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Er du klar til 
en sjov sommer?

Børnefestivalen bød på sjov og ballade for de mindste. 
Nu ligger sommeren forude med aktiviteter og eventyr for  

alle størrelser: Læs om skattejagt byen rundt, åbning af Vestbads 
friluftsbad, knallertscross, dans og masser af fed ferielæsning. 
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Der er alt andet end støvet på Rødovre Bibliotek, 

og hvem ved - måske er det her, du finder dit 

næste eventyr. Læs om ferielæsning for børn og 

om alle de fællesskaber biblioteket også har at 

byde på i vores TEMA om Rødovres biblioteker. 
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VIRKSOMHEDER FÅR HJÆLP
Flere af virksomhederne i området omkring den 

nye letbanestation i Rødovre har udsigt til store 

stigninger i grundskylden. Nu hjælper Rødovre 

Kommune de virksomheder, der er hårdest 

ramt.  Læs mere på side 4. 
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vender tilbage til dig. Du kan også finde magasinet 

på biblioteket og i Borgerservice. Magasinet udkom-

mer ikke i juli. Næste nummer udkommer i uge 34.
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14 Det sker i Rødovre

16 Dengang i Rødovre: 

"Vestbad var et fristed for os børn"

SVØM TILBAGE I TIDEN
Da Vestbads friluftsbad stod færdigt i 1958 var 

det et tiltrængt fristed for børnene fra højhusene 

i Kærene. Nu bliver badet genskabt som det var 

dengang og åbner denne sommer. Mød Janet, 

der husker tilbage til dengang i 1959, hvor hun 

gik alene i Vestbad som femårig, og læs om 

hvad du selv kan glæde dig til i badet her til 

sommer - på side 7 og 16.
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SKAL SIKRE MOD OVERSVØMMEDE KÆLDRE
Når der er skybrud i Rødovre, svømmer kælderen ikke over i 

Hvidovre, hvis noget af vandet får lov at blive i København. Det 

er - lidt forsimplet - den tankegang, der ligger bag en stor 

fælles aftale, som Kommunalbestyrelsen i Rødovre netop har 

tilsluttet sig. Den skal sikre, at Rødovre og ni andre kommuner 

kan håndtere vand fra fremtidige skybrud. Hovednerven i pro-

jektet er Harrestrup Å, der udspringer i Albertslund, følger 

Rødovres østside og løber ud i havet ved Hvidovre. Langs hele 

åen skal grønne områder tilpasses, så de i korte perioder kan 

opbevare store mængder vand, til det igen kan løbe ud i åen 

og væk. I Rødovre vil det berøre Kagsmosen og 

Stadionparken.

BUSTUR VISER RØDOVRE FREM
Er du flyttet til Rødovre for nylig, eller har du bare lyst til at lære 

din kommune bedre at kende? Så kan du komme på en guidet 

bustur rundt i byen. Undervejs kommer vi forbi en række af 

byens highlights inden for byudvikling, grønne områder, histo-

riske bygninger og kultur- og fritidstilbud. Turen finder sted 

lørdag den 24. august fra klokken 9.30 til 12. Undervejs vil der 

være en strække-ben-pause og kaffe og kage. Busturen er 

gratis, og du kan melde dig til via rk.dk: Find link til tilmeldin-

gen under ’aktuelt’. Du kan også melde dig til ved at ringe på 

tlf. 36 37 71 20 i hverdagene mellem klokken 12 og 14. Der er 

begrænset antal pladser, og tilmelding skal 

ske senest fredag den 9. august.

GRØNT FLAG I BØRNEHUSET
Forleden kunne Børnehuset Solsikken 

hejse det grønne flag, der viser, at insti-

tutionen er en del af Friluftsrådets 'grønne 

spirer' med særligt fokus på udeliv, natur og 

miljø samt en grøn hverdagskultur. Blandt andet er 

institutionen indrettet med bålplads, have,  og plantekasser, 

insekthoteller og adgang til natur på legepladsen. I institutio-

nen er de også ekstra flittige til at tage på gåture og cykelture 

til søer eller skove i nærheden. I anledningen af flaghejsningen 

slap børnene sommerfugle løs, som de har fulgt udviklingen 

hos fra larve til puppe til sommerfugl.

HUSK AT SLÅ KNUDE PÅ AFFALDSPOSEN
Sommeren står for døren, og det betyder at skraldespanden 

kan komme til at lugte på de varme dage. Men vores affaldsfolk 

har heldigvis et par gode råd til, hvordan du undgår de 

værste lugtgener fra dit mad- og restaf-

fald i varmen: Slå altid knude på posen og 

undgå at overfylde den. Sæt beholderen i 

skyggen og hold låget lukket. Og lad altid 

varme ting køle af, inden de kommer i posen. 

Så er du klar til at gå sommeren i møde. 
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NYHEDER

Virksomheder nær letbanen får hjælp
Flere af virksomhederne i området 
omkring den nye letbanestation i 
Rødovre har udsigt til store stigninger 
i grundskylden. Nu hjælper Rødovre 
Kommune de virksomheder, der er 
hårdest ramt. 

