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FØLG MED I BYGGERIET AF LETBANEN
I 2025 kan du for første gang tage letbanen til og fra Rødovre. 

Letbanen kommer til at køre mellem Lyngby og Ishøj, og i Rød-

ovre vil den især komme til at betjene Islevdal Erhvervskvarter.  

Byggeriet af letbanen er allerede godt i gang, og hvis du vil 

have seneste nyt om anlægsaktiviteter i Rødovre, så kan du 

tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infoservice på  

dinletbane.dk/Infoservice.

’MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE’ UDGIVES AF 

RØDOVRE KOMMUNE. 

Kontakt: magasin@rk.dk. Ansvarshavende redaktør: 

Kommunaldirektør Anders Agger. Redaktør: Katinka 

Agger. Foto/illustrationer: Per Dyrby, Rødovre Lokalhi-

storisk Samling. Tryk: KLS Grafisk Hus. Distribution: 

FK Distribution. Oplag: 17.300. Magasinet er trykt på 

papirtypen ’Pureprint’, der stammer fra bæredygtigt 

skovbrug og som er 100 procent genanvendeligt og 

bionedbrydeligt.

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

KONTAKT RØDOVRE KOMMUNE

Borgerservice og forvaltningerne er åbne for 

henvendelser mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag  

kl. 10-18 og fredag kl. 10-14. 

Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150, 2610 

Rødovre. www.rk.dk, rk@rk.dk, 36 37 70 00.

Indhold
FLYTNING GIVER PLADS TIL BYUDVIKLING
Planerne om at realisere Bykernen - det nye 

boligområde midt i Rødovre - er kommet et  

skridt nærmere. Nu har kommunen nemlig købt 

fire grunde, der skal gøre det muligt at flytte 

byens materielgård væk for området, så det kan 

bebygges. På sigt skal genbrugspladsen også 

flytte med. Læs mere på side 5.

SKAL VI MØDES OVER EN BID MAD?
Alle er velkomne i Rødovre Folkekøkken - også 

nye frivillige, lyder det fra formanden af forenin-

gen, der står bag det populære arrangement. 

Foreningen har nu indgået en aftale med Rød-

ovre Kommune om at holde folkekøkken i hele 

2019. Læs mere på side 14. 

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. Magasinet udkom-

mer ikke i janur. Næste nummer udkommer i uge 25.
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ny ældre- og værdighedspolitik

7 Kom til orienteringsmøde  

om Rødovre Port
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på bæredygtighed

9 Haves: Unge på jagt efter et fritidsjob 

Søges: Virksomheder med lyst til at 

bidrage

10 Bydelsmødre hjælper andre kvinder:  

"Vi vil gerne give noget tilbage"

11 Ombygning af plejehjem forsinket

12 Pensionistskovtur går  

til Kragerup Gods

13 På fællestur i virtual reality

14 I Rødovre Folkekøkken  

er alle velkomne

16 Hvem vinder slaget om Vestvolden?

18 Det sker i Rødovre

20 Da man skiftede  

granathylstre ud med kaffe

HVEM VINDER SLAGET OM VESTVOLDEN?
Kan romerne slå vikingerne? Og hvad sker der 

hvis man tilføjer geværer til ligningen? I juni er 

der Krigshistorisk Festival på Vestvolden, hvor 

du kan opleve 2.000 års krigshistorie på en lang 

tidslinje langs volden. Men i år bliver der tilføjet 

lidt ekstra krydderi, når de mange historiske 

soldater også får lov at kæmpe mod hinanden 

på tværs af tiden. Læs mere på side 16.

14

5

SÅDAN ENDTE ÅRETS REGNSKAB
Rødovre Kommunes regnskab for 2018 viser, at 

kommunen sidste år brugte 35,8 millioner kro-

ner mere på service, end de 1979,6 millioner 

kroner, der var budgetteret med. Det skyldes 

især stigende udgifter på folkeskoleområdet til køb af 

pladser i specialskoler og specialklasser samt stigende udgifter 

til børn og unge med særlige behov. Der har også været behov 

for mere hjemmehjælp end forventet til ældre og handicappede 

borgere. Regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med, at 

Rødovre Kommune i løbet af året fik 709 nye borgere. 

OL I RØDOVRE
Tempoet kommer helt i top, når 1.200 elever indtager Rødovre 

Atletik Stadion på Elstedvej. Den 14., 16. og 21. maj er skolerne 

i Rødovre værter for Rødovres Skole OL atletikstævne. Her vil 

elever fra seks skoler dyste mod hinanden i atletikdisciplinerne 

300 meterløb, kast, længdespring, sprint, 1 kilometerløb og 

stafet. Der er diplomer, medaljer og en klassetur til den store 

Skole OL Finale i Aarhus den 18.-21.juni på højkant.

