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HAR DU LYST TIL AT DANSE?
Sommeren er over os, og forude venter et hav af 

gode oplevelser. Rødovres skolebørn kan bladre 

gennem SOMMERFERIEBOGEN, der er fuld af 

aktiviteter, og dem der rigtig vil dykke ned i en 

interesse, kan tage på Sommercamp på Rødov-

regaard, hvor der både er stopmotion-, male- 

og danseworkshop. Du kan læse mere om  
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Borgerservice og forvaltningerne er åbne for 
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KORT NYT

FÅR DU ’MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE’ I  

DIN POSTKASSE? 

Magasinet udkommer ti gange årligt, en gang om 

måneden undtagen i januar og juli. Det omdeles ty-

pisk i den første halvdel af måneden. 

Hvis du ikke har modtaget magasinet, kan du kon-

takte os på magasin@rk.dk. Skriv navn, adresse og 

evt. telefonnummer. Så undersøger vi sagen og 

vender tilbage til dig. Du kan også finde magasinet 

på biblioteket og i Borgerservice. Næste nummer af 

magasinet udkommer i uge 34.

TAG PÅ BIBLIOTEKET FRA MORGENSTUNDEN
Fremover kan de morgenfriske låne bøger på Rødovre Bibliotek al-

lerede fra morgenstunden. Hovedbiblioteket udvider nemlig åb-

ningstiden, så du i hverdagene kan blive lukket ind klokken otte i 

stedet for klokken 10. Om lørdagen åbner biblioteket stadig 

klokken 10. De to ekstra timer bliver dog på egen 

hånd. Der vil være personale til stede på biblioteket, 

men de vil være optaget af andre opgaver. Du kan 

dog stadig låne bøger og musik, læse i magasiner 

og aviser, bruge printer og scannere, eller sidde og 

studere - ligesom du kan i bibliotekets øvrige åb-

ningstid. Fra klokken 10 står personalet igen klar til at 

hjælpe dig. De nye åbningstider begynder 1. september.

TÆNK PÅ SKRALDEMANDEN,  
NÅR DU SMIDER GRILL-ASKEN UD
Grillsæsonen er i gang, og når asken hober sig op i bunden af grillen, 

er det fristende bare at tømme hele herligheden direkte ned i af-

faldscontaineren. Men når du står og holder vejret for ikke at få en 

mundfuld askestøv i munden under manøvren, så tænk på skralde-

manden. Han skal nemlig stå på samme måde, når han tømmer 

containeren over i sin skraldebil. Og igen når 

han tømmer din nabos container - og mange 

andres. Derfor lader skraldemanden din af-

faldscontainer stå, hvis du har smidt aske 

direkte i den. Så gør skraldemanden 

- og dig selv - en tjeneste ved at hælde 

asken i en pose, før du smider den ud. 

FRIVILLIGE OG SPORTSFOLK HYLDET
Hvert år hylder Rødovre Kommune det frivillige 

idrætsforeningsliv ved to fester, og her i juni går 

det løs igen. Den første fest er til ære for årets 

voksne sportsfolk. Her bliver de idrætsfolk, der 

har fået medaljer i årets løb hyldet sammen med 

deres trænere og idrætsledere. Der bliver holdt ta-

ler, og mestrene får overrakt gaver og diplomer. Den anden fest er 

for ungdomsmestrene og deres trænere og ledere. Også her bliver 

der uddelt gaver og diplomer, og til begge fejringer kommer borg-

mesteren og taler. Men festerne er i høj grad også en fejring af alle 

de frivillige ledere i idrætsforeningerne, hvis indsats er med til at 

bære mange af Rødovres idrætstilbud. Festerne finder sted den 9. 

og 14. juni og er kun for særligt indbudte.

SOMMER PÅ HEERUP MUSEUM
I maleren Henry Heerups verden er det sommer 

hele året, og det er også navnet på Heerup Museums 

nye sommerudstilling. Mange af motiverne i udstil-

lingen er inspireret af Heerups egen have. Især vilde 

planter som bjørneklo, hyld, røllike og valmuer har sneget 

sig ind, fordi de groede lige dér, hvor han hver dag sad og 

malede. Men Heerup nød også de mange dyr, der kom på 

besøg i hans have, og i en stor del af hans farverige malerier er 

der hverdagsfortællinger om havens mylder af katte, snegle og fugle. 

Udstillingen kan ses frem til 2. september, så tag familie og venner 

med, og nyd en dejlig dag på museet. Du kan også låne et tæppe og 

sætte dig i haven med en Hansen- is og løse museets fugle-quiz. 
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NYHEDER

Krohygge og frisk havluft på pensionistskovtur
Den 26. juni sælges billetterne til årets 
pensionistskovtur, der i år går til 
Rørvig.

Start dagen med duften af kaffe og slut af med 

en mundfuld frisk havluft. Sådan kunne pro-

grammet for årets pensionistskovtur beskrives. 

Turen går nemlig i år til Rørvig, men starter som 

altid med en tår kaffe og friskbagte croissanter 

i Viften, før busserne kører afsted. 

Undervejs stopper vi ved Odsherred Brandmu-

seum, hvor du kan nyde en øl eller vand. Her har 

du mulighed for at se på brandbilerne og be-

søge NKT Museet, der formidler dansk 

el-industrihistorie.

Siden går turen videre til Lyngkroen ved Rørvig, 

hvor der bliver serveret en dejlig frokost. Fro-

kosten og én øl, vand eller et glas vin er inklude-

ret i prisen, det samme er kaffe og lagkage. 

Der er mulighed for at slutte af med en gåtur på 

havnen i Rørvig, og måske købe lidt frisk fisk 

med hjem til aftensmaden. De, der har lyst, vil 

blive transporteret derned med bus. Vil du hel-

lere blive på Lyngkroen, kan du også gøre det. 

Når dagen er slut, kører busserne hjem mod 

Rødovre og forventes at være tilbage ved Viften 

cirka klokken 18.15.