Den nye letbanestation i Rødovre kommer til at 

ligge tæt op ad Islevdal Erhvervskvarter, og der 

er derfor blevet lavet en ny lokalplan for områ-

det, som giver virksomhederne nye muligheder 

for at anvende grundene. Det har fået grundpri-

serne til at stige, og SKAT’s nye vurderinger gi-

ver derfor flere grundejere store stigninger i 

grundskylden fra 2020. Rødovres kommunalbe-

styrelse har besluttet at fritage de hårdest ramte 

virksomheder for stigningerne de kommende 

En festdag for Rødovres mindste
Solen skinnede over Rådhusplænen, da Børne-

festivalen i maj bragede derudaf med musik og 

og underholdning for de mindste. Årets tema 

var 'I skoven', så naturen var i centrum, da vores 

daginstitutions- og dagplejebørn samledes til et 

par hyggelige dage med fokus på sanseoplevel-

ser og fællesskab. Børnefestivalen er en del af 

Rødovre Kommunes småbørnskulturpakke og 

skal give de yngste borgere ’en på opleveren’ og 

vores ansatte ny inspiration med hjem til arbej-

det i institutionerne. 

NYHEDER

Løb, gå eller rul i kampen mod cancer
For andet år i træk indtager Stafet for 
Livet rådhusplænen i Rødovre til et 
24-timers løb for kampen mod cancer. 
Der er ingen krav til hurtighed. Bare 
du er med, er det en hjælp.

Fra klokken 12 den 31. august til klokken 12 den 

1. september vil du kunne se en konstant strøm 

af mennesker bevæge sig rundt om rådhusplæ-

nen her i Rødovre. Og når de har løbet eller gået 

en runde, tikker der penge ind til Kræftens Be-

kæmpelse. Stafet for Livet hedder arrangemen-

tet, hvor hvert hold hele tiden skal have en del-

tager på den 480 meter lange bane i det døgn, 

det står på.

“Det varer 24 timer, fordi vi hylder dem, der 

kæmper mod kræft. De kæmper 24 timer i døg-

net mod sygdommen,” forklarer Lars Hjordt 

Reuter, der er formand for Stafet for Livet i Rød-

ovre. Arrangementet fandt for første gang sted i 

Rødovre sidste år, og tilslutningen er stor igen i 

år. Allerede nu har 29 hold tilmeldt sig. Men der 

er plads til flere, og du kan tilmelde dig helt 

frem til selve dagen, hvor det starter. Kan du 

ikke samle et hold, kan du også stille op alene 

på løbets ‘åbne hold’.

IKKE ET MOTIONSLØB
Det er imidlertid den gode sag, der er i fokus 

under arrangementet, ikke i hvor god form du 

er. Du bestemmer nemlig selv om du vil løbe, 

gå, køre i rullestol eller måske gå med rollator. 

“Det er ikke et motionsløb, det er et socialt ar-

rangement, og der er ikke nogle krav til, hvor 

mange runder, du skal tage på banen,” siger 

Lars Hjordt Reuter, der dog ikke har noget imod 

at folk giver den gas. 

Har du skaffet dig en 'rundesponsor' vil der 

desuden komme penge ind til Kræftens Bekæm-

pelse, når en deltager har taget en runde. 

“Holdet kan forsøge at finde en sponsor, og det 

kan for eksempel være den lokale tømrer eller 

en butik eller nogle andre, der gerne vil bidrage. 

Man kan også selv vælge at betale, hvis man 

vil,” siger han. 

Det koster desuden 100 kroner at deltage for 

voksne og 50 for børn. Ti procent af de indsam-

lede penge går til aktiviteter i den lokale Rødov-

re-afdeling af Kræftens Bekæmpelse. 

Du kan melde dig til Stafet for Livet helt frem til løbets start 
på stafetforlivet.dk/roedovre.

Rødovre og Hvidovre i samarbejde om metro til Vestegnen

Det er nødvendigt at udbygge metroen, hvis det 

skal kunne lade sig gøre at løse de massive 

problemer med trængsel og forurening i hoved-

stadsområdet. Det mener Rødovre og Hvidovres 

borgmestre, og derfor indgår de to kommuner 

nu et strategisk samarbejde om at få metroen til 

Vestegnen. Målet er en ny metrolinje fra Ny El-

lebjerg Station til Hvidovre og Rødovre, der vil få 

cirka 30.000 daglige påstigere. 

MINDRE TRÆNGSEL
Analyser fra Metroselskabet viser, at metro er 

langt den mest effektive måde at flytte bilister 

over i kollektiv transport til gavn for klimaet. Den 

nye linje vil dagligt fjerne tusindvis af biler fra 

vejene i hovedstadsområdet.

Normalt er driften af offentlig transport en stor 

udgift, men potentialet for en ny metrolinje til 

Rødovre over Hvidovre vurderes at være så 

stort, at driften forventes at kunne balancere. 

Finansieringen af anlæggelsen af linjen er 

endnu ikke på plads, men håbet er, at staten og 

Københavns Kommune vil bidrage, da en metro 

til Vestegnen vil være med til at løse en del af 

trængselsproblemerne i hele hovedstads- 

området.

Rødovre er i dag den tredje tættest befolkede 

kommune i landet, og indbyggertallet  

forventes at stige med cirka ti procent de næste 

fem-seks år

fem år. Letbanen forventes at være færdig i 

2025.

Selvom virksomhederne kan drage nytte af de 

nye muligheder på lang sigt, så giver stigningen 

i grundskylden dem nogle udfordringer på kort 

sigt. Stigningerne er desuden meget ulige for-

delt for virksomhederne. Kommunalbestyrel-

sens beslutning sker efter konkrete henvendel-

ser fra flere virksomheder i området. 