STORE BEDEDAGSAFTEN PÅ VOLDEN
Torsdag den 16. maj kan du komme og fejre den 

traditionsrige Store Bededagsaften på Vestvolden i 

Rødovre. Der bliver varmet 300 økologiske hveder, 

som uddeles efter først-til-mølle-princippet, men 

alle kan glæde sig til til hygge og gode historier om 

Vestvolden. Det foregår som altid ved Artillerimagasinet klok-

ken 18-20.
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Nye regler for opskrivning til dagtilbud
Folketinget har ændret loven for 
opskrivning til dagtilbud, så børnene 
fremover skal tildeles plads efter, 
hvornår forældrene skriver dem op. 
Derfor ændrer Rødovre Kommune nu 
opskrivningsreglerne. I overgangen til 
de nye regler hjælper kommunen de 
forældre og børn, der ellers risikerer 
at blive ringere stillet.

I Rødovre Kommune har børnene hidtil fået 

plads i daginstitutioner og dagpleje efter deres 

alder. Som følge af en lovændring sker tildelin-

gen fremover efter, hvornår forældrene har 

skrevet deres barn op på ventelisten. 

De nye regler er trådt i kraft i Rødovre Kom-

mune den 1. maj, men Kommunalbestyrelsen 

har besluttet at hjælpe de forældre, som endnu 

ikke har skrevet deres barn op til dagtilbud, og 

som derfor ville blive ringere stillet. 

De får nemlig mulighed for at skrive deres barn 

op med fuld anciennitet, hvis de gør det i løbet 

af maj måned. På den måde får alle børn og 

forældre de samme muligheder, også de foræl-

dre, der har handlet i god tro efter de gamle 

regler. 

ALLE FÅR BESKED I E-BOKS
Alle forældre i Rødovre med børn mellem 0-6 år 

har fået tilsendt et direkte brev via e-boks, som 

informerer om de nye opskrivningsregler og den 

ekstraordinære mulighed. Forældrene skal altså 

skrive deres barn op senest den 31. maj 2019 for 

at få fuld anciennitet. De nye optagelsesregler 

træder herefter fuldt ud i kraft fra den 1. juni.

Rødovre Kommune har i samme forbindelse 

besluttet, at man med de nye regler tidligst kan 

få anciennitet på ventelisten fra barnet er tre 

måneder. Det sker for at give nybagte forældre 

et pusterum på tre måneder, før de skal have 

barnet skrevet op.

SKAL DU SKRIVE DIT BARN OP?
Du skal ikke gøre noget, hvis du allerede har 

skrevet dit barn op til dagtilbud, der dækker 

frem til skolestart, eller hvis dit barn går i en 

integreret institution, hvor du ønsker, det skal 

blive. 

Du skal skrive dit barn op senest den 31. maj,  

hvis dit barn endnu ikke er skrevet op til et 

dagtilbud. Det gælder også, hvis dit barn ikke 

er skrevet op til børnehave.

Hvis du skriver barnet op senest den 31. maj, 

får det fuld anciennitet på ventelisten. 

Dagtilbud omfatter kommunale dagplejere, 

vuggestuer, børnehaver, integrerede institu-

tioner samt den selvejende institution Børne-

huset Carlsro.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkom-

men til at kontakte Pladsanvisningen i Rød-

ovre Kommune på tlf. 36 37 70 00.

Borgernes input er blevet til en ny ældre- og værdighedspolitik

Rødovre Kommunes Kommunalbestyrelse har 

netop vedtaget en ny ældre- og værdighedspo-

litik, der sætter rammerne for et trygt og vær-

digt ældreliv. Politikken er blevet til på baggrund 

af input fra byens ældre borgere på et stort 

borgermøde, dialogmøder og i et tæt samar-

bejde med Seniorrådet. Og det glæder formand 

for Seniorrådet, Anne Bonde Christiansen: 

”Vi er glade for at have været med til at skabe en 

visionær og ambitiøs politik. Det er meget posi-

tivt, at de ældre har været med til at forme poli-

tikken, så den matcher deres behov og ønsker. 

Vi ser frem til fortsat at være aktive med- 

spillere, når de flotte visioner skal omsættes til 

virkelighed.”

