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LÆR RØDOVRE BEDRE AT KENDE
Er du ny i Rødovre - eller fik du bare aldrig lært 

alle byens kroge at kende? Så har du måske lyst 

til at komme på en guidet tur rundt i Rødovre. 

En ny bustur guider dig til en række af de ting, 

der er værd at opleve i Rødovre - lige fra byud-

vikling, grønne områder og historiske bygninger 

til kultur- og fritidstilbud. Læs mere på side 8.

PLADS TIL FLERE BØRN
Rødovre er en populær kommune at flytte til for 

familier med børn, og derfor er der også blevet 

brug for flere pladser i byens børneinstitutioner. 

Så nu bliver der både bygget nyt og bygget til. 

Læs mere på side 4.
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BLIV HØRT OM STØJ
En ny støjhandlingsplan, som beskriver Rødovre Kommunes indsats 

for at reducere trafikstøjen, er blevet vedtaget af Kommunalbestyrel-

sen. Handlingsplanen er nu sendt i høring frem til den 21. juni, og det 

betyder, at du har mulighed for at give dit besyv med. Du kan afgive 

høringssvar digitalt ved at gå ind på Rødovre Kommunes høringspor-

tal på rk.dk/politik/hoeringer. Rødovre Kommune fortsætter de kom-

mende år bekæmpelsen af støj på egne veje, for eksempel gennem 

brug af støjreducerende asfalt og hastighedsnedsættelser. Det 

forventes over tid at give en hørbar effekt på nogle af de 

store trafikveje, så som Tårnvej, Korsdalsvej og 

Roskildevej. Desuden arbejdes der politisk 

for, at staten opstiller støjskærme ved den 

store statsvej, Motorring 3 (M3). 

FESTIVAL SØGER SAMARBEJDSPARTNERE
Vil du støtte et af de største kulturarrangementer i hovedstadsområ-

det? Krigshistorisk Festival finder sted den 16. og 17. juni, og arrange-

res af Oplevelsescenter Vestvolden og Rødovre Kommune i samar-

bejde med flere hundrede frivillige historiske aktører. Nu søger 

festivalen lokale virksomheder, der har lyst til at tegne et sponsorat 

på 5.000 kroner, så den også i år kan blive et stort og mindeværdigt 

arrangement. Der er fri entre til festivalen, der sidste år tiltrak 20.000 

besøgende. To fonde - Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og Nordea-

fonden - har allerede valgt at støtte festivalen med henholdsvis 

100.000 og 25.000 kroner, men der er stadig brug for flere midler. 

Festivalens store tilløbsstykke er en 1.200 meter lang tidslinje langs 

Vestvolden, hvor frivillige historiske grupper optræder som solda-

ter fra fortiden. For mere information skriv til martin.jespersen@

rk.dk eller ring på tlf. 30 76 98 30.
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HVORDAN SÆNKER VI BEDST FARTEN?
Fartgrænserne skal sættes ned på en række af 

de mindre, offentlige boligveje i Rødovre. Men 

hvordan gør vi det bedst der, hvor du bor? Kom 

til workshop og vær med til at påvirke, hvordan 

vi bedst laver fartdæmpende foranstaltninger i 

dit kvarter. Læs mere på side 5.

KUNDE NUMMER 500 HAR VALGT FJERNVARME
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har fået kunde num-

mer 500, så fjernvarme nu dækker cirka 54 procent af det 

samlede varmebehov i kommunen. Med fjernvarme 

sparer man miljøet for drivhusgasser i forhold til 

naturgas og andre fossile opvarmningsformer. Man 

kan desuden bruge alle former for varmekilder, for 

eksempel sol, biomasse, affaldsforbrænding eller over-

skudsvarme fra virksomheder. 

Kunde nummer 500 er en ung familie i IrmaByen. Mange kunder er 

dog meget større - for eksempel tæller hele Carlsro-bebyggelsen og 

Rødovre Centrum hver især som én kunde. Endnu er det ikke alle 

områder i Rødovre, der har muligheden for at få fjernvarme. Du kan 

finde vores forsyningsområder på rodovrefjernvarme.dk eller kontakte 

os på tlf. 36 37 72 50, hvis du vil høre mere. 
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FÅ EN NYTTEHAVE I RØDOVRE
Drømmer du om at få jord under neglene, 

men mangler du haven, så bliv skre-

vet op til en nyttehave ved Vestvol-

den. Nyttehaverne er ejet af Skov og 

Naturstyrelsen, og udlejes af Rødovre Kommune. De drives som en 

forening, hvor man hvert år betaler et kontingent på 300 kroner til 

kommunen og 150 kroner til foreningen. Alle beboere i Rødovre kan 

blive skrevet op, dog har pensionister førsteret. Sæsonen i haven er 

fra april til oktober, men man kan komme hele året og passe sin have. 

Du kan blive skrevet op til en nyttehave ved at ringe til Kristina Peter-

sen, Park og Naturafdelingen i Rødovre Kommune, på  

tlf. 36 37 72 42.
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Udbygning skal sikre plads til flere børn
Rødovre Kommune oplever fortsat 
stor tilflytning og sikrer nu igen plads 
til flere børn i dagsinstitutionerne.

Børnefamilierne flytter i stor stil til Rødovre, og 

det øger behovet for flere daginstitutionspladser. 

Det får nu Rødovre Kommune til at udvide bør-

neinstitutionen Slottet, så der bliver plads til 30 

flere børn. 

Rødovre Kommune har indgået en aftale med 

Rødovre Almennyttige Boligselskab om, at man 

køber arealet nord for institutionen, så den kan 

blive udvidet. 

PLADS TIL FLERE BØRN

Udvidelsen af Slottet giver plads til 30 flere 

børn i vuggestue og børnehave. 