HVEM KAN FRITAGES?
Fritagelsen sker dog inden 

for visse rammer. Grund-

værdien for ejendom-

men skal stige med 

mere end 20 procent, 

og fritagelsen kan ale-

ne gælde den del af stigningen, der skyldes 

ændringen af lokalplanen for Islevdal Erhvervs-

kvarter. Ejendommen kan desuden ikke anven-

des eller udnyttes i videre omfang, end hvad der 

var tilladt før den nye lokalplan.

Rødovre Kommune kontakter de relevante virk-

somheder direkte og meddeler dem mulighe-

den for at blive fritaget for stigninger i 

grundskylden.

Rødovre og Hvidovre kommuner går 
sammen for at kæmpe for at få metro 
til Vestegnen. Målet er at løse de 
voksende trængselsproblemer  
på vejene.

Se video fra dagen på Rødovre Kommunes Facebookside.
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NYHEDER

12-årig slog Danmarksmesteren i FIFA

Danmarksmesteren i FIFA måtte se sig slået af 

en spiller på bare 12 år, da der var esport-turne-

ring i Rødovrehallen i maj. Fatih Üstün, som lige 

nu rangerer som Danmarks bedste spiller, 

kunne ikke gøre meget andet end at sukke dybt, 

da hans modspiller Anders Vejrgang fra Vend-

sysel udligende i finalen og kort derefter tog 

sejren hjem. Hovedpræmien var 10.000 kroner, 

mens andenpladsen måtte nøjes med 3.000.

SOMMER I RØDOVRE

Snart åbner Vestbads friluftsbad
Renoveringen af Vestbads friluftsbad 
er nu ved at være færdig. Badet er 
blevet genskabt, som det så ud i 1958. 
Det åbner denne sommer.

Det bliver en rejse tilbage i tiden, når Vestbads 

friluftsbad står færdig denne sommer. Badet har 

nemlig gennemgået en større renovering, der 

bringer det tilbage til det udtryk, det havde, da 

det blev indviet i 1958. 

“Vores gæster vil opleve et friluftsbad, der ser 

ud som det gjorde dengang, det blev bygget. 

Der er endda de samme typer fliser på stierne. 

Den eneste store forskel er, at omklædnings-

rummene nu er indenfor ved svømmehallen. Og 

så, at kiosk og billetsalg heller ikke er i porten til 

friluftsbadet som i de gode gamle dage,” siger 

Ulrik Gjerstrup-Olsen, der er leder af Vestbad. 

Billetter til friluftsbadet skal købes i svømmehal-

len, men snacks kan på dage med mange besø-

gende købes i en mobil kiosk, der kan flyttes 

rundt i området. Omkring bassinerne vil der 

desuden være græs og engområder, man kan 

lægge sig på, og ‘gryder’ i græsset til dem, der 

gerne vil ligge i læ. 

Den ikoniske V-formede vippe har fået en make-

over og kommer igen til at trone over udsprings-

bassinet, og ved siden af finder man det lav-

vandede morskabsbassin. Desuden kan de helt 

små tumle sig på vandlegepladsen, hvor  

mosaikskulpturen ‘Hønen’ også vender nyreno-

veret tilbage. Skulpturen har været i hænderne 

på Thorkild Have, der er søn af billedhuggeren 

Junggreen Have, der i sin tid lavede den.

Renoveringen af friluftsbadet er en del af en 

større opgradering af hele Vestbad. På grund af 

nye regler for vandbehandlingsanlæg skulle 

bassinerne renoveres, og i samme omgang har  

hele Vestbad fået den store tur. Indenfor er der 

blandt andet kommet et udspringsbassin med 

klatrevæg og et stort varmtvandsbassin, som 

åbnede i 2018. Nu gælder det friluftsbadet. 

“Vi glæder osutrolig meget til at friluftsbadet 

åbner for offentligheden og vi kan få alle vores 

nye faciliteter i spil. Nu har vi virkelig noget at 

byde på for enhver smag her i Vestbad,” siger 

Ulrik Gjerstrup-Olsen.

Læs også om, hvordan det var at være barn i friluftsbadet 
i 1950'erne, da Vestbad var nyt  bagsiden.

Styrket vejledning for unge
Rødovre Kommune styrker 
vejledningen for unge, som ikke er 
klar til at tage en ungdomsuddannelse 
eller et job efter grundskolen.

Rødovre Kommune overtager efter sommerfe-

rien opgaverne om uddannelsesvejledning fra 

UU-Vestegnen, som er blevet opløst. Det udnyt-

ter kommunen til at lave en ny og styrket indsats 

om vejledning til unge under 25 år om uddan-

nelse og beskæftigelse.

Målet er at styrke vejledningen for den gruppe 

af unge, som har brug for hjælp til at blive rustet 

til at tage en uddannelse eller et job. Fremover 

bliver indsatsen i højere grad målrettet den 

enkelte unge, som får én kontaktperson i kom-

munen og bliver fulgt tæt.Den nye indsats byg-

ger på dialog med de unge og deres forældre. 

Det har været et stort ønske, at den unge har én 

fast kontaktperson i kommunen.

 Vejledningstilbuddet til de unge i grundskolen 

bliver samlet på Ungecenter2610, som i forvejen 

blandt andet rummer ungdomsskolen og 10. 

klasse-skolen. Det bliver koordineret tæt med 

ungevejledningen i jobcentret på Egegårdsvej. 

Den nye vejledning til unge træder i kraft fra den 

1. august 2019.

Vestbads friluftsbad som det så ud som nyt i 1950'erne. Nu bliver 
det snart lige så flot igen.
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Tag på skattejagt og udforsk Rødovre 
Skattejagten 'Rundt i Rødovre' er en 
chance for at gå på opdagelse i dit 
lokalområde over sommeren og 
samtidig være med i konkurrencen 
om blandt andet en tur i Tivoli for hele 

familien. Du kan vælge mellem tre 
ruter med hver sit tema.