FØRST TIL MØLLE
Skovturen foregår i år den 13., 14., 15., 16., 20. 

og 21. august. Billetterne kan du købe i Viften 

tirsdag den 26. juni klokken 9-13. De sælges 

efter først-til-mølle-princippet og koster 150 

kroner, der skal betales kontant. Da skovturen 

kun er for Rødovre Kommunes pensionister og 

efterlønsmodtagere, skal du fremvise legitima-

tion med nuværende adresse, når du køber 

billet.

Under billetsalget byder vi desuden på en kop 

kaffe i Viften. Her kan du også høre om datastu-

erne, og hvordan de frivillige dér kan hjælpe dig 

i gang med både Nem ID, mails, e-Boks,  

borger.dk og at ‘gå i banken’ på den digitale 

måde. Du kan også høre om Sundhedscentrets 

tilbud og møde repræsentanter fra SeniorRådet, 

der fortæller om deres arbejde. 

PENSIONISTSKOVTUREN
Skovturen foregår den 13., 14., 15., 16., 20. 

og 21. august.

Billetter sælges i Viften tirsdag den 26. juni 

kl. 9-13, og koster 150 kr. kontant, og du 

skal fremvise legitimation med adresse. 

Vær opmærksom på, at skovturen kun er 

for Rødovre Kommunes pensionister og 

efterlønsmodtagere.

Er du kørestolsbruger, kan du og din hjæl-

per deltage den 15. august eller 20. august. 

Begge dage har vi en minibus med lift med 

plads til seks kørestolsbrugere. Husk at 

sikre, at billetten er til liftbussen, når du 

køber billet til dig og din hjælper.

Hvis der er billetter tilbage, når billetsalget slut-

ter, bliver de solgt i Borgerservice på rådhuset 

fra onsdag den 27. juni.

Frokosten på årets pensionistskovtur serveres på Lyngkroen i Rørvig. Der bliver også mulighed for at gå en tur på havnen. PR-foto: Lyngkroen.
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Demokratisk eksperiment bliver permanent
Antallet af stemmer, der skal til for at 
få et borgerforslag drøftet i 
Kommunalbestyrelsen, bliver nu sat 
ned. Samtidig bliver ordningen med 
borgerdrevne forslag gjort permanent.

Rødovre var den første kommune i landet, der 

indførte borgerdrevne forslag. Det var i første 

omgang en forsøgsordning, der skulle prøves af 

i to år. Kommunalbestyrelsen har netop beslut-

tet, at ordningen fortsætter, og at det i fremtiden 

skal være lettere for borgerne at få et forslag 

drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Det krævede oprindeligt 1305 stemmer at få et 

forslag drøftet  – svarende til halvdelen af Rød-

ovres postnummer, 2610. Erfaringerne fra for-

søgsordningen har dog vist, at det antal var for 

højt. Derfor bliver det nu sat ned til 500 stem-

mer. Der bliver desuden sat en udløbsdato på 

forslagene, så de udløber efter 12 måneder. 

FORSLAG ER BLEVET GENNEMFØRT
På trods af de små justeringer, så har ordningen 

været en succes. Selvom ingen af de forslag, der 

indtil nu er kommet ind fra borgerne, officielt 

har fået stemmer nok, så har mange af dem 

alligevel haft betydning. De har nemlig inspire-

ret til diskussioner både blandt politikerne og i 

Rødovre Kommunes forvaltninger, og flere for-

slag er også blevet gennemført. Blandt andet er 

der blevet lavet trafiksikring på Hendriksholms 

Boulevard, og der blev sat penge af på kom-

munens budget for 2018 til at bringe pædago-

gers alenetid i dagsinstitutionerne ned.

Forsøget med borgerdrevne forslag blev oprin-

deligt indført som en del af Kommunalbestyrel-

sens arbejde med Rødovre som et demokratisk 

laboratorium.

Folkekøkken og tv-kok 
på Rødovredagen
Det gode måltid kommer i centrum på Rødovredagen, som 
finder sted den 8. september 2018. Den kendte tv-kok Claus 
Holm deler ud af sine erfaringer, og rådhuspladsen bliver 
omdannet til et folkekøkken med fællesspisning.

Det er en god idé at besøge Rødovredagen, hvis du interesserer dig for god 

mad. Kok og smagsudvikler Claus Holm giver en tur gennem sit smags-

kompas og de fem smage, og han giver staldtips til, hvordan han selv 

bygger maden op ved hjælp af de råvarer, vi har adgang til.

 ”Mad, der smager, gør en verden til forskel. Det er helt vildt, hvad det kan 

gøre ved os. Alle skal kunne være med – vi skal møde råvarerne i øjen-

højde og med realistiske ambitioner. Jeg håber, jeg kan inspirere til mere 

smag, kant og kærlighed i hverdagene i Rødovre. I køkkenet kan alt lade 

sig gøre,”, siger Claus Holm, der er kendt for den karakteristiske kasket og 

de store briller. Efterfølgende tager Rødovres folkekøkken over. Det er 

startet op med stor succes i foråret. De frivillige vil aktivt arbejde med de 

fem grundsmage i deres servering, som kan nydes ved langborde og 

sammen med andre Rødovreborgere.

Claus Holm er bl.a. kendt som kok fra Gó  Morgen Danmark og TV2s program Gó  
appetit. Han er en vigtig del af COOP’s projekt ’Sammen om bedre mad’, der har fokus 
på at bygge bro mellem producent og forbruger, med formål om at bringe smagen i 
øjenhøjde. Han står desuden bag køkkenserien HOLM.

RØDOVREDAGEN finder sted lørdag den 8. september 2018 på rådhuspladsen og rådhusplænen i det centrale Rødovre. Det bliver en festdag for alle, 

der bor i byen. Der er blandt andet gratis koncerter på rådhuspladsen samt teater og aktiviteter for børn, og så kan du glæde dig til masser af debat 

og workshops om fremtidens Rødovre. Rigtigt mange lokale foreninger har desuden meldt deres ankomst og vil stå klar til at vise deres aktiviteter 

frem. Det er gratis at deltage.
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“Jeg har lært, at det ikke er børnenes skyld.” 