Den nye institution ved Irmabyen får plads 

til i alt 180 børn. Rødovre Kommune har 

desuden lejet lokaler af Rødovre Boligsel-

skab og indrettet tre nye vuggestuegrupper 

til i alt 30 børn. De flytter med over i den 

nye institution i Irmabyen, når den åbner.

Udvidelsen af børneinstitutionerne Skande-

rup og Broparken har givet plads til 20 børn 

mere.

NY MODERNE INSTITUTION
Men udbygningen er ikke det eneste tiltag, der 

skal gøre plads til de mange nye små. Rødovre 

Kommune er desuden i gang med at bygge en 

ny og moderne børneinstitution ved Irmabyen 

med naturlegeplads med masser af udfordrin-

ger og aktiviteter for børnene. Denne institution 

forventes at stå færdig i starten af 2019. Desuden 

er der blevet åbnet en midlertidig institution i 

lejede lokaler. Børnene herfra vil senere flytte 

med over i den nye institution i IrmaByen. 

Rødovre Kommune har også udvidet de  

eksisterende børneinstitutioner Skanderup og 

Broparken.

Børneinstitutionen Slottet bliver nu udbygget, så der bliver plads til 30 flere børn. Det skal være med til at imødekomme den store efterspørgsel efter daginstitutionspladser.

Rødovres regnskab passer
Rødovre Kommunes økonomiske 
regnskab for 2017 ramte budgettet 
med stor nøjagtighed. Det grønne 
regnskab endte også flot.

Rødovre Kommunes økonomiske regnskab for 

2017 endte omtrent så tæt på budgettet, som 

man kunne ønske sig. Kommunen gik ud af 2017 

med et overskud på knap 12 millioner kroner ud 

af et budget på 2609 millioner kroner. Det svarer 

til en nøjagtighed på 99,6 procent. 

At ramme budgettet så præcist betyder også, at 

pengene er gået til det, de var beregnet til, nem-

lig velfærd til borgerne. 

Det økonomiske regnskab er suppleret af et 

grønt regnskab, og her er resultatet også godt. 

Det viser, at kommunens udledning af CO2 er 

reduceret markant det seneste år. Rødovre Kom-

mune er såkaldt klimakommune og har derfor 

forpligtet sig til at nedbringe udledningen af CO2 

med to procent om året frem til udgangen af 

2020. I 2017 blev udledningen reduceret med 

næsten det dobbelte – med 3,8 procent.

Rødovre Kommune har lavet grøn omstilling på 

en lang række områder som for eksempel ener-

girenoveringer af bygninger, udskiftning til el-

biler, LED-lys, og man er godt i gang med 

fjernvarmen.

DET ØKONOMISKE REGNSKAB

Driftsresultatet var på 2597,7 mio. kr. ud af 

et budget på 2609,4 mio. kr. Det svarer til en 

mindreudgift på 11,6 mio.kr.

Rødovre Kommune har brugt 174,9 mio. kr. 

på nybyggeri og renovering. 

DET GRØNNE REGNSKAB

I det grønne regnskab opgøres forbruget af 

varme, el og vand i de kommunale bygnin-

ger samt CO2-udledningen fra bygninger-

nes energiforbrug og fra kommunens 

køretøjer.

Rødovre Kommune har fornyet sin aftale 

som klimakommune med Danmarks Na-

turfredningsforening. Kommunen har 

dermed forpligtet sig til at reducere sin 

CO2-udledning med 2 procent årligt frem til 

udgangen af 2020. Udledningen er faldet 

med 3,8 procent i 2017. 

Årsagen til den store reduktion skyldes de 

energirigtige tiltag i løbet af året, herunder 

udskiftning af lyskilder, pumper og vinduer 

i kommunale bygninger og udskiftning til 

elbiler.

Farten skal sættes ned til 40 km/t på mange af 

Rødovres mindre, offentlige boligveje. Det har 

Kommunalbestyrelsen besluttet. Det betyder, at 

der skal opsættes forskellige fartdæmpende 

foranstaltninger, så der skabes gode og sikre 

vejforhold og smukke byrum. Men hvordan gør 

vi det bedst, der hvor du bor? Det er det spørgs-

mål, du kan bidrage til at finde svaret på ved fire 

workshops i foråret og efteråret. Her har du 

mulighed for at høre mere om, hvor farten skal 

sættes ned, få en præsentation af forskellige 

løsninger og komme med forslag og ideer til, 

hvilken løsning man skal vælge i dit kvarter. Er 

det fartbump, hævede vejflader eller indsnæv-

ringer med grøn beplantning? Du kan være med 

til at påvirke beslutningen. 

Hver workshop repræsenterer et område i Rød-

ovre og vil tage udgangspunkt i netop det om-

rådes trafikale situation. Første workshop afhol-

des for området nord for Jyllingevej. Anden 

workshops afholdes for området vest for Tårnvej 

og nord for Roskildevej. Desuden vil der i efter-

året komme to borgermøder mere, der er for 

borgere der bor henholdsvis øst for Tårnvej og 

syd for Roskildevej. 

Det er dog ikke på alle offentlige veje i Rødovre, 

at fartgrænserne skal sættes ned. Den generelle 

hastighedsgrænse i byområder er på 50 km/t, 

og visse steder vil det være til for stor gene for 

flowet i trafikken, hvis der laves om på det. På 

samme måde findes der også offentlige bolig-

veje i Rødovre, hvor den anbefalede fartgrænse 

i dag er 30 km/t. Det ændres der heller ikke på, 

ligesom der heller ikke ændres på fartgræn-

serne på de private veje. 

Hvordan sænker vi bedst farten i dit kvarter?
Kom til workshop og få indflydelse på, 
hvordan vi bedst får bilisterne til at 
sætte farten ned i dit kvarter.

WORKSHOPS: HVORDAN SÆNKER VI 
BEDST FARTEN I DIT KVARTER?