Der er sjove udfordringer for 

både små, mellemstore og 

voksne i Rødovre Kommunes 

sommerskattejagt 'Rundt i Rød-

ovre'. Over sommeren kan du 

nemlig vælge mellem tre 

ruter, der bringer dig 

rundt i tre områder i 

Rødovre. 

"Vi vil gerne have folk til 

at gå på opdagelse i deres 

lokalområde og få øjne-

ne op for nogle af de 

gode ting, det har at byde på. Det er en hyggelig 

måde at bruge tid sammen med familien  eller 

vennerne, samtidig med at det også er en sjov 

konkurrence, hvor man kan vinde en tur i Tivoli," 

fortæller Thomas Aistrup, der er SSP-konsulent 

i Rødovre Kommune. Skattejagten, der er et 

samarbejde mellem SSP og kommunens kultur-

afdeling, har tre ruter, men du behøver kun tage 

én af dem for at deltage i konkurrencen. 

LEGEPLADSER OG LOKALHISTORIE
På den sydligste rute omkring Kærene er alle 

poster ved legeområder. Her handler spørgsmå-

lene ved posterne om eventyr og børnebøger, 

og du kan blandt andet blive spurgt om, hvad 

heksens hus er bygget af i 'Hans og Grete'. 

Lidt nordligere finder du Valhøj-ruten, som også 

er egnet som en hyggelig familietur, hvor de 

allermindste også kan være med. Her kan man 

blandt andet blive bedt om at tælle alle gyn-

gerne på legepladsen eller altanerne på et hus. 

Mens de to første ruter kan klares til fods, så er 

den sidste rute bedst egnet som cykelrute, og 

strækker sig fra Nyager Skole, langs Vestvolden 

og ender ved Carlsro. På vejen kommer du både 

forbi Irmabyen og Byggelegepladsen. 

DET ER I ORDEN AT SNYDE LIDT
På alle tre ruter får du også lidt at vide om lokal-

området, efterhånden som du bevæger dig 

rundt, men på den sidste rute bliver du også lidt 

klogere på din lokalhistorie. Spørgsmålene på 

posterne på cykeruten handler nemlig om histo-

rie, uden du behøver kunne hele kongerækken. 

Kan du ikke svare, så er det heller ikke en skam 

at bruge telefonen som hjælp.

"Der er ikke noget, der er snyd i denne her skat-

tejagt, så hvis man vil google svaret,  så gør man 

det. Hele skattejagten handler først og fremmest 

om, at folk skal have en hyggelig tur rundt i 

Rødovre og opleve de steder, hvor posterne er 

placeret. Og selv om spørgsmålene ikke er 

svære, så er man nødt til at være ved posten, for 

at kunne svare," siger Thomas Aistrup.

RUNDT I RØDOVRE

Der er tre ruter at vælge 
imellem i skattejagten 'Rundt i Rødovre'. Se i 

boksen til højre, hvor du finder folderen med de præcise 
placeringer af posterne. 

RUTERNE
Du kan deltage i skattejagten Rundt i Rød-

ovre helt frem til den 30. august. Du er vel-

kommen til at tage alle tre ruter, men kan 

også nøjes med én. 

 

KÆRRUTEN med fokus på legepladser. Alle 

spørgsmål handler om børnebøger og 

eventyr.

VALHØJRUTEN med fokus på familiehygge og 

alle spørgsmål handler om at tælle eller 

opdage.

VESTVOLDSRUTEN er en cykelrute, hvor alle 

spørgsmål handler om lokalhistorie.

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Få udleveret en folder med et skattekort til 

ruterne på Rødovre Bibliotek eller Café Bib-

lioteket på Nørrekær 8 eller hent skattekortet 

på rk.dk og print det selv. Du kan også be-

svare spørgsmålene via din telefon. Gå ind 

på rk.dk og læs mere. 

Benytter du et papirskattekort, skal du afle-

vere det på et af de to biblioteker for at del-

tage i konkurrencen. Hovedpræmien er en 

tur i Tivoli for dig og din familie, men der er 

også masser af andre præmier, så som ga-

vekort til Viften, på højkant. Vinderne offent-

liggøres på Rødovredagen lørdag den 7. 

september. 

Hvad skal du lave i din 
skolesommerferie?

SOMMERFERIEBOGEN er på gaden, og 

her finder du masser af sjove aktiviteter 

for dig, der er barn eller ung i Rødov-

re. Du kan for eksempel køre knal-

lertcross på knallertbanen ved Vest-

volden 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 ride-

holdet. Milestedet Ungdomshus har nem-

lig otte heste, som står klar til at tage imod 

sommerrytterne. Der er også en tur til Bonbon-

land, en 'go high'-klatretur, windsurfing, danse-

workhsop og en fisketur i en fiskekutter på 

programmet.

Ung USKIK-kunstner klar 
med soloudstilling

Har du lyst til at se, hvad en ung kunst-

ner fra Vestegnen kan drive den til, 

hvis han får lidt opbakning? Magnus 

Lind Nielsen har slået sine folder hos 

projektet USKIK, der giver unge en 

genvej til at prøve at arbejde som 

kunstnere eller eventmagere i deres 

lokalmiljø. Nu er han klar med sin første 

soloudstilling, der handler om hverdagen, 

fordommene og det unikke liv på Vestegnen, 

hvor han er vokset op. Han arbejder i mange 

forskellige medier og blander gerne den klas-

siske æstetik fra foto og skulptur med det mere 

rå udtryk fra beton og byggematerialer. Der er 

fernisering onsdag d. 19. juni kl. 17-18.30 på 

Rødovre Bibliotek. Der er gratis adgang til ud-

stillingen, der kan ses frem til den 15. august. 