VÆRDIGHED OG VELFÆRDSTEKNOLOGI
I den nye politik er der særligt fokus på værdig-

hed og selvbestemmelse. Når man kommer op 

i alderen, har det stadig stor værdi at kunne 

klare sig selv. Her kan velfærdsteknologiske 

løsninger være med til at skabe en tryg og vær-

dig tilværelse, hvor de ældre kan bestemme så 

meget som muligt selv og ikke er lige så afhæn-

gige af hjælp fra andre. Teknologien skal bruges 

som supplement til den nødvendige menneske-

lige hjælp og støtte fra kommunen. Når man 

ikke længere kan bo i eget hjem, er det vigtigt, 

at der venter et værdigt og aktivt plejehjemsliv, 

hvor hverdagen organiseres med særligt blik på 

sociale tiltag, der kan modvirke ensomhed.

Værdighed er en vigtig del af det gode liv, også 

ved livets afslutning. Derfor er den værdige død 

også et vigtigt område i den nye politik. I Rød-

ovre skal døende mødes med både høj faglig-

hed og høj menneskelighed i den sidste fase af 

livet. Det gælder også de efterladte.

Der er fokus på værdighed og 
selvbestemmelse i den nye ældre- og 
værdighedspolitik.

Flytning giver plads til udvikling af byen
Rødovre Kommune flytter kommunens 
tekniske materielgård til 
erhvervskvarteret nord for Jyllingevej 
for at realisere planerne for 
byudvikling i Bykernen. Det er planen, 
at også genbrugspladsen på sigt skal 
flyttes til samme område.

Rødovre Kommune er i gang med at omdanne 

den centrale del af Rødovre til et nyt område, 

kaldet Bykernen, som blandt andet skal byde på 

byliv, moderne boliger og rekreative områder. 

Imidlertid ligger kommunens materielgård på 

Tæbyvej 77 i det område, der indgår i planerne 

for Bykernen. Derfor har Rødovre Kommune 

netop købt fire sammenhængende grunde i 

erhvervskvarteret nord for Jyllingevej, der både 

kan huse materielgården og på sigt også en ny 

genbrugsplads.

Genbrugspladsen ligger i dag i Valhøj-kvarteret, 

tæt på den nye bydel Irmabyen, som er ved at 

vokse frem. Med købet af de nye grunde er der 

nu mulighed for, at genbrugsstationen kan 

flytte, så der også bliver plads til ny udvikling i 

det område. Det vil samtidigt betyde, at største-

delen af kommunens tekniske driftsmedarbej-

dere bliver samlet omkring den nye materiel-

gård og den nye genbrugsplads.

De fire nye grunde Rødovre Kommune har købt 

ligger på Tørringvej 13 samt Sandbækvej 7, 10a 

og 10b, og Rødovre Kommune overtager dem 

den 1. juli 2019. Udviklingen i Bykernen forven-

tes at være omkostningsneutral for Rødovre 

Kommune, da de forventede salgsindtægter fra 

kommunale matrikler i området svarer til inve-

steringsbehovet, herunder også køb af de fire 

nye grunde.

Det nye boligområde Bykernen skal blandt andet være præget af en hyggelig strøggade. Flytningen af materielgården 
giver plads til at begynde udviklingen af området.

NYHEDER
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Kom til orienteringsmøde om Rødovre Port
Inden længe begynder byggeriet af 
det nye boligområde ved Rødovre 
Station. Du kan komme til 
orienteringsmøde og høre om 
byggeriet.

Et nyt byggeri med lejligheder i mange forskel-

lige størrelser og et hyggeligt stræde med er-

hverv i gadeplan. Sådan ser planerne for Rød-

ovre Port ud, og nu nærmer tiden sig, hvor 

byggeriet går i gang. 

Det er Gefion Group, der bygger på grunden ved 

Rødovre Station, og de inviterer til orienterings-

møde den 22. maj, hvor du kan høre mere om 

planerne for området og byggeriet.

Rødovre Port kommer til at strække sig langs 

banen med forbundne bygninger på begge side 

af Tårnvej (tidligere Avedøre Havnevej). Nær-

mest stationpladsen vil der være lavere bebyg-

gelse i 2-3 etager, der passer til det omkringlig-

gende villakvarter. Mod Tårnvej vil byggeriet 

stige i højden og afsluttes med tre tårne med 

gangbro over Tårnvej og offentlig adgang til top-

pen af det ene tårn.

Rødovre Port vil både rumme familieegnede 

lejligheder med adgang til fælles taghaver og 

mindre  lejligheder, der vil være egnede til ung-

domsboliger. I alt bliver der plads til 534 

lejligheder. 