Workshop 1 gælder området nord for Jyl-

lingevej. Afholdes 28. maj kl. 19-21 i festsa-

len på Islev Skole.

Workshop 2 gælder området vest for Tårn-

vej og nord for Roskildevej. Afholdes 31. 

maj kl. 19-21 i festsalen på Valhøj Skole.

Workshop 3 gælder området øst for Tårnvej 

og nord for Roskildevej. Finder sted i efter-

året, datoer følger.

Workshop 4 gælder området syd for Roskil-

devej. Finder sted i efteråret, dato følger.

Find mere info om workshops og arbejdet 

med nye fartgrænser i boligområderne på 

rk.dk/borger/veje-og-trafik/vejprojekter 

eller følg med på Rødovre Kommunes 

facebookside.
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På Hendriksholms Skole trænger dele af ude-

arealerne til en kærlig hånd. Derfor besluttede 

politikerne i efteråret med vedtagelsen af  

budgettet for 2018, at der skulle sættes penge af 

til renoveringer. Nu ligger de overordnede  

planer klar og er blevet godkendt af 

Kommunalbestyrelsen. 

GRØNNE BAKKER OG NYE LEGEHUSE
Det betyder, at skolegården for de mindste klas-

ser samt det grønne område, der også bruges af 

SFO’en, snart få et løft. I skolegården bliver der 

lavet et ‘skovområde’ med små stier og sten til 

balancegang. Meget af det legeudstyr, der alle-

rede er i gården, kan genbruges, men placeres 

på nye måder og med nyt underlag. Hockeyba-

nen får asfaltbelægning, og der kommer des-

uden en lille ‘scene’ med trin, som man kan 

sidde på. 

På det grønne område ved SFO’en bevares træer 

og planter så vidt muligt, men der laves også tre 

Flere af udearealerne på 
Hendriksholm Skole skal renoveres. 
Nu er planerne godkendt, og arbejdet 
forventes at gå i gang efter 
sommerferien.

Skolegårde på Hendriksholm renoveres

Færre drikker for meget
Den store undersøgelse 
Sundhedsprofilen har taget 
temperaturen på danskernes sundhed. 
Generelt drikker danskerne mindre 
alkohol, og især i Rødovre har 
borgerne ændret alkoholvaner.

2.550 tilfældigt udvalgte Rødovre-borgere be-

svarede sidste år et spørgeskema om deres 

sundhed. Resultaterne er nu blevet offentliggjort 

i den store undersøgelse Sundhedsprofilen. Den 

gode nyhed er, at borgerne drikker mindre. 

Rødovre er den kommune i regionen, der ople-

ver det største fald i forbruget af alkohol blandt 

borgere med et moderat alkoholforbrug: I 2013 

havde 14 procent et moderat alkoholforbrug, i 

dag er det 9 procent. Samtidig er der også fær-

re, der har tegn på alkoholafhængighed og har 

en risikabel alkoholadfærd i hjem med børn.

Rødovre Kommune har en række indsatser 

netop på alkoholområdet. Blandt andet tilbyder 

kommunen gratis alkoholbehandling til borgere 

med alkoholproblemer og støtte til deres pårø-

rende. Alle har desuden mulighed for at få en 

anonym, uforpligtende samtale i Sundhedscen-

tret med professionelle fagpersoner.

VI RYGER MERE
Selvom borgerne drikker mindre, viser Sund-

hedsprofilen imidlertid, at danskerne er mere 

usunde end tidligere. Blandt andet ryger flere 

dagligt end for fire år siden. I Rødovre er ande-

len af borgerne, der ryger dagligt steget fra 17 

til 18 procent. Heraf er halvdelen storrygere med 

et forbrug på over 15 cigaretter om dagen. Også 

her er der i Rødovre allerede et stort fokus på at 

forbedre sundheden. Rødovre Kommune delta-

ger blandt andet i et forskningsprojekt om ryge-

stop og kører en kampagne, der har fået flere til 

at melde sig til kommunens gratis rygestophold, 

som øger borgernes chance for at blive røgfri. I 

år er der allerede 67 borgere, der har tilmeldt 

sig kommunens rygestophold, mod 40 hele 

sidste år.

TILBUD I SUNDHEDSCENTERET TIL DIG, 
DER GERNE VIL LEVE SUNDERE 

Vil du gerne stoppe med at ryge? Du kan få 

hjælp til at blive røgfri på rygestopkurser. 

Med støtte fra professionelle rådgivere har 

du større chance for at lykkes med dit ryge-

stop. Tilmeld dig på rk.dk/rygestop.

Vil du ændre alkoholvaner? I Sundhedscen-

teret kan du få en anonym, uforpligtende 

samtale om dine alkoholvaner. Vi vejleder 

om tilbud og behandling både til drikkende 

og pårørende.

Få en samtale om din sundhed. Du kan få en 

uforpligtende samtale om din fysiske og 

mentale sundhed. 

Gå en tur med andre. Mandagsgang er en 

god mulighed for at bevæge dig og møde 

andre mennesker. En sundhedskonsulent 

fører an på en times ugentlig gåtur hver 

mandag kl.11.15-12.15 ved Sundheds- 

centeret. 

Se mere på rk.dk/sundhedscenter og Sund-

hedscenterets Facebook-side.

større græsbakker som børnene kan tumle sig 

på. Desuden er det planen, at der skal laves en 

større sandkasse, sættes en ny gynge op og at 

de gamle udtjente legehuse skal udskiftes. Hele 

området bliver desuden udvidet mod Hen-

driksholms Boulevard, så der bliver mere plads 

at lege på.

Opgaven med at renovere skolegårdene sendes 

i udbud dette forår. Renoveringsprojektet er 

planlagt til at gå i gang efter sommerferien og 

vare frem til december. Der kan ske småjuste-

ringer i forhold til de nuværende planer efter-

hånden som renoveringen skrider frem.

