand for at gense sit 

barndomshjem, og da 

fortalte han, at han syn-

tes ikke, at han havde 

fortjent det. For han var 

jo kun et barn den-

gang,” fortæller han. 

En fornem familie - og et spøgelse ved navn BØRGE

VIGTIG HERRE Familien er samlet til Niels Chr. Søren-
sens  (nederst m.f.) 75 års fødselsdag i 1946. Den sidste 
private ejer af Rødovregaard var ligesom sin forgængere 
en vigtig person i sognet. Under krigen sørgede han 
bl.a. for at børn fra fattige familier kunne komme forbi 
med mælkespanden efter skole og få mælk fra Rødov-
regaards køer. Hans søn Axel sidder på nederste række 
nummer to fra højre.

1947  Fra dengang Rødovregaard stadig var bondegård. I 1961 døde gårdens 
sidste ejer, Niels Chr. Sørensen. Rødovre Kommune overtog gården i 1977.

Han fortæller, at Axel som voksen blev meget 

uvenner med sin stedmor på grund af den pige, 

han ville gifte sig med. Axel blev efter sigende 

så vred, at han svor aldrig at sige et ord til hende 

indenfor på gården igen. Siden flyttede han fra 

gården, for han var med Bent Westh Hansens 

ord lidt af en rebel, men alligevel blev lidt af Axel 

måske hængende.  For en del år siden, da spø-

gelser var et stort hit på tv, hyrede Bent Westh 

Hansen for sjov en clairvoyant, der kunne for-

tælle lidt om Børge. 

“Han kunne mærke, at der lå meget tungsind i 

flere af lokalerne, specielt i Havestuen. Og det 

tror jeg skyldtes at Axel ikke talte til sin stedmor 

indendørs,” fortæller han. 
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