Sådan siger et barn, der i løbet af de sidste par 

år har gået i en af de samtalegrupper, Rødovre 

Kommune har drevet sammen med Psykiatri-

fonden. Grupperne er for børn, hvis forældre er 

ramt af psykiske vanskeligheder eller sygdom, 

for eksempel stress, angst eller depression. 

For det er ikke altid nemt at være barn der-

hjemme, hvis mor eller far har det skidt, og 

Samtalegrupper for børn fortsætter

Skole OL i Rødovre
I maj blev der holdt Skole OL på Rødovre Atle-

tikstadion, hvor alle Rødovres 3., 5. og 7. klasser 

var inviteret til at prøve kræfter med løb, spring 

og kast. 1200 elever dystede om at vinde en fi-

naleplads og en klassetur til Skole OL Finalen i 

Aarhus 12.-15. juni. Det endte med at blive 3.a 

og 7.i fra Valhøj Skole og 5.b fra Rødovre Skole, 

der løb med medaljerne, og de to ældste klasser 

skal nu afsted til Aarhus. 

”Ideen og filosofien bag Skole OL er rigtig god. 

Skoleatletikstævnet er blevet en god tradition i 

Rødovre og sætter fokus på at få atletik på sko-

leskemaet i idrætstimerne. Jeg ved, det motive-

rer mange børn og lærere,” siger Tenna Terney 

fra Valhøj skole, der er med i planlægningsgrup-

pen. Skole OL fokuserer på værdierne fælles-

skab, færdighed og fairplay, hvor klasserne dy-

ster som et samlet hold. 

Skole OL i Rødovre bliver afholdt som et samar-

bejde mellem Dansk Atletik Forbund, Børne-  

og kulturforvaltningen, folkeskolerne i Rødovre  

og idrætsforeningerne Orient og Rødovre  

Atletik Club. 

børnene kæmper ofte med skyld og afmagt.

“De ting får de mulighed for at tale om hos os. 

De kan møde andre børn, der har prøvet det 

samme og høre om, hvordan de tackler det at 

have en mor eller far, der har det dårligt psykisk, 

og at det er muligt at have det godt og trives på 

trods af udfordringerne hjemme. Det kan være 

en stor lettelse,” fortæller Julia Ahlbom, der er 

projektleder for grupperne og selv er gruppele-

der for en af dem. 

MØDES EN GANG OM UGEN
Grupperne har kørt på forsøgsbasis de sidste tre 

et halvt år, men nu bliver de gjort permanente. 

Der er seks-otte børn eller unge i hver samtale-

gruppe, og de mødes i to timer en gang om 

ugen over 10 uger. Børnene får lovligt fri fra 

skole til at være med. Samtalegrupperne ledes 

af to uddannede gruppeledere, der ved hvordan 

det er at være i en familie, der er ramt af psyki-

ske vanskeligheder.

SPØRG DIN LÆRER ELLER SKRIV TIL JULIA
Hvis det er noget for dig, kan du for eksempel 

gribe fat i din lærer eller en anden på skolen. 

“Alle forældre til skolebørn har fået et brev om 

grupperne i forældreintra, og alle lærere og 

pædagoger på skolerne er blevet informeret og 

kan hjælpe med mere information,” siger Julia 

Ahlbom. 

Hun tilføjer, at man også kan skrive, ringe eller 

sms’e til hende på cn18924@rk.dk eller 29 36 87 

16, hvis man gerne vil tale om det med en, man 

ikke kender i forvejen.

Samtalegrupper for børn, hvis 
forældre er ramt af psykisk sygdom, 
har kørt på forsøgsbasis i Rødovre i 
tre et halvt år. Nu bliver de gjort 
permanente, så børnene også i 
fremtiden har et sted, hvor de kan tale 
med andre børn i samme situation.

6  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  J U N I  2 0 1 8



NYHEDER

Samlet indsats hjælper udsatte familier til en bedre hverdag

En samlet indsats for udsatte familier 
er med til at hjælpe forældrene til 
beskæftigelse og skabe bedre trivsel 
for børnene. Det viser en evaluering af 
projektet ’Sammen om Familien’.

Projektet ’Sammen om Familien’ hjælper ud-

satte familier til en bedre hverdag. Det viser en 

ny evaluering fra Oxford Research. Projektet har 

kørt siden 2016 og er for familier, der modtager 

hjælp og støtte fra både Jobcentret og Børne- og 

Familieafdelingen. Det kan være en familie, hvor 

forældrene får kontanthjælp, og børnene har et 

handicap eller andre særlige behov. 

Med projektet får familierne én indgang til kom-

munen, og sagsbehandlerne har bedre tid til at 

sætte sig ind i familiens livssituation og opbygge 

en tillidsfuld relation, og det gør, at de får indblik 

i de egentlige udfordringer i den enkelte familie, 

viser evalueringen. Den samlede, målrettede 

indsats har også vist sig at give mere ro og over-

blik for familierne selv.

Resultatet er, at flere af forældrene i dag er 

kommet tættere på arbejdsmarkedet gennem 

beskæftigelsesindsatser og er i gang med et 

stabilt forløb. Desuden vurderes det i evaluerin-

gen, at størstedelen af dem, der endnu ikke er i 

beskæftigelse, på sigt vil komme i arbejde eller 

uddannelse.

BEDRE TIL AT KLARE FORÆLDREROLLEN
Evalueringen viser også, at de voksnes forældre-

evner er blevet tydeligt forbedret, hvilket har 

gjort, at børnene også trives bedre. Nogle fami-

SAMMEN OM FAMILIEN
Projekt ’Sammen om Familien’ startede i 

2016, og der er pt. 34 familier tilknyttet, 

heraf ca. 40 voksne og 60 børn. 