Er du selv en kreativ ung, men mangler netværk, erfaringer 
til CV’et eller muligheder for at skabe din egen kunst, så 
kan du kontakte USKIK via facebookgruppen USKIK Rød-
ovre eller kontakte børne- og ungekulturkonsulent Camilla 
Autzen på 30 76 97 05 eller cn18712@rk.dk.

Du kan finde hele sommerferiebogen på Milestedets Ung-
domshus’ hjemmeside på rk.dk/milestedets-ungdomshus

8  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  J U N I  2 0 1 9 J U N I  2 0 1 9  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  9  



VELKOMMEN PÅ BIBLIOTEKET VELKOMMEN PÅ BIBLIOTEKET

Sommeren byder på mange eventyr, 
også dem, der springer ud af 
bogsiderne og sætter din fantasi i 
gang. Selvom du ikke er en læsehest 
til daglig, så er her et par gode grunde 
til at give bøgerne en chance - og  
fem bud på bøger, du måske vil  
kunne lide. 

SOMMERBOGEN: 
Læs, anmeld og 
vind tre bøger
Find din indre boganmelder frem, 

for nu er det på sin plads at have en 

mening. ‘Sommerbogen’ er nemlig 

for alle børn mellem 6 og 14 år, der har 

lyst til at læse i deres sommerferie. Du skal 

læse tre bøger og lave tre små boganmeldelser, som du afleverer på dit 

børnebibliotek i Rødovre eller skriver ind på biblo.dk. Så er du med i 

Sommerbogen og får en bogpræmie. Se mere på rdb.dk.

Skoleferien står for døren, og du har måske 

mest lyst til at pakke alle bøger væk – men vent 

lige et øjeblik. Det er nemlig nu, du kan læse for 

sjov og kun det, du selv har lyst til. Og der er 

faktisk rigtig gode grunde til at gøre det.

1 Ord og billeder
Børnebøger, hvor ord og billeder spiller tæt 

sammen, kan gøre læsningen både nemmere 

og sjovere. De fleste børn kender allerede Kap-

tajn Underhyler og Wimpy Kid, men der er 

mange andre på hylderne. Spørg bare din 

biliotekar. 

3 Bøger for gamere
Elsker du at spille? Så står der også en række 

bøger på biblioteket, som kunne være noget for 

dig, for litteraturen følger nemlig den digitale 

udvikling. Du kan både læse om esport-stjerner-

ne, du kan finde romaner, der handler om ga-

mere, eller du kan bare nørde rundt i dit eget 

yndlingsspil. 

2 Læs om en kendis
Biografien om Zlatan fik mange fodboldinteres-

serede til at finde læselysten frem, men du kan 

også komme bag kulisserne med andre kendte. 

Har du for eksempel lyst til at læse om Christo-

pher eller You-Tuberen Julia Sofia? Du kan også 

dykke ned i serien 'Læs med fodboldstjernene' 

og komme tæt på mange af de kendte spillere.

MEST FOR 

BØRN

(og deres voksne) Vidste du?
... at læsning udvikler børns 
evne til at tænke abstrakt og 

til at fokusere?

... at børn klarer sig bedre i 
skolen, hvis deres forældre 
læser sammen med dem? 

... at børn får et større 
ordforråd af at læse? 

... at børn bliver bedre til at 
leve sig ind i andres følelser, 

hvis de læser?

"Hvis du ikke læser hele ferien, så kan det sætte 

din læsning tilbage, så du ikke er lige så god til 

at læse efter ferien, som du var før," siger Birgit 

Andersen, der er børnebibliotekar på Rødovre 

Bibliotek. Til gengæld er der mange fordele ved 

at pakke bøgerne med i feriekufferten. 

"Du får fortalt en god historie, når du læser, men 

læsningen giver dig også et større ordforråd og 

gør dig bedre til at forstå verden og føle med 

andre," siger hun. Men det skal ikke føles som 

lektier at læse i ferien, og derfor mener Birgit 

Andersen, at regel nummer ét er at vælge en 

bog, der interesserer dig:

"Det skal først og fremmest være hyggeligt og 

rart, og så er det mindre vigtigt, hvad du 

læser." 

Hun forklarer, at der på både Rødovre og Islev 

biblioteker er børnebibliotekarer, der er ud-

dannet i at hjælpe dig med at finde bøger, der 

interesserer dig. Så du skal ikke være bange 

for at spørge. 

"Måske er du en gamer, og så kan vi vise dig 

de mange bøger, der er inden for gamer-

genren. Det kan også være, der er en sports-

stjerne eller en anden kendis, der interesserer 

dig. Bøger er andet end lange tekster. Og vi 

skal nok hjælpe dig med at finde den, der 

passer til dig." 

4 Bestem selv handlingen
Normalt er det forfatteren, der bestemmer hvad 

hovedpersonen skal gøre, men der findes også 

børnebøger, hvor du får lov at bestemme. Her 

får du valgmuligheder, og så udvikler historien 

sig ellers derefter. Det gode er, at sådan en bog 

kan læses igen og igen uden at være den 

samme.  