FAKTA FRA SUNDHEDSPROFILEN

• Vi drikker mindre end før i Rødovre. 

Faldet er især sket blandt dem, der har et 

moderat alkoholforbrug: I 2013 var det 14 

procent, i dag er det 9 procent. Et mode-

rat alkoholforbrug er 15-21 genstande 

om ugen for mænd og 8-14 for kvinder. 

• Færre borgere har desuden tegn på al-

koholafhængighed og har en risikabel 

alkoholadfærd i hjem med børn.

• 35 procent ønsker at drikke mindre.

• 18 procent ryger dagligt, halvdelen er 

storrygere med et forbrug på over 15 

cigaretter om dagen.

• Tre ud af fire rygere ønsker at stoppe og 40 

procent vil gerne have rygestop-hjælp.

• 76 procent var røgfri efter sidste møde-

gang på Rødovre Kommunes gratis 

rygestophold.

Skolegården som bruges af de mindste klasser på Hendriksholms Skole er et af de udearealer, der bliver renoveret efter sommerferien (billedet). Kommunalbestyrelsen har nu 
nikket til de overordnede planer, men der kan ske småjusteringer efterhånden som arbejdet skrider frem. Udover skolegården får det grønne område, der blandt andet bruges 
af SFO’en, også en kærlig overhaling. 
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MUSIKKARAVANEN KØRER RUNDT TIL SKOLERNE
Den 31. maj og 1. juni kører ’Musikkaravanen’ på sin årlige rundtur til 

alle Rødovres skoler. Det er elever fra Rødovre Musikskole, der kommer 

på besøg på deres rullende scene for at sprede de glade toner. Den 31. 

maj besøger Musikkaravanen Rødovre, Tinderhøj og Islev Skole. Den 1. 

juni gælder det Valhøj, Hendriksholm og Skovmoseskolen.  

Ny bustur for dig, der vil lære Rødovre bedre at kende

MARCH MOD ENSOMHED STARTEDE I RØDOVRE
Det var under stor mediebevågenhed, at 26-årige Patrick Cakirli be-

gyndte sin 310 kilometer lange ‘march mod ensomhed’. Turen startede 

ved headspace i Rødovre og endte den 26. april i Aarhus. Patrick er 

ambassadør for Folkebevægelsen mod Ensomhed, og på turen gik han 

kun, når han var i følgeskab med andre. Ellers stod han stille. 

NYHEDER

DET KAN DU SELV GØRE FOR BIERNE
MAD Sørg for mad til bierne ved at vælge 

planter, der blomstrer længe og forskudt af 

hinanden. Spørg på en planteskole efter 

stauder, buske og træer med tidlig og sen 

blomstring.

VAND En af de mest savnede ressourcer i 

villahaverne for alle dyr er vand, og her kan 

et fuglebad hjælpe. Bier kan godt lide, hvis 

der ligger flade sten i det, som de kan lande 

på. Hvis badet er sat i jordniveau, kan firben, 

frøer, tudser, salamandre, pindsvin, mus, 

biller og andre dyr også bruge det. 

VILDE OMRÅDER Introducer vilde elementer 

i din have - områder i plænen, der ikke slås 

eller ligusterhækken, som ikke klippes før 

den er afblomstret. Det kan også være en lille 

stenbunke med løs jord i, en død træstamme 

eller en kvasbunke. Det giver gode vilkår for 

insekters formering og overvintring

Hjælp Rødovres bier - og din egen køkkenhave 
Bestanden af vilde bier falder, og det 
kan betyde, at planter ikke længere 
bliver bestøvet. Rødovre Kommune 
har fokus på bierne, men du kan også 
selv hjælpe bier og planter.

I disse dage kan vi glæde os over forårsblom-

sterne. Snart følger sommerens blomsterflor og 

efterårets frugt, bær og grøntsager. Men mange  

af disse planter kan ikke overleve uden de vilde 

bier, og derfor er der i Rødovre Kommune fokus 

på at hjælpe dem. Bierne bliver nemlig færre og 

færre, fordi deres naturlige levesteder forsvin-

der, og der ikke længere er nok forskellige typer 

blomster, de kan finde føde fra. 

“Hvis bierne forsvinder, så er en af konsekven-

serne, at mange frugter, bær, grøntsager, nød-

der og frø aldrig vil udvikle sig fra blomst  

til fødevare. For almindelige menneskers køk-

kenhaver betyder det, at urter og træer helt kan 

stoppe med at give frugt,” fortæller Kresten 

Skands Vistisen, biolog i Park- og Naturafdelin-

gen i Rødovre Kommune. I yderste konsekvens 

kan plantearter uddø, fordi de ikke sætter frø 

eller kun meget få. Der kan også komme færre 

småfugle, fordi de lever af insekterne.

BIER TRIVES PÅ TREKANTSGRUNDEN
Rødovre Kommune har derfor indrettet Trekant-

grunden ved Islev Bibliotek så bierne kan trives 

her. Her får græsset lov at gro, og kun stier og 

opholdspladser klippes. I højt græs er der 

mange blomster fra forskellige planter, der giver 

mad til bierne fra forår til efterår. Træer og bu-

ske er desuden valgt, fordi de har en lang blom-

string - som tjørn, røn, kirsebær og vilde roser 

- så bierne har en stabil adgang til føde.

Også i vinterhalvåret er de vilde bier at finde på 

Trekantgrunden, hvor der er opsat et insekthotel 

for at give bier og øvrige insekter et godt sted at 

lægge æg og overvintre. Insekthoteller efterlig-

ner insekternes naturlige levesteder, som for 

eksempel døde træstammer med løs bark, hul-

ler og hulrum.

FLERE BLOMSTER OG MINDRE OPRYDNING
Men du kan også selv gøre noget for at hjælpe 

bierne - og dermed din egen køkkenhave. 