Målet er en sammenhængende indsats for 

udsatte familier med fokus på børnenes 

trivsel og forældrenes muligheder for at 

komme i arbejde eller uddannelse. 

Det er et frivilligt tilbud, som er koordineret 

mellem Jobcentret og Børne- og Familieaf-

delingen i Rødovre Kommune. Der er lø-

bende optag og tilbuddet fortsætter. 

lier er fortsat i familiebehandling, mens andre 

har tilknyttet en mentor, der støtter op om fami-

liens udvikling.

’Sammen om Familien’ fokuserer på hele familien ved at forbedre børnenes trivsel, sideløbende med at mor og far støttes til at komme i arbejde eller uddannelse. 
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VELKOMMEN PÅ TABURETTEN

INTEGRATIONSRÅDET
Integrationsrådet består af 13 medlemmer,  

og har til formål at medvirke til, at kommu-

nalbestyrelsens integrationsindsats er ef-

fektiv og sammenhængende samt egnet til at 

fremme etnisk ligestilling.

Rådet er valgt for fire år. Du kan læse mere 

om rådet og dets medlemmer på rk.dk/

integrationsraadet

Formand for nyt integrationsråd:
“Integration er ikke kun for dig eller mig. Det er for os alle sammen”

Et nyt integrationsråd er kommet til. 
Tidligere formand, Lally Parwana, er 
tilbage i formandsstolen og ser frem 
til fire år som bindeled mellem 
borgere og politikere. 

Hvilken rolle har Integrationsrådet i Rødovre?

“Vi er jo borgernes stemme i forhold til politi-

kerne, som vi skal rådgive omkring integration. 

Vi kommer med høringssvar til de forskellige 

politiker i kommunen, når der er emner, der har 

med integration at gøre. Men vi er også binde-

led den modsatte vej. Vi er her også for at gøre 

borgerne opmærksomme på deres egne ret-

tigheder og pligter, som vi for eksempel gjorde, 

da der var valg. Det er noget, vi især samarbej-

der med de mange etniske foreninger i  

Rødovre om.”

Hvad kan borgerne bruge jer til?

“Som sagt til at være deres stemme overfor 

politikerne. Vi kan selvfølgelig ikke tage fat i 

enkeltsager, men bliver vi kontaktet, så vil vi 

undersøge om de måske har fat i et generelt 

problem. Men vi har også rigtig meget brug for 

borgerne og for, at de også selv tager et ansvar 

og viser interesse for at være med. Det kunne for 

eksempel være ved at lave et arrangement eller 

gøre noget andet som frivillige.”

Hvilke emner står øverst på jeres dagsorden?

“Det er stadig tidligt at sige, for vi har først vores 

første rigtige møde den 7. juni (før magasinets 

deadline, red.), og der skal vi blive enige om, 

hvad vi skal. Men nogle af de ting, vi før har fo-

kuseret på, er stadig vigtige: At hjælpe til at 

skole-hjem-samarbejdet fungerer godt i nydan-

ske familier. Og at nydanskere får gode sprog-

kundskaber. Mange oplever, at hvis de har et 

job, så lader ‘systemet’ dem være i fred. Men 

hvis de har et job, hvor de arbejder isoleret og 

kun bruger hænderne og ikke sproget, så lærer 

de det ikke. Og pludselig er de kommet op i 

årene, og så giver folk op. Derfor skal der fokus 

på, at man som indvandrer får lært sproget.” 

“Noget andet vi også gerne vil se nærmere på, 

er om der måske er et behov for at lave en selv-

stændig integrationspolitik i Rødovre. I dag er 

det noget, der er arbejdet ind i andre politikker, 

men det kunne være interessant at undersøge, 

om det giver mening at skille det ad. Det kunne 

vi gøre ved at se, hvad andre kommuner gør og 

ved at tale med borgerne om, hvad de mener, 

der er brug for.”

Hvad vil I gøre anderledes end tidligere?

“I mange år brugte vi mange kræfter på at lave 

Mangfoldighedsfestivalen hver sommer, men 

det er meget krævende og tager energi fra an-

dre ting. Så nu går vi en anden vej, og vil i stedet 

for arbejde mere for at blive en del af ‘det store 

Rødovre’, og vil blandt andet gerne være med på 

Rødovredagen. Integration er ikke kun for dig 

eller mig. Det er ikke enten for danskere eller for 

indvandrere. Det er for os alle sammen, og på 

den måde passer det så godt med den vision, 

man har i Rødovre Kommune om at være ‘sam-

men om Rødovre’. For vi er alle sammen dan-

skere, når vi befinder os på dansk jord” 

Det nye integrationsråd har sat sig på taburetterne dette 
forår, hvor de havde deres første konstituerende møde. 
Snart går arbejdet for alvor i gang. Formand Lally Par-
wana (forrest til højre i gul jakke) har været formand for 
rådet tidligere. Hun har desuden været formand for 
Rådet for Etniske Minoriteter under Integrations-mini- 
steriet samt for European Integration Forum under EU. 
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VELKOMMEN PÅ TABURETTEN

Formand for nyt handicapråd:  
“Overgangen fra barn til voksen er svær for handicappede”

Dette forår satte et nyvalgt 
handicapråd sig til rette på 
taburetterne, og den nye formand er 
Tom Olsen. De næste fire år vil han og 
de andre medlemmer arbejde for, at 
handicappede i Rødovre får de bedst 
mulige vilkår. 

Hvilken rolle har Handicaprådet i Rødovre?

“Vi er sat i verden for at rådgive Rødovre Kom-

mune og politikerne i sager, der har med han-

dicappede at gøre, og det betyder blandt andet, 

at vi indgiver høringssvar, når det er relevant. Vi 

arbejder ikke med enkeltsager, men ser på de 

store linjer: Hvad kan vi gøre for, at de handicap-

pede får de bedst mulige vilkår.”

Hvordan kan borgerne bruge Handicaprådet?