Også selve stationspladsen får et løft. I efteråret 

godkendte Kommunalbestyrelsen et skitsepro-

jekt for pladsen med flere træer og bænke samt 

med plads til bycykler, cykelparkering, korttids-

parkering for biler og en busholdeplads. 

HØR MERE OM BYGGERIET AF RØDOVRE PORT
Det er Gefion Group, der er bygherre på byggeriet Rødovre Port. De holder i sam-

arbejde med Rødovre Kommune orienteringsmøde onsdag den 22. maJ kl 19-21. 
Det foregår i Teatersalen på Hendriksholms Skole. 

Har du spørgsmål til byggeriet, efter det er startet, kan du finde de seneste informa-

tioner på rødovreport.dk. Her kan du også kontakte Gefion Group direkte. 

NYHEDER
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Nu kan du snart sortere dit affald 
i byrummet over hele Rødovre

Det sidste års tid har du kunne sortere dit affald, når du smed det ud i 

affaldsspandene på Islev Torv og Damhustorvet. Nu får du snart samme 

mulighed mange flere steder i Rødovre, når der denne sommer bliver sat 

tolv nye sorterings-affaldsspande op på gader og pladser. De nye affalds-

spande giver mulighed for at sortere i en række forskellige fraktioner, 

blandt andet madafffald, glas og restaffald. De skal blandt andet stå ved 

busstoppestedet over for Rødovre Centrum, ved Rødovre Skole og Islev 

Skole. Der kommer desuden flere spande på både Islev Torv og Dam-

hustorvet. De nye affaldsspande bliver en smule større end de nuværende 

spande for at undgå, at de bliver fyldt op for hurtigt.

Folkemøde sætter spot på bæredygtighed
Programmér en grøntsag, lær om 
klimamad og om hvordan du kan tænke 
bæredygtigt uden at skulle ændre hele 
hverdagen. Det kan du blandt andet 
glæde dig til, når der er folkemøde på 
Tinderhøj Skole den 23. maj. 

NYHEDER

Haves: Unge på jagt efter et fritidsjob 
Søges: Virksomheder med lyst til at bidrage
At have et fritidsjob som ung kan give 
bedre karakterer, bedre mulighed for 
gennemføre en ungdomsuddannelse 
og lavere risiko for kriminalitet. 
Virksomhederne, der ansætter kan få 
løst nogle lette opgaver for få penge, 
og samtidig vise, at de tager et socialt 
ansvar. Nu hjælper Rødovre Kommune 
virksomhederne og de unge med at 
finde hinanden. 

Mette Sørensen er blevet ansat i en ny stilling 

som brobygger i Rødovre Kommune, der har til 

formål tidligt at forebygge kriminalitet og andre 

sociale problemstillinger blandt unge der giver 

anledning til bekymring. Som en del af indsat-

sen er hun ved at opbygge samarbejde med 

virksomheder, der gerne vil ansætte en ung i 

fritidsjob nogle timer om ugen.

Hvorfor er der brug for, at skabe forbindelse mel-

lem unge jobsøgende og virksomheder?

"Det kan være svært for de unge selv at gå til en 

arbejdsgiver og sige: 'Hey, har du brug for mig?' 

Så vi vil gøre det lettere at finde et job ved at 

være mellemmand. Især fordi vi ved, det har 

nogle store positive effekter at have et fritidsjob, 

blandt andet i forhold til højere karakterer og en 

mindre risiko for at ende i kriminalitet."

Hvad er det for unge, der har brug for hjælp?

"Det er i princippet alle unge, for med de nye 

persondataregler er det hele blevet mere forma-

liseret. Man kan man ikke længere bare gå 

rundt og aflevere uopfordrede jobansøgninger, 

som virksomhederne så kan have liggende i en  

skuffe, til de får brug for dem. Men der er selv-

følgelig en gruppe unge, der har særlig meget 

brug for hjælp, og det er dem, der mangler 

noget ballast hjemmefra – for eksempel nogle 

forældre, der hjælper med at skrive ansøgninger 

og få dem afsted. De kan få hjælp til at skrive 

ansøgninger her hos mig, og jeg formidler også 

kontakt til virksomhederne."

Hvordan udvikler de unge sig, når de har fået job?

"Vi kan se, at de unge vokser med opgaven. De 

oplever måske, at de bliver taget under vingerne 

af nogle voksne, der ved en masse. De lærer 

også, hvordan man skal opføre sig på en ar-

bejdsplads og hvilke rettigheder, de har. "

Hvad får virksomhederne ud af det?