“Det er små simple tiltag i haver og på altaner, 

som også giver glæde for en selv. Det vigtigste 

er at sørge for, at der er mad, og det gøres bedst 

ved at plante urter, buske og træer, som blom-

strer længe og forskudt af hinanden - gerne fra 

marts og helt ind i efteråret,“ siger Kresten 

Skands Vistisen. 

Vil du gøre mere, så er bierne er også glade for 

at have adgang til vand, for eksempel i et 

fuglebad. 

Men noget af hjælpen kan også handle om ikke 

at være alt for hurtigt med oprydningen i haven. 

Bierne trives nemlig godt, hvis du lader et om-

råde i plænen vokse vildt, eller hvis du venter 

med at klippe ligusterhækken, til den er 

afblomstret. 

De sætter også pris på, at du lader den døde 

træstamme eller kvasbunken ligge, så de har et 

godt sted at formere sig og overvintre.

Der bliver færre og færre 
vilde bier over hele kloden. I 
Kina er manglen nogle ste-
der så stor, at man er nødt til 
at håndbestøve planterne. 
Helt så galt er det ikke fat i 
Danmark, hvor vi stadig har 
232 arter af vilde bier, som er 
bedre til at bestøve blomster 
end honningbien, der bor i 
bistader.

LÆR RØDOVRE AT KENDE
Busturen starter fra rådhuset kl. 9.30 den 2. 

juni, og slutter kl. 12 samme sted. Turen er 

gratis, men tilmelding er nødvendig senest 

den 28. maj. Du kan melde dig til via rk.dk. 

Find link til tilmeldingen 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 til turen.

Er du flyttet til Rødovre for nylig, eller har du 

bare lyst til at lære din kommune bedre at ken-

de? Så kan du snart komme på en guidet bustur 

rundt i byen. Busturen er tænkt som en præsen-

tation af Rødovre for dem, der endnu ikke har 

opdaget alt det, byen har at byde på. Derfor vil 

den bringe passagerne forbi en række af byens 

highlights inden for byudvikling, grønne områ-

der, historiske bygninger og kultur- og fritidstil-

bud. Busturen når også hele Rødovre rundt, fra 

nord til syd og øst til vest. Den finder sted lørdag 

den 2. juni fra klokken 9.30 til 12 og er gratis. 

Undervejs vil der være en strække-ben-pause 

ved et af Rødovres grønne områder, og her vil 

der også være kaffe og kage. 

Nu laves en guidet bustur for nye 
rødovre-borgere og andre der er 
nysgerrige på Rødovre.
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BYENS KUNSTBYENS KUNST

Forårssolen varmer gavmildt, og mens fuglene 

fløjter og flyver travlt forbi med grene til deres 

reder, er menneske i fuld gang med at imitere 

dem på jorden. En lille gruppe frivillige er nem-

lig denne aprildag mødt op i den gamle have 

bag Rødovregaard og Heerup Museum for sam-

men med kunstneren Veronica Hodges at flette 

grene sammen til en rede. Langsomt vokser et 

mandshøjt skjul frem i krattet, der adskiller ha-

ven fra Damhusengen. Snart vil et fuglehoved 

også komme til, for fletteriet skal ende som den 

første af i alt seks store fuglereder, der bygges i 

vestegnskommunerne i anledning af Vestegnens 

Kulturuge.

Endnu skygger bladtaget ikke for solen, og var-

men tager til. Jakkerne bliver smidt på et bord i 

nærheden, men til gengæld er havehandskerne 

kommet på. 

SAMMEN OM KUNSTEN
“Det er gået hurtigt, siden jeg var her i man-

dags,” siger Karen, der har hjulpet til løbende. 

Hun havde set i et opslag fra Rødovre Kommu-

nes Facebookside, at Veronica Hodges søgte 

frivillige til at hjælpe med at bygge kunstværket 

‘Livets reder’. Nysgerrigheden og det gode vejr 

drev hende herned, og nu går hun og hygger sig 

med de andre, der hjælper til.

“Og jeg er jo pensionist, så jeg har tiden til det,” 

siger hun. Men de ekstra hænder handler langt-

fra bare om at få arbejdet gjort. Tværtimod er 

dét at være sammen om at lave noget selve 

pointen med hele kunstværket. 

“Min tanke var at skabe noget, som taler ind i 

det fællesskab, der opstår, når man laver noget 

sammen. Både mens reden bliver bygget i fæl-

lesskab med andre, men også når man kommer 

for at opleve den bagefter,” siger Veronica Hod-

ges og tilføjer, at hun faktisk også synes det er 

sjovere at lave sine kunstværker sammen med 

andre. 

NOGET AT TALE OM
Hun er især kendt for sine store kunstværker i 

papir, som blandt andet har været udstillet i 

Rødovre Centrum, Magasin og Storcenter Nord 

i Aarhus. For ifølge Veronica Hodges kan kun-

sten spille en vigtig rolle, når det handler om at 

bringe mennesker sammen i det offentlige rum.

“Kunstværket fortæller måske en historie eller 

har nogle referencer eller en særlig æstetik, og 

det kan være med til at få folk til at tale med 

hinanden om det. Det kan skabe stof til efter-

tanke hos dem, der oplever det. Som disse re-

der, der minder om noget primitivt hulebyggeri, 

men som man så kan opleve her i vores mo-

derne verden i 2018,” siger hun. 

Hun ser for sig, at især børn vil synes det er sjovt 

at lege i rederne, mens de voksne måske vil gå 

rundt og kigge. Men det visuelle har også en 

vigtig rolle at spille, for det kan få hjernen til at 

koble af fra alle de andre tanker, der ellers  

fylder den. 