“Vi må jo ikke tage fat i enkeltsager, men der er 

en fødekæde i forhold til de mere generelle 

emner. Som borger skal man gå til sin lokale 

handicapforening, for det er dem, der er eksper-

ter på de enkelte områder. De kan så melde ind 

til Rødovreafdelingen i Danske Handicaporgani-

sationer, der kan tage problemet videre til os, og 

vi kan så tage det videre til politikerne. Men da 

der også sidder medarbejdere fra kommunens 

forskellige fagområder i handicaprådet, er det 

ofte nok at tage det internt i rådet. Vi har ople-

vet, at det rykker rigtig meget, at de medarbej-

dere, der sidder i rådet, kan give hurtig besked 

videre om et problem.”

Hvilke emner står øverst på jeres dagsorden?

“Vi har blandt andet fokus på, at handicappede 

skal tilbydes jævnlige sundhedstjek. Det gør livet 

bedre for de handicappede og vil sandsynligvis 

spare samfundet for nogle penge i det lange løb. 

Vi har også fokus på tilgængelighed og mulig-

hederne for uddannelse og arbejde. Desuden 

arbejder vi med overgangen fra barn til voksen, 

fordi det er en meget svær overgang for handi-

cappede, der pludselig skal ind i et helt andet 

system. Hvis man allerede begynder at se på, 

hvilke muligheder den handicappede har i det 

16. år, så tager man også noget af presset væk 

fra børnefamilierne, der går rundt og ikke ved, 

hvad der skal ske, når deres barn fylder 18.” 

“Alle de her mål er nogle, vi har sat for de næste 

to år, men vi er faktisk allerede rigtig godt i gang 

med at arbejde på dem sammen med 

kommunen.”

I sidder jo i rådet i fire år. Er der andre emner I vil 

sætte fokus på i fremtiden?

“Personligt kunne jeg godt ønske, at Rødovre fik 

en borgerrådgiver på handicapområdet, der 

kunne give anonym rådgivning og være et bin-

deled til kommunen. Desuden vil vi arbejde for, 

at handicappede kan få støtte til at dyrke sport. 

Min egen datter, der er udviklingshæmmet, har 

svømmet i mange år, og jeg kan se, hvor meget 

det betyder for hende. Og det er jo noget Rød-

ovre Kommune lægger rigtig meget vægt på: At 

man som handicappet også har ret til et godt liv, 

og at man får mulighed for at være en del af det 

øvrige samfund.”

Tom Olsen er ny formand for Handicaprådet, men har 
været med som menigt medlem de sidste otte år. Han er 
formand for Rødovres lokale afdeling af Landsforenin-
gen LEV samt af Rødovreafdelingen af Danske  
Handicaporganisationer. Han er desuden medlem af 
Folkeoplysningsudvalget.

HANDICAPRÅDET
Handicaprådet består af seks medlemmer fra 

lokale handicapforeninger, fem medarbej-

dere fra Rødovre Kommunes forvaltninger 

samt en repræsentant fra Kommunal- 

bestyrelsen.

Rådet er valgt for fire år. Du kan læse mere 

om rådet og dets medlemmer på rk.dk/poli-

tik/andre-raad-og-udvalg/handicapraadet
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OPLEV RØDOVRE

Der bliver krig på Vestvolden
16. og 17. juni er der Krigshistorisk 
Festival på Vestvolden, hvor du kan 
møde fortidens soldater på en 1.200 
meter lang tidslinje. ‘Vikingen’ Casper 
ser frem til at lave et flot kampshow 
og til at møde de andre, der også 
elsker at genoplive historien.

Sidste år kom 20.000 gæster for at se fortiden 

blive vækket til live på Vestvolden, da der var 

Krigshistorisk Festival. Nu gentages succesen, 

hvor flere end 3.000 frivillige aktører optræder 

som fortidens soldater på en 1.200 meter lang 

tidslinje, der strækker sig fra Romerriget til Den 

Kolde Krig.

“Sidste år fik vi prøvet ideen af, og nu ved vi, at 

det virker, så i år bliver det bare endnu større. 

Som publikum kommer man til at få rigtig me-

get levende historisk formidling på én gang her 

i Rødovres grønne baghave på Vestvolden,” si-

ger Martin Jespersen, museumsleder i Oplevel-

sescenter Vestvolden, der står bag festivalen. 

Han fortæller, at man i år kan glæde sig til 

endnu flere soldaterlejre langs tidslinjen  

og til krudt, røg og soldater til hest på 

opvisningspladsen. 

“Der kommer blandt andet et indslag med ro-

merske gladiatorer, som jeg glæder mig til at se, 

og Stevnsfortet viser deres hawk-missiler frem, 

der i sin tid var styret fra Ejbybunkeren,” siger 

han. Desuden stiller Forsvaret i år op med gar-

dehusarregimentets hesteskadron, hvis unifor-

mer har bevaret deres oprindelige udtryk fra 

1700-tallet, forkarer han:

“Der er altså tale om vaskeægte soldater, der vil 

ride op og ned langs Vestvolden. De får også en 

lejr, der svarer til 1762 på tidslinjen, som var det 

år, hvor det lette rytteri blev indført i Danmark.” 

EN SPÆNDT VIKING
Tidslinjens øvrige krigere består af frivillige 

reenactere, der hver især har en tidsperiode, 

som de dyrker på hobbyplan. En af dem er 

33-årige Casper Rasmussen, der er en del af 

gruppen Ulfhednir, der træner kampteknik fra 

vikingetiden. 

33-årige Casper Rasmussen har været viking i snart 14 
år. Du kan opleve ham og mange andre soldater til 
Krigshistorisk Festival 16. og 17. juni 
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OPLEV RØDOVRE

“Jeg er med i Ulfhednir, fordi det historiske om-

kring vikingerne interesserer mig rigtig meget, 

især den del, der handler om at genskabe våben 

og genstande fra dengang. Men der er nok også 

noget drengerøv i mig, der bare synes, det er 

fedt at tage et sværd i hånden og så slå løs med 

det,” griner han. 