"De kan, for nogle ret små penge, få en ung der 

kommer nogle timer hver uge og for eksempel 

FIND HINANDEN
Aktulle jobopslag findes på på 'Fritidsjob-

beren Rødovre' på Facebook. Har du brug for 

hjælp, kan du kontakte Rødovre Kommunes 

brobygger, Mette Sørensen, på tlf. 30 76 96 

95.

Du kan også kontakte Mette Sørensen, hvis 

du har en virksomhed, der gerne vil ansætte 

en ung. Hun vil sørge for at slå jobbet op eller 

finde en håndfuld kandidater til din 

virksomhed.

DERFOR ER ET FRITIDSJOB VIGTIGT
Unge, der arbejder tre timer eller mere om 

ugen i over et år:

• Stiger gennemsnitlig 0,5 karakter i skolen.

• Har mindre kontakt med politiet.

• Klarer sig bedre på arbejdsmarkedet 

generelt.

• Springer ikke så ofte fra deres ungdoms- 

uddannelse. 

Kilde: Center for Boligsocial Udvikling

hjælper med at købe ind eller rydde op eller 

gøre rent. De kan så samtidig sætte et kryds i 

deres CSR-regnskab, fordi de har været med til 

at tage et socialt ansvar."

Hvilken slags virksomheder er der brug for?

"Alle slags. Vi har dog allerede kontakt til flere i 

detailbranchen, så det ville også være godt at få 

nogle mindre håndværksvirksomheder med. De 

kan også have brug for en, der kommer og tørrer 

borde af og køber kaffe. Virksomhederne kan 

ringe til mig og sige: 'Vi har brug for en ung', så 

finder jeg en håndfuld kandidater til dem."

"Én jord". Det er mantraet for dette års folke-

møde på Tinderhøj Skole, hvor der vil være 

masser af inspiration til, hvordan du og din fa-

milie kan være klimabevidste. Der vil være en 

lang række boder, hvor du blandt andet kan 

høre om klimavenlig madlavning, programmere 

vækstbetingelser for grøntsager i en food-

computer eller høre om jagt og lystfiskeri for 

børn. Folkemødet finder sted den 23. maj fra 

klokken 16-18.

"Folkemødet er for alle i Rødovre, der er interes-

seret i at leve grønt. Vi vil gerne vise, hvordan 

man kan tage nogle bæredygtige valg uden at 

skulle ændre hele sin livsstil," siger Otilia Aaskov 

Benard, grøn koordinator på Tinderhøj Skole. 

ELEVER LÆRER AT TÆNKE BÆREDYGTIGT
Eleverne på skolen, der er 'grøn profil-skole', 

arbejder blandt andet med bæredygtighed, 

klima, miljø og energi i undervisningen. De vil 

også stå parat i boderne for at vise hvad, de har 

lært, blandt andet om affaldssortering, genbrug 

og om bæredygtig mode og forbrug. 

"Som grøn profil-skole er vi meget ude i virke-

ligheden i undervisningen og følger med i ud-

viklingen. Det er vigtigt for os, at eleverne er i 

stand til at tage nogle bæredygtige valg, for det 

skal de gøre hele livet," siger Otilia Aaskov Be-

nard. På folkemødet kan du også gå en tur i 

skolehaven hvor du kan nyde det grønne og se 

hvad eleverne har plantet.

DEM KAN DU (OGSÅ) MØDE
• Haver til maver - fokus på børn, madkultur 

og bæredygtighed.

• Eline Lange  - formidling af klimavenlig 

mad.

• Hack dit grønt (DTU) - food-computer.

• Bliv NaturligVis - fokus på børn, jagt og 

lystfiskeri.

• Martin Luckmann - skaber oplevelsesrige 

rammer omkring formidling.
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Nima Ismail Abaneh og Deqa Ali 
Abdulle er begge Bydelsmødre. De 
hjælper andre kvinder fra etniske 
minoriteter med de ting, der kan være 
svære at forstå, eller få styr på som ny 
i Danmark. Bag indsatsen står den 
boligsociale indsats i Kærene i 
samarbejde med Rødovre Kommune. 

NYHEDER

BYDELSMØDRE
Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk 

minoritetsbaggrund, der som frivillige støtter 

og hjælper kvinder i lokalområdet, som må-

ske er isolerede. Hjælpen styrker kvinderne, 

så de kan hjælpe sig selv, deres børn og 

familie.