KRYDSER GRÆNSER LIGESOM FUGLENE
Veronica Hodges har valgt fuglereder som emne 

for sit værk, fordi de symboliserer et trygt sted, 

som alle har brug for for at have overskud til  at 

kunne møde andre mennesker. Men inspiratio-

nen fra fuglene går også igen på andre måder. 

Når der i løbet af sommeren også dukker reder 

op i Vallensbæk, Ishøj, Albertslund, Høje Ta-

astrup og Hvidovre, så bliver ’Livets reder’ et 

sammenhængende kunstværk på tværs af seks 

forskellige kommuner. 

“Ligesom fuglene, der tager på træk derhen, 

hvor der er mad, så kan jeg godt lide tanken om 

at lave et kunstværk, der på sin vis er grænse-

løst. For jeg oplever ofte, at vi mennesker er 

meget lokalt orienteret. Men ved at give folk 

muligheden for at tage rundt til de forskellige 

steder og se rederne, så kan jeg måske være 

med til at udvide deres horisont,” siger hun. 

En der dog allerede har krydset kommunegræn-

En kæmpe fuglerede blev i april 
bygget i haven bag Rødovregaard og 
Heerup Museum som en del af 
kunstprojektet ’Livets reder’. Flere 
frivillige redebyggere var mødt op for 
at hjælpe kunstneren Veronica 
Hodges, for rederne handler nemlig 
om fællesskab - også mens de bliver 
bygget. 

Veronica Hodges er uddannet inden for design og sce-
nografi i 2002 og har arbejdet inden for filmbranchen, 
inden hun helligede sig kunsten. Hun er glad for at ar-
bejde i stor skala, som hun før har gjort det med sine 
enorme papirklip, der blandt andet har kunnet opleves 
i Rødovre Centrum. 

LIVETS REDER
’Livets reder’ bygges af kunstneren Vero-

nica Hodges i anledning af Vestegnens 

Kulturuge. Alle rederne vil alle stå færdige 

ved kulturugens start 7. september. 

De seks reder bliver bygget i haver og by-

rum i Rødovre, Vallensbæk, Ishøj, Alberts-

lund, Høje Taastrup og Hvidovre. Her i 

Rødovre finder du reden i haven ved He-

erup Museum/Rødovregaard.

Du kan finde mere information om rederne 

på Vestegnens Kulturuges Facebookside 

eller på deres hjemmeside vkir.dk.

Hver kommune har desuden valgt en fugl, 

der skal sidde i reden. I Rødovre bliver det 

en vibe, da viben for få år siden vendte til-

bage til Damhusengen bag ved Rødovrega-

ard. De øvrige fugle er svanen (Vallens-

bæk), klyden (Ishøj), isfuglen (Albertslund), 

solsorten (Høje Tåstrup) og svalen 

(Hvidovre).

VÆR MED
Du kan være med til at bygge reder her i 

foråret og hen over sommeren. Meld dig 

ind i facebookgruppen ’Livets reder Vesteg-

nens Kulturuge 2018’, så får du at vide hvor 

og hvornår. Under selve Vestegnens Kultu-

ruge, der løber fra 7.-16. september, kom-

mer der desuden en workshop, hvor det 

bliver muligt at lave små viber til at sætte i 

reden i Rødovre. 

sen er Helle, der også er dukket op som frivillig 

for at hjælpe med at bygge reden i Rødovre - 

selv om hun kommer fra Hvidovre. Hun læste 

om projektet i sin lokalavis

“Jeg har altid været fascineret af Veronica Hod-

ges’ arbejde og har egentlig gået og holdt lidt 

øje med hende. Så da jeg så, at hun søgte frivil-

lige, så tænkte jeg at det var en mulighed for at 

være med og følge hende på tættere hold,” si-

ger hun. 

“Kunsten kan få folk til at tale sammen”

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



BYENS KUNST

11

Skulpturgruppe ved Broparken
Stig Andersen 2004.
Ved Broparken, Slotsherrens Vænge 5-41.

3

15

Find kunsten i Rødovre
I Rødovre finder du også kunsten på veje og pladser til fri afbenyttelse. Vi har udvalgt en række af 

vores mange kunstværker og samlet dem på kortet, så du kan planlægge en rute og få en hyggelig 

og oplevelsesrig tur ud af det.

Dyregruppe ved Vestbad
Karl Otto Johansen 1983.
Ved Vestbad, Nykær 26.

22

Sovende Louis, en af De 6 glemte kæmper 
Thomas Dambo 2016. Mellem Espelunden 
Idrætsanlæg og Absalon Camping. 

20

Skulptur uden titel 
Kristian Dahlgård Larsen 1990.
Tårnvej 205.

13

Gavlmaleri
Bjørn Rødding 1986.
Valhøjs Alle 71.

21

Giv det videre (Vandkunsten)
Inger Exner og Johannes Exner 1977.
Islev Kirke, Slotsherrensvej 321.

2

Drengs drøm - mands dåd
Anne Marie Carl Nielsen 1939.
Rødovre Skole, Rødovrevej 139.

9

Klokketårn
Gudrun Steenberg og 
Mogens Jørgensen 1985.
Korsdalsvej 100. 

19

Vångaskibet
Hein Heinesen, Mogens 
Møller og Stig Brøgger 1979.
Rødovre Parkvej 401 B.

17
Generations
Tina Maria Nielsen 2016.
Nyager Skole, Ejbyvej 100.

7

Vildgås
Ulf Ramussens 1965.
Islev Skole, Islevbrovej 44.

1

1

2

5

6

7

10
12

9
8

13
15

14

16

19

20
21

18

22   

17

3 4

Find flere kunstværker - og en online kunst-
guide på Rødovre Kommunes hjemmeside:
rk.dk/brug-byen/byens-kunst

Fjelddyret
Henry Heerup 1977.
Tinderhøj Skole, Fortvej 71.