HELT UNIK FESTIVAL
Det får han rig mulighed for, når hans gruppe 

optræder om lørdagen på festivalen med deres 

kampshow. Her glæder han sig til at vise publi-

kum, hvordan datidens våben så ud og virkede. 

Vikingelejren bliver desuden ekstra stor i år med 

15 telte og besøgende ’vikinger’ fra Ungarn. I 

lejren kan man - ligesom i de mange andre 

soldaterlejre på tidslinjen - få sig en snak med 

soldaterne og dyrke stemningen fra dengang. 

“Denne her festival er jo helt unik, fordi du får 

lov at opleve - se og røre - så mange historiske 

perioder, på én gang. Jeg har ikke hørt om noget 

lignende nogen andre steder,” siger Casper 

Rasmussen. 

Men selv om publikum har meget at glæde sig 

til, så er Krigshistorisk Festival også noget sær-

ligt for de mange frivillige reenactere, forklarer 

han. De får mulighed for at møde andre, der går 

op i fortidens soldaterliv, og måske udveksle 

gode kneb fra slagmarken.

“Sidste år havde jeg for eksempel en rigtig god 

snak med en legionær, hvor vi talte om udstyr 

og kampteknik. Det viste sig faktisk, at vikin-

gerne brugte samme kampteknik, som de 

gjorde  dengang i Romerriget,” siger han. 

Program  
for Krigshistorisk Festival
LØRDAG 16. JUNI 
10:30-17:00      Åbent i lejrene langs tidslinjen

Opvisningspladsen

10:00                 Åbning af festival og præsentation af deltagere

11:00                 US Civil War reenactment, Blue and Gray

13:00                 Gladiatorkamp, Collegium Potus

14:00                 Vikingekamp, Ulfhednir

15:00                 Opvisning, Københavns Historiske Fægteklub 

16:00                 Våbendemonstration, Landsoldater fra 1864

17:00                  Tak for i dag

Foran Ejbybunkeren

12:00                  Systema: Opvisning + workshop for børn,

            Non Nomen

SØNDAG 17. JUNI
10:00-14:00      Åbent i lejrene langs tidslinjen.

Opvisningspladsen

10:15                  Kavaleriopvisning, Blue and Gray

11:00                  Romersk Kampshow, Legio VI Victrix

13:00                  1. verdenskrig reenactment, Westfront 1916 m.fl.

14:00                  Tak for i år 

Foran Ejbybunkeren

12:00                  Systema: Opvisning + workshop for børn, 

            Non Nomen

En 1.200 meter lang tidslinje langs Vestvolden bringer publikum forbi et hav af solda-
terlejre lige fra Romerriget til Den Kolde Krig. 

“Kender I det...?” Fortidens soldater udveksler staldtips og erfaringer på tværs af 
tidsaldre. 
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OPLEV RØDOVRE

Igen i år kan du nyde Sankt Hans-bålet sammen med andre fra Rødovre 

på Rådhusplænen. Allerede fra klokken 17 og frem er der børneboder og 

masser af underholdning, blandt andet Street-dance med de unge fra 

Milestedets Ungdomshus. 

Rødovre Musikskoles orkester SMIR kommer og underholder, og bagefter 

- klokken 20 - holder borgmester Erik Nielsen båltale, hvorefter bålet 

tændes. Imens flammerne jager heksen afsted til Bloksbjerg, er der fæl-

lessange med Børnekoret fra Rødovre Korskole. Til slut er der hyggemusik 

- dog nok mest for de voksne. Arrangementet slutter klokken 21.30.

ENTRÉ TRE KRONER
På Rødovre Byggelegeplads på Nyholms Allé 49 sendes heksen også afsted 

den 23. juni. Det koster kun tre kroner i entré, og indenfor på ‘Byggeren’ 

koster aftenens forskellige aktiviteter også  kun et par kroner hver, så det 

kan klares med mønterne fra sparebøssen. Du kan desuden købe øl, pøl-

ser, bøffer, sodavand, is, popcorn, kage og kaffe til absolut rimelige priser 

(men husk kontanter).

Klokken 20.30 er borgmesteren nået frem til Byggelegepladsen, og er klar 

til at holde aftenens anden Sankt Hans-tale, hvorefter bålet tændes. Også 

her sendes heksen afsted med en fællessang. Arrangementet slutter  

klokken 22. 

Hvor skal du fejre Sankt Hans?

SOMMERFERIEBOGEN er på gaden, og her finder du mas-

ser af sjove aktiviteter for dig, der er barn eller ung i Rød-

ovre. Du kan for eksempel køre knallertcross på knal-

lertbanen ved Vestvolden Ungdomsklub, hvor 

der både kommer piger og drenge. 

Hvis du er hurtig på tasterne, kan du måske 

få fat i en af de eftertragtede pladser på 

rideholdet. Milestedet Ungdomshus har 

nemlig otte heste, som står klar til at tage 

imod sommerrytterne. Der er også en tur 

til Bonbonland, vandski, træklatring og en 

fisketur i en fiskekutter på programmet. 

Du kan finde hele sommerferiebogen på Milestedets 

Ungdomshus’ hjemmeside på 

rk.dk/milestedets-ungdomshus.

Hvad skal du lave i din 
skolesommerferie?
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OPLEV RØDOVRE

Årets Sommercamp byder på dans, 
portrætmaleri og animations-laboratorium
Er du mellem 9 og 14 år kan du i år 
lære at lave stopmotionfilm på årets 
Sommercamp på Rødovregaard. Men 
der er også noget at glæde sig til for 
dig, der hellere vil danse eller male.

Når skolesommerferien går på hæld og de små 

grå så småt begynder at fungere igen, så er det 

måske et godt tidspunkt at give plads til dine 

kreative sider. I hvert fald har du chancen for at 

prøve dig selv af på årets Sommercamp på 

Rødovre-gaard i starten af august. 