I Rødovre har vi 11 Bydelsmødre, der tilsam-

men taler 16 sprog.  Bag indsatsen står bo-

ligselskaberne AAB, AKB og Lejerbo med 

støtte fra Rødovre Kommune. Indsatsen ko-

ordineres via den boligsociale koordinator.

Hvad laver en Bydelsmor?

Nima: “En Bydelsmor hjælper andre mødre med 

at finde ud af, hvor de kan få hjælp, hvis de har 

et problem, eller hvis der er noget, de mangler 

eller ikke forstår.”

Deqa: ”Vores opgave er at vise vejen for kvin-

derne, og vi er blevet undervist i, hvordan vi skal 

vejlede dem. Så vi hjælper dem med at finde ud 

af, hvad de skal gøre, hvis de for eksempel har 

problemer med deres mand eller børn. Hvis de 

skal møde op på jobcentret og er nervøse, så 

følger vi dem måske derhen for at støtte dem.”

Hvad var det sidste I hjalp en anden kvinde med 

som Bydelsmor?

Nima: “Jeg hjalp en familie, der manglede tøj. 

De var nye i Danmark  og havde ikke ret mange 

penge, så jeg viste moren, hvor de kunne finde 

billigt tøj, for eksempel i genbrugsbutikkerne.”

Deqa: ”Den sidste jeg hjalp var en mor, der 

havde problemer med sit teenagebarn. De 

havde brug for at finde en psykolog, så jeg fandt 

ud af, hvor hun kunne spørge.”

Hvorfor har I selv meldt jer som Bydelsmødre?

Deqa: “Fordi jeg selv er mor og kvinde, så det 

betyder noget for mig at hjælpe andre kvinder. 

MØD NIMA OG DEQA
Nima Ismail Abaneh (th) er en af Rødovres 11 By-

delsmødre. Hun er født i Djibouti nær Somalia og 

har boet 23 år i Rødovre. Hun er uddannet klinikas-

sistent og er desuden domsmand. Deqa Ali Abdulle 

er også Bydelsmor. Hun har været i Danmark i syv 

år og kommer fra Somalia. Hun arbejder i et 

vaskeri.

Du kan møde både Nima og Deqa, når der er kvin-

decafe i Café Biblioteket på Nørrekær 8 hver anden 

måned. Her kan alle kvinder mødes og tale både 

med hinanden og med Bydelsmødrene. Næste 

gang er mandag den 17. juni kl. 17-19. Find mere 

info på Café Bibliotekets Facebookside. 

Bydelsmødre hjælper andre kvinder:  
"Vi vil gerne give noget tilbage"

Der var ikke Bydelsmødre, da jeg kom til Dan-

mark, men det kunne jeg godt have brugt. Så 

selvom jeg arbejder seks dage om ugen på et 

vaskeri, vil jeg stadig gerne hjælpe andre”

Ombygning af 
plejehjem forsinket

NYHEDER

En række uforudsete hændelser forsinker ombygningen af 
plejehjemmet Ørbygård. Den sidste etape bliver forsinket 
fra efteråret 2019 til starten af 2020.

De første 34 pladser på det nye plejehjem Ørbygård er allerede taget i 

brug. De sidste af de i alt 82 pladser skulle efter den oprindelige plan være 

taget i brug i efteråret 2019, men bliver nu udskudt til januar 2020. Forsin-

kelsen skyldes flere uforudsete hændelser i forbindelse med byggeriet. 

Der er blandt andet fundet en skjult kælder under det gamle byggeri og et 

højspændingskabel, som ikke var med på tegningerne.

”Det er rigtigt ærgerligt, at der undervejs i byggeriet er opstået flere tek-

niske komplikationer, som forsinker byggeriet og gør det dyrere end 

planlagt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få de sidste plejeboliger klar. Det 

bliver moderne plejeboliger med bedre faciliteter end før”, siger social- og 

sundhedsdirektør Henrik Abildtrup. Forsinkelserne betyder, at Rødovre 

Kommune i en periode vil være ekstra presset på plejehjemspladser. Når 

de nye pladser står klar, har kommunen den nødvendige kapacitet i mange 

år frem. Forsinkelserne betyder også, at haveanlægget og forpladsen med 

parkeringsplads først bliver gjort færdigt efter indflytningen.