5 Læs om venskaber
Hvordan føles den første forelskelse, og hvorfor 

er det sommetider svært at være venner? Alle 

børn er fulde af følelser, og derfor kan det nogle 

gange være rart at læse om, hvordan andre 

klarer det hele. Biblioteket har masser af bøger 

om venskaber. Bare spørg din bibliotekar.

Tag på sommereventyr i 
bøgernes verden
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TUMLETID MED FAR
Det kan være rart at møde andre ligesin-
dede, når verden er fyldt med bleer og 

babymos. Derfor kan du nu som mand gå til 
'Tumletid med far' på Rødovre Bibliotek den 

første og tredje tirsdag i hver måned klokken ti 
(dog ferielukket i juli). Det er for børn i alderen 0-3 

år og deres fædre, og der er kaffe, te og høje 
stole, så I kan spise jeres medbragte mad. Der 

er desuden en sundhedsplejerske og en 
børnebibliotekar til stede, så du kan få 

råd om både kost, søvn og 
læsning.

VILD MED VINYL
Elsker du vinylplader, så er du 

ikke alene. Med jævne mellemrum 
er der 'Vild med vinyl' på Rødovre 
Bibliotek, hvor du kan gå på jagt i 

bibliotekets gamle pladesamling sammen 
med andre. Bagefter spiller vi musikken, 
musiksnakker og nyder lidt mad og en 

øl. Følg med på rdb.dk eller Face-
book for at se, hvornår der igen 

er vinyljagt.

LÆSEKLUB...
Hyg dig med en snak om en god 

bog sammen med andre. Rødovre 
Bibliotek har nemlig tre læseklubber: 

Krimiklubben, DR Romanklubben og den 
tyrkiske læsekreds, der kun læser bøger på 

tyrkisk. Det er gratis at være med i klubberne, 
der mødes i halvanden time en gang om 
måneden i  vinterhalvåret. Der er tilmel-

ding til klubberne i september. Spørg 
på dit bibliotek om, hvordan du 

melder dig til.

STRIKKEKLUB
Hver tirsdag er der 

Strikkeklub på Islev Bibliotek, 
også kendt som Trekanten. Her 

kan du mødes med andre 
strikke-interesserede og lave 

håndarbejde og udveksle 
tips og tricks. 

...ELLER 
LÆSEKREDS?

Rundt omkring i Rødovre mødes 
desuden et væld af selvorganiserede 
læsekredse, og mange af dem bruger 

biblioteket. Hvis du selv har en læsekreds, så 
hjælper vi jer gerne i gang med forslag til 
bøger, lån af grupperum og med at skaffe 

bøger til jer. I kan også låne et af bibliotekets 
læsekredssæt, der består af ti eksemplarer 

af en bog samt anmeldser og forfatter-
portræt. Send en mail til bibliote-

kar@rk.dk, hvis du gerne vil 
låne et læsekredssæt.

Gåture, gode historier og fællesskab
Kan bøger være fulde af vitaminer? 
Det mener de på Rødovre Bibliotek, 
hvor de har prøvet kræfter med at 
kombinere motion, natur og litteratur, 
fordi alle tre kan gøre kan dig både 
gladere og sundere. 

En fælles luftehund-tur med hundehistorier 

undervejs. En løbetur med litteraturpauser og 

en boggave som bonus. Og en dejlig gåtur ud i 

naturen, med små oplæsningspauser og masser 

af tid til at snakke. På Rødovre Bibliotek har de 

over de sidste år eksperimenteret med arrang-

menter, der kombinerer litteratur, motion og 

naturoplevelser.

"Vi ved jo, at gåture i sig selv er gavnligt for din 

fysiske sundhed, men det kan litteratur også 

være. Der er lavet masser af studier, der viser, at 

læsning af litteratur kan reducere stress, øge din 

opmærksomhed og gøre dig bedre til at forstå 

dig selv og andre. Og det er bare få af litteratu-

Find fællesskabet på biblioteket
GÅ DIG GLAD I 

NATUREN 
MED LITTERATUREN

Tag med på en gåtur  i det grønne sam-
men med andre. På turen er der oplæs-

ningspauser undervejs, hvor du f.eks. kan 
høre små tekster om at gå eller færdes i 

naturen. Der gås i roligt tempo, så alle kan 
være med, og der er også god tid til en 

snak. Følg med på  
rdb.dk for at se, hvornår der 

næste gang er en tur.

rens gavnlige virkninger," siger Martin Hart-

mann, der er litteraturformidler på Rødovre 

Bibliotek. 

FÅ FLERE TIL AT LÆSE
Derfor har biblioteket forsøgt sig med arrange-

menter med titler som 'Dog, Walk & Talk' og 'Løb 

og lunt med litteraturen'. Men da målet har 

været, at få flere til at læse og flere til at bevæge 

sig, er de nu landet på 'Gå dig glad i naturen 

med litteraturen'. Det er en rolig gåtur, der også 

appellerer til dem, der ikke så ofte har løbesko 

på. Undervejs på gåturen er der pauser med 

højtlæsning og til sidst sluttes af med en snak og 

en lille 'gådiebag'. Og det er meget forskelligt, 

om folk kommer for gåturen, hyggen eller lit-

teraturens skyld.

"Sidste gang var der et ungt par med, som kom 

og sagde, at de da fik helt lyst til at læse en bog. 

De var med for gåturens skyld, men den fik dem 

til at bevæge sig ind i bøgernes verden," fortæl-

FØLG MED 
i alt hvad der sker 
på biblioteket på 
rdb.dk og face-
book.com/rdb

ler Martin Hartmann og tilføjer, at andre tager 

med på grund af litteraturen, men opdager at 

de er glade for at gå sammen med andre.