Her er der i år animations-laboratorium, hvor du 

kan lave dine egne stopmotionfilm og udgive 

dem på YouTube. Bag workshoppen står Luba 

Lynch, der er dukkebygger og instruktør, og som 

har undervist i animation i mange år. 

“Hun kan lære børnene, hvordan man opbygger 

en god historie, laver et godt manuskript og får 

styr på dramaturgien. Og det gode er, at det er 

noget, de nemt selv kan gå hjem og fortsætte 

med bagefter, for det kræver bare en ipad og  

nogle apps,” fortæller børnekulturkonsulent  

Camilla Eva Autzen, der har arrangeret 

sommercampen. 

DANS OG MALERI
På sommercampen melder man sig til ét hold 

hele ugen, og vil du ikke nørkle med compute-

ren, kan du måske i stedet gøre det med blyan-

ten. I år er der nemlig også billedkunst-work-

shop med fokus på portrætmaleri. Her får du lov 

til at snuse til alle teknikkerne, så du både kom-

mer forbi tegning, grafik, maleri og collage.

Glæder du dig i stedet bare til at gentage sidste 

års succes på dansegulvet med danselæreren 

Anastasija, så har du også mulighed for det. 

Hun er nemlig tilbage for at lære dig trin fra 

hiphop, house danse, freestyle og meget mere.

SOMMERCAMP
Sommercamp foregår på Rødovregaard fra 

den 6.-10. august, mandag til torsdag fra kl. 

10-15 og fredag fra kl. 12-17. 

Det er for dig, der er mellem 9 og 14 år, og 

det koster 300 kr. at være med. Du kan til-

melde dig på fritidfordig.nemtilmeld.dk/324

Du skal selv have frokost med hele ugen, til 

gengæld sørger vi for noget at drikke og en 

eftermiddagssnack. 

Kontakt børnekulturkonsulent Camilla Aut-

zen på 36 37 76 51, hvis du har spørgsmål.
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Det sker i Rødovre
Ud i det grønne
GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
SUND I NATUREN
Lørdag d. 23. juni kl. 13

Naturen har stor indflydelse på menneskers 

trivsel. Kom og vær med på en gåtur, hvor Chri-

stina Bjørk Petersen fra Friluftsrådet fortæller 

om naturens indflydelse på stress, og hvordan 

man bliver bedre til at koble af fra hverdagen 

med en gåtur i naturen.

Sted: Trekantgrunden

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
BESØG FÅRENE
Søndag d. 1. juli kl. 10 

og søndag d. 5. august kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden.

Formanden for Fåregræsserforeningen, Ellen 

Jensen, fortæller om foreningens arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: KIG PÅ 
STJERNER
Lørdag d. 18. august kl. 21.30

Kunne du tænke dig at lære mere om nattehim-

len? Michael Quaade fra Astronomisk Selskab 

fortæller om de spændende objekter og viser 

dem frem i en stjernekikkert – hvis vejret tillader 

det. Tag evt. din egen kikkert med.

Sted: Artillerimagasinet

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

Events
KRIGSHISTORISK FESTIVAL
Lørdag d. 16. juni kl. 10 – 17 

og søndag d. 17. juni kl. 10– 14

Kom og vær med til Danmarks største krigshi-

storiske festival med 2000 års historie og flere 

hundrede aktører.

Sted: Vestvolden mellem Artillerimagasinet og 

Ejbybunkeren

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

SANKT HANS
Lørdag d. 23. juni kl. 17 – 21.30

Kom med til Sankt Hans på Rødovre Rådhus-

plæne. Der vil være børneaktiviteter, børneun-

derholdning, mulighed for køb af mad og  

drikkevarer, båltale ved Rødovres borgmester og 

fællessang.

Sted: Rødovre Rådhusplæne

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig

For børn
SOMMERBOGEN
Fredag d. 15. juni – lørdag d. 25. august

SOMMERBOGEN er for børn mellem 6  og 14 år 

og for familier med småbørn, der har lyst til at 

læse og anmelde en bog. Få et sommerbogs-

hæfte på din skole eller på biblioteket, og læs og 

anmeld tre bøger i løbet af din sommerferie. 

Aflever hæftet på biblioteket eller lav din anmel-

delse på biblo.dk – så får du en bogpræmie. 

Som noget nyt i år kan din skole og din klasse 

deltage i vores store konkurrence om at  

blive den mest læsende skole eller klasse i 

sommerferien.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten/Islev 

Bibliotek

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Kunst
NY UDSTILLING: SOMMER HELE ÅRET
Frem til søndag d. 2. september. 

I Heerup Museums sommerudstilling kan du se 

eller gense mange af Heerups kendte og elskede 

motiver; malerier, sten og skraldemodeller. Når 

du har nydt udstillingen, kan du også låne en 

kikkert og tage på fuglekigger-skattejagt i mu-

seumshaven eller nyde en is og en kop kaffe på 

et af museets tæpper. 

Sted: Heerup Museum

Entre 45 kr. Børn gratis.

Motion
HERRE(GÅ)TUR
Onsdag d. 13. juni kl. 11

Tag med på en gåtur kun for mænd og spis en 

let frokost sammen med andre.

Arrangementet holdes i forbindelse med Men’s 

Health Week.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig via Rødovre 

Sundhedscenter.

ÅBNING AF VESTBAD SVØM
Onsdag den 1. august

Til august åbner det nye Vestbad Svøm med nyt 

dybvandsbassin, 25-meterbassin og varmt-

vandsbassin. Med åbningen er Vestbad færdig 

med sidste etape af den indendørs ombygning, 

og de to borgmestre Erik Nielsen fra Rødovre 

Kommune og Kent Max Magelund fra Brøndby 

Kommune kommer forbi og klipper snoren over. 

Åbningen af Vestbad Svøm markeres med en 

spændende åbningsuge med arrangementer og 

gode tilbud. Følg med på Vestbad.dk.