6

Mads Ged
Gudrun Lauesen 1964.
Valhøj Skole, Rødager Alle 102.

18

Badepigen
Jørgen Peter Osted 1981.
Rødovre Centrum indgang C, 
Tårnvej.

16

Tyren
Gudrun Lauesen 1977.
Rådhuspladsen, Rødovre Parkvej 150.

14
Elefantunge
Hans Kristian Olsen 1946.
Horsevænget 9.

5

Relief i Engskrænten
Karl Otto Johansen 1960.
Plejehjemmet Engskrænten, Kirkesvinget 5.

12

Tudserne
Henry Heerup 1969.  
Rødovregaard, Kirkesvinget 1.

8

Faldet
Eli Benveniste 2001.
Rådhuspladsen, Rødovre Parkvej 150.

Mand i lænker
Ukendt kunstner.
Rødovre Stadion, Elstedvej 40.

4

Skulpturpark
Poul Isbak 2006.
Rødovre Centrum indgang C, Tårnvej.

Every Man’s Life is a Fairytale
Tasso 2016.
Borgermester G. Jensensvej 7 og 11.

11

10

15
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Det sker i Rødovre

Vær opmærksom på, at arrangementer i kalenderen kan 
blive påvirket eller aflyst i tilfælde af konflikt.

Musik og scene
TOBIAS DYBVAD
Torsdag 17. maj kl. 19

Efter fire udsolgte aftener i januar er Tobias 

Dybvad tilbage i Viften med showet ‘Fasser 

Partner’ om jagten på kærligheden.

Sted: Viften

Billetter 270 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

MIKE TRAMP & BAND OF BROTHERS
Lørdag 19. maj kl. 21

Highway rock’n’roll med Mike Tramp og et kom-

petent hold af musikere.

Sted: Viften

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

Kunst
RØDOVRE KUNST-UDSTILLERE
25. maj -14. juni i bibliotekets åbningstid

Oplev værker, der spænder over akvarel, maleri, 

collage, glaskunst, design i stål og filtarbejde. Til 

ferniseringen torsdag d. 24. maj kl. 17-18.30  

kan du få en snak med kunstnerne om deres 

værker.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis

 

GRUNDLOVSDAG PÅ HEERUP MUSEUM
Tirsdag 5. juni kl. 11-16

Grundlovsdag er der gratis adgang på Heerup 

Museum, hvor du kan mindes Henry Heerup - 

en farverig og livsbekræftende kunstner, som 

netop gik bort Grundlovsdag i 1993. 

Sted: Heerup Museum

Gratis adgang hele dagen.

(Bemærk at Heerup Museuem er lukket pga. 

udstillings skift fra 22. - 28. maj. Ny udstilling 

’Sommer hele året’  åbner tirsdag d. 29. maj.)

Events
POP-UP FOLKEKØKKEN
15. og 30. maj, samt 11. juni kl 17.30-20

Hvordan skal Rødovres nye folkekøkken være? 

Over tre aftener prøver vi forskellige koncepter 

af for at finde formen på Rødovres fremtidige 

folkekøkken. Kom og spis med.

Sted: Rødovre Gymnasium

Pris: 50 kr. for voksne / 25 kr. for børn under 10. 

Ingen tilmelding, men begrænset antal pladser.

MORS DAGS BRUNCH
Søndag d. 13. maj kl. 10-12

Giv dig tid til en skøn Mors Dag-oplevelse med 

din mor, svigermor, mormor eller en anden 

dejlig kvinde. I kan nyde en let brunch, mens vi 

fortæller om frodige, sjove, smukke og kloge 

kvinder samt om, hvordan Mors Dag-traditionen 

blev til. 

Sted: Heerup Museum

Pris: kr. 150,- pr. person for brunch, foredrag og 

entré. Billetter købes på heerup.dk eller på mu-

seet inden d.10. maj.

STORE CYKELDAG I RØDOVRE
Søndag d. 10. Juni kl. 10

Igen i år mødes alle glade cyklister i Rødovre og 

kører en tur Rødovre rundt. Starten går fra Råd-

huset, og til de morgenfriske, der kommer i god 

tid, vil der være kaffe og croissanter. Turen slut-

ter på Rødovregaard, hvor der er musik og 

pølser samt gratis adgang til Heerup Museum 

for alle som ankommer på cykel. 

Mødested: Rødovre Rådhus

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig

For børn
FORÅRSFERIEÅBENT I EJBYBUNKEREN
Kristi Himmelfartsferien d. 10.-13. maj og Pin-

seferien d. 19.-21. maj: Alle dage kl 11-16.

Besøg Ejbybunkeren og få interaktive historiske 

oplevelser, der gør hele familien klogere.

Sted: Ejbybunkeren

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

Ud i det grønne
GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
INVASIVE PLANTER
Søndag d. 13. maj kl. 10

Vær med, når vi giver naturen på Vestvolden en 

hånd med at bekæmpe invasive planter. Under-

vejs fortæller Jann Larsen fra Danmarks Natur-

fredningsforening om de invasive planter, som 

spreder sig og udkonkurrerer andre planter.

Mødested: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
SPIS VILDE PLANTER
Fredag d. 1. juni kl. 15

Vær med, når vi leder efter spiselige planter på 

Vestvolden og tilbereder vores høst sammen 

med Søren Espersen. Søren formidler til daglig 

viden om Nordens spiselige vilde planter og le-

verer vilde urter og bær til restauranter, bl.a. 

Meyers Køkken.

Mødested: Artillerimagasinet

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: FUGLETUR
Lørdag d. 9. juni kl. 20

Kom på tur med Dansk Ornitologisk Forening og 

find ud af, hvilke fugle du kan opleve i og om-

kring Espelunden Park. Medbring gerne kikkert 

og fuglebog. Guide er John Frisenvænge fra 

Dansk Ornitologisk Forening.