"Der er flere, der siden er begyndt at komme til 

det, der hedder 'Mandagsgang', som er en 

ugentlig fælles gåtur arrangeret af Rødovre 

Sundhedscenter," siger han. 

Men sidder du nu og tænker, at det dersens lit-

teratur da ikke er noget for dig, så husk på, at 

det bare er et fint ord for bøger. Der er heller 

ikke noget krav til, hvad du læser, for at det gør 

dig godt. Bare du selv synes, det er en god 

historie.

"Emnet er ikke så vigtigt, for det handler om 

glæden ved at læse. Det behøver ikke være høj-

pandet for at være litteratur. Det vigtigste er, at 

du føler, at det, du læser, taler til dig og giver dig 

noget positivt." 

Vil du høre mere om litteraturgåturen eller have hjælp til 
at finde en bog, så spørg på Rødovre Bibliotek. Du kan læse 
om 'Mandagsgang' på rk.dk/sundhedscenter.
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Det sker i Rødovre

Ud i det grønne
ÅNDEN I NATUREN
Torsdag den 8. august kl. 16.30

Biolog, forfatter og fotograf Michael Stoltze 

fortæller om H. C. Andersen og H. C. Ørsted i 

Guldalderen og om deres syn på natur, ånd og 

viden. Et foredrag med mange fortællinger og 

billeder, der illustrerer noget af det, der berører 

os mest i naturen og fremkalder tanker om ånd 

og guddommelighed.

Mødested: Batteritogsmagasinet

Gratis. Ingen tilmelding.

Musik og scene
SPICE WORLD-SING-ALONG
Fredag den 21. juni kl. 19

Kom med en tur ned ad memory lane, når Viften 

inviterer til ægte Spice Girls nostalgi. Vi viser 

90’ernes populære komedie-musical ’Spice 

World’ (1997) i sing-along udgave under ledelse 

af Elise Ligaard – Spice Girls-forsker, -fan og 

sangerinde.

Sted: Viften

Billetter 110 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

GITTE HÆNNING & BAND
Fredag den 5. juli kl. 20

Det bliver en ekstraordinær oplevelse, når Gitte 

Hænning giver en musikalsk rundtur i sit lange 

liv – fra svenske folkeviser over jazzstandards til 

en række af hendes store hits gennem tiderne.

Sted: Viften

Billetter 375 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

 

CAMANÉ & MÁRIO LAGINHA
Lørdag den 6. juli kl. 20

For første gang kan du opleve Portugals ver-

densberømte fadosanger Camané på dansk 

jord. Han spiller sammen med den fantastiske 

jazzpianist Mário Laginha i Viften under Copen-

hagen Jazz Festival.

Sted: Viften

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

 

JAZZ UNDER ÅBEN HIMMEL
Fredag den 5. juli - søndag den 7. juli

Juli er lig med sommer og sol samt en dejlig 

masse jazz i hele København og Rødovre, når 

Copenhagen Jazz Festival løber af stablen. På 

programmet er swingjazz leveret af gode dan-

ske orkestre samt familiejazz med rytmer, børn 

kan danse til.

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis.

Sommer for børn
SKATTEJAGT: RUNDT I RØDOVRE
Fredag den 14. juni - fredag den 30. august 

Kom med på skattejagten ‘Rundt i Rødovre, hvor 

du kan vælge mellem tre forskellige ruter. Ho-

vedpræmien er en tivolitur for hele familien. Se 

mere på rk.dk/oplevrødovre eller hent en folder 

på biblioteket.

Sted: Kærene, Valhøj-kvarteret og Vestvolden

Gratis.

SOMMERBOGEN: LÆS, ANMELD, VIND
Fredag den 14. juni - lørdag den 24. august

Hent et ‘sommerbogshæfte’ på børnebiblioteket, 

læs og anmeld tre bøger i sommerferien og få 

en bogpræmie som tak. Du kan også anmelde 

bøgerne på biblo.dk.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten / Islev 

Bibliotek.

Gratis.

SOMMER I EJBYBUNKEREN
Lørdag den 29. juni - søndag den 11. august. 

Alle dage kl. 11-16

I sommerferien kan I blive klogere på Vestvol-

den og soldaterne under Første Verdenskrig. 

Hold øje med ugeprogrammet på facebook.

com/Vestvolden

Sted: Ejbybunkeren. 

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

Events
MANGFOLDIGHEDSFESTIVAL
Lørdag den 22. juni kl. 11-14 

Der er trylleshow, loppemarked og kurdisk og 

ghanesisk musik på programmet, når der er 

Mangfoldighedsfestival. Du kan også smage 

delikatesser fra Somalia, Tyrkiet, Indien,

Filippinerne og Danmark.

Sted: Rødovregård

Gratis.

 

SANKT HANS PÅ RÅDHUSPLÆNEN
Søndag den 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 drik-

kevarer, og båltale ved borgemesteren samt 

fællessang.

Sted: Rødovre Rådhusplæne

Gratis.

SANKTHANS PÅ BYGGELEGEPLADSEN
Søndag den 23. juni kl. 17-22

Rødovre Byggelegeplads slår portene op Sankt-

hansaften. Der er børneboder med underhold-

ning og boder med mad. Minibørnebål tændes 

for de mindste klokken 18.30. Klokken 20.30 

kommer borgmester Erik Nielsen og holder 

båltale, før det store bål futtes af. 