BEDRE OG MODERNE PLEJEHJEM
Efter moderniseringen vil der være i alt 82 plejeboliger med 64 et-rums-

boliger og 18 to-rumsboliger. De nye boliger vil have bedre  

faciliteter for de ældre, blandt andet større badeværelser og terrasser ved 

fællesrummene. Boligerne bliver tidssvarende og bedre indrettet. Det 

betyder blandt andet bedre tilgængelighed og nye indbydende fællesarea-

ler. Budgettet for ombygningen var oprindeligt 210,7 millioner kroner. Det 

bliver nu 10,1 millioner kroner dyrere.

DERFOR BLIVER BYGGERIET FORSINKET
Der er fire årsager til, at byggeriet bliver forsinket og dyrere end op-

rindeligt planlagt: 

- En skjult kælder under den gamle bygning.

- Et højspændingskabel, der ikke var med på tegningerne, og som var 

placeret, hvor fundamentet for facaden til den nye indgangsbygning 

skulle etableres. Det krævede et nyt stykke højspændingskabel udført 

under bygningen.

- En støttemur, der skulle vurderes ekstra, inden den kunne rives ned.

- En kældergavlvæg i indgangsbygningen, der skulle afstives og stø-

bes sammen med loftet i bygningen.

Nima: ”Jeg er blevet Bydelsmor, fordi det føles 

meningsfuldt at give noget til fællesskabet. Vi vil 

gerne give noget tilbage. Det er ikke fordi jeg 

egentlig har så meget overskud heller. Jeg er 

enlig mor og har mit arbejde som klinikassi-

stent, men man får glæde ved at give noget. Og 

jeg er sikker på, at hvis jeg hjælper andre, så vil 

jeg også selv få hjælp, hvis jeg en dag får brug 

for det.”

Hvordan får I kontakt til kvinderne?

Nima: “Vi laver opsøgende arbejde, for eksem-

pel på legepladser. Vi er blevet undervist i, 

hvordan vi skal tage kontakt, så kvinderne åbner 

sig for os. Men det tager tid at skabe kendskab 

til Bydelsmødrene. Folk skal vide, at vi er der og  

at vi kan hjælpe.”
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På fællestur i  
virtual reality
På Ældrecentret Broparken kan beboerne tage en smuttur 
ned til Damhussøen eller besøge en børnehave ved at tage 
VR-briller på. Vi var med, da beboerne for første gang tog 
på tur sammen i virtual reality. 

NYHEDER

“Sidder brillerne ordentligt?” spørger Jette Lar-

sen ud over bordet i dagligstuen på Ældrecen-

tret Broparken. Hun er demenskoordinator og 

er denne formiddag kommet på hårdt arbejde. 

Fire beboere sidder netop nu med såkaldte VR-

briller på. De giver dem mulighed for at kigge 

ind i en virtuel verden, som i virkeligheden er en 

film, der er blevet optaget med et 360o kamera. 

Denne formiddag er de blandt andet på ‘tur’ til 

Damhussøen. Men faktisk er det allerførste 

gang, de ældre får muligheden for at tage turen 

sammen.

“Det kom sig af, at en af beboerne prøvede et 

par VR-briller, mens de andre så til. Og så 

tænkte vi: 'Gad vide om de ældre ikke kunne få 

noget ud af, at prøve dem sammen?' Så det er 

lidt af en premieredag,” forklarer Jette Larsen.

SE BAG DIG
Mens de ældre sidder helt stille og alligevel 

kommer på tur til søen, når Jette Larsen til gen-

gæld at tage mange ture rundt om bordet i 

dagligstuen. Hun retter på briller, der sidder 

skævt og småsludrer om det, der bliver vist i 

brillerne, mens hun på sin egen iPad følger med 

i, hvad beboerne ser. 

“Der er mange cykler,” siger en af beboerne, 

Arne Enshelm, der sidder i kørestol.

“Kan du se børnene, der leger, Arne?” spørger 

Jette Larsen.

“Ja, de synger,” svarer han.

“Prøv at se bag dig. Der er et ishus,” siger Jette  

Larsen og drejer hans rullestol en halv omgang, 

så han kan se det, der er bag ham. 

På den anden side af bordet har Ida Leth proble-

mer med brillerne, men da de omsider kommer 

på plads, udbryder hun glad: 

“NU kom solen frem!”

Hun kigger efter børnene. Det er altid dem, hun 

helst vil se, men i dag kan hun ikke få øje på 

dem, for de er allerede løbet videre – omtrent 

som børn gør i virkeligheden. Heldigvis kan det 

hele jo spilles igen, og Ida er en af de rutinerede 

brugere af VR-brillerne.