Mødested: P-pladsen for enden af Rødovre 

Parkvej

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:
BESØG FÅRENE
Søndag d. 3. juni kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om formålet med foreningens 

arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig

Sundhed 
SUNDHEDSTJEK
Tirsdag d. 15. maj kl. 14-18

Sundhedscenteret rykker ud af huset og tilbyder 

dig et sundhedstjek, hvor du kan få målt blod-

sukker, totalt kolesteroltal, talje, blodtryk, vægt 

og fedtprocent.

Sted: Beboerhuset, Agerkær 40

Gratis. Ingen tilmelding.

 

KNOGLESKØRHED OG FYSISK AKTIVITET
Torsdag d. 24. maj kl. 17-18.30

Fysioterapeut Hanne Sørensen med speciale i 

knogleskørhed fortæller om, hvordan du kan 

leve et aktivt liv med knogleskørhed, og giver 

inspiration til øvelser, som du let kan lave selv.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter

Wellness
WELLNESS & GUSAFTENER
Hver onsdag og torsdag kl. 17.30-21.30

Vestbad Wellness har åbent to gange om ugen, 

hvor der er gus ved vores gusmester hver time. 

Nyd en aften med dampbad, saunagus, bio-

saunaer, infrarød helsekabine og spabad. 

Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 175,- kr. pr. person via /rk.halbooking.dk
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DENGANG I RØDOVRE

“Det var ikke noget man talte om”
I 1920 åbnede børnehjemmet Barnets 
Hus i Rødovre og var i mange år et 
aflastningshjem for børn, hvis 
forældre i perioder ikke kunne tage 
sig af dem.

“I Stor-København bør intet ulykkeligt, midler-

tidigt hjemløst barn, så lidt som syge mødres 

børn, savne et tilflugtssted.” Sådan skrev komi-

teen bag den nystiftede forening Barnets Hus i 

1919. For dengang - før velfærdsstat og dagin-

stitutioner, og hvor Den Spanske Syge stadig 

rasede - var det et stort problem, at børn af syge 

mødre ikke kunne blive passet. Hidtil havde 

eneste mulighed været at aflevere børnene på 

et almindeligt børnehjem, men der skulle stilles 

sikkerhed for at plejeomkostningerne blev betalt 

- ellers kom forældrene under fattigforsorgen 

og mistede for eksempel stemmeretten. Men nu 

gik en gruppe betydningsfulde borgere sammen 

for at løse problemet og stiftede Barnets Hus.

Allerede året efter havde de samlet penge nok 

ind til at købe en villa på Annexgårdsvej 5 i Rød-

ovre, som i første omgang blev ombygget så den  

kunne rumme 40 børn.

“I 1920 boede der kun omkring 2.000 menne-

sker i Rødovre, så det har været børn fra hele 

oplandet, der er kommet til Barnets Hus,” siger 

Marie Drost Aakjær, der er lokalakivar i Rødovre. 

Og der var i høj grad brug for børnehjemmet.

Det første barn kom allerede til inden det offi-

cielt var åbnet, og det fortælles, at forstanderen 

gik omkring med den lille pige i en tøjkurv på 

armen indtil huset var klar. En anden historie 

fortæller om en far, der var alene med syv børn, 

mens moren var indlagt på hospitalet. Han 

kunne ikke både passe dem og sit arbejde, og 

derfor blev der gjort plads til børnene - og sågar 

redt op i et badekar for at alle kunne være der.

SKAMMEN HANG VED
De fleste børn var der på kortere ophold i et par 

måneder, men ganske få boede der i flere år. 

Selv om de som voksne har kunnet fortælle om 

søndagsture til Riobio, og om hvordan de tog på 

udflugt og plukkede frugt ved gården Carlsro, så 

husker mange det også som en trist tid, hvor de 

måtte undvære deres skolekammerater og for-

ældre, og gå i lånt tøj, der ikke passede. Og så 

var skammen ved at have været på børnehjem 

noget, der hang ved. Så meget, at mange foræl-

dre ikke talte med deres børn om det bagefter.

“Vi får jævnligt henvendelser fra folk, der først 

som voksne har fået at vide, at de var på Barnets 

Hus, og som gerne vil høre noget mere om ste-

det,” forklarer arkivar Marie Drost Aakjær.

“Det har tydeligvis været meget tabubelagt ikke 

at kunne tage sig af sine børn. Det var ikke noget 

man talte om. Derfor er det ekstra vigtigt, at 

videregive den viden vi har om stedet i dag, så 

dem, der har boet der som børn, kan få den del 

af deres livshistorie tilbage,” siger hun. 

Barnets Hus åbnede i 
1920 i en villa på Annex-
gårdsvej. Den blev ud-
bygget flere gange, og i 
1960’erne blev der ledt 
efter større lokaler. I 1973 
flyttede Barnets Hus til 
Frederikslund i Holte, og 
villaen blev solgt til Rød-
ovre Kommune. Barnets 
Hus blev i Holte indtil 
lukningen i 1978. Bille-
derne her er alle fra 1939.

Vil du vide mere om Barnets Hus, så kan du spørge i Rød-
ovre Lokalhistorisk Samling på Rødovre Bibliotek. Her kan 
du også finde bogen ‘Barnets Hus i Rødovre’ af Birgit An-
dreasen, som er en af kilderne til denne artikel.


	Udbygning skal sikre plads til flere børn
	Rødovres regnskab passer
	Hvordan sænker vi bedst farten i dit kvarter?
	Skolegårde på Hendriksholm renoveres
	Færre drikker for meget
	Ny bustur for dig, der vil lære Rødovre bedre at kende
	Hjælp Rødovres bier - og din egen køkkenhave 
	“Kunsten kan få folk til at snakke sammen”
	Find kunsten i Rødovre
	Det sker i Rødovre
	“Det var ikke noget man talte om”