Sted: Rødovre Byggelegeplads

Entré: 3 kr.

Kunst
UDSTILLING: MAGNUS LIND NIELSEN
Torsdag den 20. juni - torsdag den 15. august

Fernisering: Onsdag den 19. juni kl. 17-18.30.

Gå på opdagelse i Magnus Lind Nielsens første 

soloudstilling, når han udstiller på Rødovre 

Bibliotek. Den unge kunstner arbejder særligt 

med hverdagen, fordommene og det unikke liv 

på Vestegnen, hvor han selv er vokset op. Du 

kan møde ham ved ferniseringen og få et indblik 

i hans kunstneriske arbejde med forskellige 

medier.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis. 

SOMMERUDSTILLING: 
SOMMER, CYKLER & SYMBOLER
Tirsdag den 25. juni - søndag den 1. 

september

I Heerup Museums sommerudstilling kan du 

følge cyklen i Heerups værker fra 1950’erne og 

frem. Se eller gense cyklen en snevejrsdag ved 

havelågen, Heerup på cykel til Biennalen  

i Venedig eller cykeldele medtaget i 

skraldemodellerne

Sted: Heerup Museum

Entre: 50 kr. for voksne / børn gratis.

For de mindste børn
TUMLETID MED FAR
Tirsdag d. 18. juni og tirsdag den 6. august kl. 

10-12

Er du far til et barn i alderen 0-3 år? Har du lyst 

til at mødes med andre fædre og lege og tumle 

med jeres børn? Så er ’Tumletid med far’ noget 

for dig. Der vil være forskellige tumleredskaber 

stillet frem – og vi byder også på kaffe, te og 

vand.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

Hobby
STRIKKECAFÉ
Tirsdag den 18. og tirsdag den 25. juni kl. 

10-12

Hver tirsdag har du mulighed for at strikke sam-

men med andre. Bibliotekarerne giver gerne 

gode fif til de nyeste strikkebøger.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek.

Gratis. Ingen tilmelding.
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DENGANG I RØDOVRE

Janet Kanstrup Petersen var bare fem 
år, da hun gik alene i Vestbads 
friluftsbad sammen med sin 
lillesøster. Dengang var badet et 
fristed og den eneste legeplads tæt på 
for børnene i de høje huse i 'Kærene'. 
Nu åbner badet snart igen efter at 
være blevet genskabt, som det så ud 
dengang. 

Håndværkerne arbejder på fuld tryk bag Janet 

Kanstrup Petersen. Alligevel kommer minderne 

let til live, mens hun står foran det snart nyre-

noverede friluftsbad i Vestbad. Snart er det 

genskabt, som badet så ud ved indvielsen i 1958 

med den ikoniske V-formede vippe og den sjove 

vandlegeplads. Og det er især legepladsen, der 

vækker glade minder hos Janet Kanstrup 

Petersen. 

"Det her sted var et fristed for os børn. Der var 

jo ikke legepladser ellers. Vandlegepladsen er 

faktisk den eneste legeplads, jeg kan huske fra 

dengang," siger hun. 

EN TIDSREJSE
Selvom det nyrenoverde bad kommer til at være 

en lille tidsrejse tilbage til hendes barndom, så 

er der mange ting, der alligevel aldrig bliver 

som dengang. For det var en helt anden tid. 

"Vi boede i et af de højhuse, der nu er revet ned. 

"Det var et fristed 
  for os børn"

Jeg kan huske, at vi plejede at gå ture ned til 

en bondegård, der lå dér, hvor Vestbad blev 

bygget," fortæller hun. Børnelivet var også 

meget anderledes end nu. Året efter badet var 

åbnet – i 1959 – kom Shahen af Iran for at se det. 

Det ville den dengang femårige Janet Kanstrup 

Petersen gerne se, så hun tog sin lillesøster på 

tre år i hånden og gik alene derhen. 

"Min mor var ikke med, for hun skulle noget 

andet den dag. Vi havde nok et lidt friere bør-

neliv dengang, for vi var mange børn fra det 

højhus, hvor vi boede i, der tog ned for at lege 

i friluftsbadet. Sommetider var der mødre 

med, andre gange var der ikke," siger hun og 

tilføjer, at de dog kun måtte være på vandle-

gepladsen og ikke gå hen til de store 

bassiner. 

"Men vi måtte nok 

flere ting, end man 

må i dag. Men det var 

også en anden tid. 

Der var heller ikke så 

mange biler dengang 

og Rødovre Station 

var ikke bygget end-

nu. Der lå en hånd-

fuld træer, som vi 

børn kaldte en skov," 

siger hun.

DEN LILLE PIGE PÅ BILLEDET
En dag blev hun foreviget af en fotograf i en lille 

legebil på vandlegepladsen, og billedet er blevet 

gengivet mange gange siden, når friluftsbadets 

fortid er blevet omtalt. Selv husker Janet Kan-

strup Petersen den tid tydeligt. Også den dag 

Shahen af Iran blev vist rundt af den senere 

statsminister Jens Otto Krag.

"Da jeg kom hjem spurgte min mor, om jeg 

havde set Shahen, og jeg svarede: 'Der var en 

mand, der ligner Sørens far'. Og så sagde min 

mor: 'Ja, det er ham'."

Janet Kanstrup Petersen med sin lillesøster på vandle-
gepladsen i 1959. 

Janet Kanstrup Petersen blev foreviget på 
vandlegepladsen i Vestbad som femårig.  

Læs også om, hvordan det nyrenoverede friluftsbad kom-
mer til at se ud  side 7.
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