Sted: Vestbad Svøm

Gratis

Musik
JAZZ UNDER ÅBEN HIMMEL 
Fredag d. 6. juli – søndag 8. juli

Swing- og mainstreamjazz leveret af gode dan-

ske orkestre samt familiejazz med rytmer børn 

kan danse til, samt sjov med hoppeborg og bal-

loner. Oplev blandt andre Karen Mukupa og Dan 

Barret.

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

FIND SELV KULTUREN
Magasinet Sammen om Rødovre holder 

sommerferie og er først tilbage i den sidste 

halvdel af august. 

Mange af de arrangementer, du kan få glæde 

af i starten af august, er måske ikke med i 

denne kalender. Det kan skyldes, at de ikke 

var planlagt endnu ved magasinets 

deadline. 

Men du kan altid søge efter flere aktiviteter 

hos den enkelte kulturinstitution.  
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DENGANG I RØDOVRE

Når man sad oppe på toppen af Valhøj, kunne man se ganske langt. Lidt 

til højre sås rækken af gamle træer, der kransede Roskildevej ind mod 

København. Ved siden af til venstre rejste Valby Bakke sig i det fjerne med 

Søndermarken og Zoologisk Have på toppen. Og tættere på skimtede man 

Damhussøen og foran den, det nye villakvarter Søtorp. Et stykke bagude 

lå landsbyen Rødovre med kirke, bondegårde og småhuse. Og ind imellem 

alt dette var der marker - og jord, der ventede på at blive dyrket. 

Sådan var udsigten i 1909 for dem, der havde besteget Valhøj, den gamle 

gravhøj fra bronzealderen. Måske havde de smidt sig i græsset på toppen 

for at tage et hvil. Måske havde de lige luget eller sået i deres lille køk-

kenhave for foden af højen eller var trætte efter at have trukket trækvognen 

med den store børneflok hele vejen fra hovedstaden til Rødovre. 

For her - i den nye ‘Politikens Havekoloni’, der omkransede højen - havde 

et halvt hundrede børnerige familier fra Københavns brokvarterer fået 

tildelt et lille jordlod, som de selv kunne dyrke. 

JO FLERE BØRN DES BEDRE
Ideen havde Politikens chefredaktør Henrik Cavling fået året før, og nu 

havde to af hans bekendte i det radikale parti stillet marken i Rødovre til 

rådighed.

“Det var et velgørende projekt, der skulle give de fattige familier med 

mange børn mulighed for at komme ud i den rene luft, så de kunne dyrke 

grøntsager, som de måske ikke havde råd til at købe inde i byen,” siger 

Marie Drost Aakjær, der er arkivar i Rødovre Lokalhistorisk Samling. 

Rødovre lå i en afstand, så familierne kunne komme herud til fods, for 

ingen af dem havde bil eller hestevogn, og de fleste heller ikke råd til en 

cykel. I stedet kom de gående, somme tider med en stor trækvogn på slæb, 

hvor de mindste børn sad. Og der var ikke bare tale om ét barn eller to. 

“For Familier, som ønsker en Lod i Politikens Havekoloni, er det størst 

mulige Antal Børn den bedste Kvalifikation, og en enkelt Familiefader kan 

møde op med 12,” skrev overgartneren i Zoologisk Have, J.N. Risum, der 

var blevet tilknyttet havekolonien for at lære arbejderne fra København om 

havebrug. Mange af familiefædrene var dog betonarbejdere, der i forvejen 

kendte til at arbejde med jorden, men de nye havebrugere talte også 

avissælgere, fotografer, bagere, cigarmagere og gasværksarbejdere. De 

havde i mange år været blandt de dårligst stillede på grund af udgifterne 

til de mange børn, nu hørte de pludselig til blandt de heldige. 

Ren luft i lungerne, grøntsager i 
gryderne og jord under neglene
Politikens Havekoloni blev grundlagt på en tom mark rundt 
om gravhøjen Valhøj i 1909. I 11 år var den et fristed for 
store børnefamilier fra København, der fik chancen for at 
dyrke grøntsager til at supplere kosten - og en mulighed 
for at komme ud i den friske luft i Rødovre.

19 HELDIGE FAMILIER
I elleve år blev jorden dyrket på de små jordlodder, og da vareknapheden 

satte ind under Første Verdenskrig, havde familierne også en fordel i deres 

lille køkkenhave i Rødovre, men snart var det slut. 

Den nye økonomiske situation efter verdenskrigen betød, at ejerne af 

jorden, som ‘kolonisterne’ havde dyrket gratis i mere end et årti, ville 

sælge. Heldigvis var de villige til at sælge den uden stor fortjeneste. 

I efteråret 1920 blev de 19 mest pålidelige familier udpeget og fik mulig-

heden for at købe sig ind i Grundejerforeningen Valhøj, der siden skiftede 

navn til Valhøj Villaby. Jorden blev fordelt påny og rigtige huse skød op, og 

et nyt kapitel i Rødovres historie begyndte. 

Tidligt gik der konkurrence i at have det flotteste lysthus i Politikens Havekoloni ved 
Valhøj. Her er haveforeningens formand, kontrollør Pedergenius Petersen, fotograferet 
med sin familie foran det lysthus, han byggede på sit lille jordlod. Billedet er fra maj 
1915, og det er Pedergenius selv, der står på taget. 

 Politikens Havekoloni ved Valhøj, juli 1917. Et amatørorkester fra skolehjemmet Prøven 
underholder ved den årlige sommerfest i havekolonien, mens børn og voksne lytter 
med fra tilskuerpladserne i græsset på Valhøj. Senere blev havekolonien udstykket til 
villabebyggelse, da en grundejerforening blev stiftet i 1920. Den fik siden navnet Valhøj 
Villaby.

Artiklen bygger blandt andet på bogen ’Politikens Havekoloni Valhøj’ af Henry Hansen, 
udgivet i 1989. Du kan finde bogen og mange andre i Rødovre Lokalhistorisk Samling på 
Rødovre Bibliotek
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