“Jeg kan godt lide at se de film, hvor der er børn, 

der bevæger sig. Der må gerne være lidt mere 

liv end der var i dag. Jeg prøvede en anden 

gang, hvor det gav et meget levende billede af 

rum og bevægelighed. Det var rigtig godt,” siger 

hun. Da filmene er forbi, bliver der snakket lidt 

om, hvad de har set. Jette Larsen mener, forsø-

get er gået godt.

“Jeg tror, beboerne hygger sig med at snakke 

om det her bagefter. De har fået en oplevelse 

sammen. Flere af dem er meget hukommelses-

svage, men nogle af dem vil kunne huske det,” 

siger hun og tilføjer:

“Jeg tror bestemt, vi skal prøve det igen. Vi sy-

nes, det er sjovt, beboerne synes, det er sjovt, 

og så længe de er med på den, så er det godt.”

NYHEDER

Pensionistskovtur går til Kragerup Gods
Den 19. juni klokken 9-13 kan du købe 
billet til årets pensionistskovtur. 
Skovturen går i år til Kragerup Gods.

Åndehuller og smukke omgivelser er kodeor-

dene ved årets pensionistskovtur. I år går turen  

nemlig til det smukke gamle Kragerup Gods,  

hvor man både kan se den fine have og det 

smukke gamle gods. Frokosten indtages i helt 

nye lokaler med alle de bedste faciliteter. 

Dagen starter som altid med en tår kaffe og 

friskbagte croissanter i Viften, før busserne kø-

rer afsted. Undervejs stopper vi ved Zen-Garden 

i Stenlille, hvor vi kan opleve den fine japanske 

have med smukke blomster, stensætninger og 

klukkende vandløb. 

Her kan du nyde en øl eller vand. Siden går tu-

ren videre mod godset, hvor der bliver serveret 

en dejlig frokost. Frokosten og én øl, vand eller 

et glas vin er inkluderet i prisen. Det samme er 

kaffe og lagkage. 

Der er mulighed for at slutte af med at udforske 

haven eller godset samt at købe lidt lækkert med 

hjem fra godsets gårdbutik. Vi forventer at være 

tilbage ved Viften cirka klokken 18.

BILLETSALG I VIFTEN 19. JUNI
Skovturen foregår i år den 12., 13., 14., 15., 19. 

og 20. august. Billetterne kan du købe i Viften 

onsdag den 19. 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. Er du kørestolsbruger, kan du og din 

hjælper deltage den 14. august eller 19. august. 

Begge dage har vi en minibus med lift med 

plads til fem kørestolsbrugere. Husk at sikre, at 

billetten er til liftbussen, når du køber billet til 

dig og din hjælper.

Under billetsalget byder vi desuden på en kop 

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

stuen, 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 møde repræsentanter fra 

SeniorRådet, der fortæller om deres arbejde. 

Hvis der er billetter tilbage, når billetsalget slut-

ter, bliver de solgt i Borgerservice på rådhuset 

fra torsdag den 20. juni.

VR PÅ PLEJEHJEMMET
Virtual Reality-film kan give en oplevelse af 

at været et bestemt sted og se det, der fore-

går på stedet. Filmene ses via en VR-brille. 

På Ældrecentret Broparken bruges VR bl.a. 

til at give beboere med demens en stem-

ningsoplevelse, som kan påvirke humøret 

positivt. 
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SPIS MED
I foråret 2019 holdes der folkekøkken i  

Sportscafeen i Rødovrehallen. Det sker: 

15. maj, 29. maj og 12. juni. Dørene åbnes 

kl. 17.30, og maden serveres kl. 18.

Det koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for 

børn. Der kan købes drikkevarer ved siden 

af. Vand er gratis.

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-

princippet. Du kan se de aktuelle menuer 

på Rødovre Folkekøkkens Facebook-side. 

Folkekøkkenet er for alle borgere (både 

frivillige som gæster), på tværs af genera-

tioner og relationer. Der er særligt fokus på 

at inkludere socialt udsatte og ensomme. 

tens måltid. Imens støder flere frivillige lige så 

stille til flokken, der allerede er godt i gang i 

køkkenet. Nogle skal lige have fri fra arbejde, før 

de dukker op, og de er lige så velkomne som 

dem, der kan gå i gang allerede klokken 14.

Men Håkon er også på udkig efter en tredje 

slags frivillig. Nemlig nogen, der har lyst til give 

folkekøkkenet et ekstra tvist. 

“Vi har en drøm om, at folkekøkkenet – ud over 

at samle folk om et måltid – også kunne rumme 

en kulturel oplevelse. Så hvis der er nogen, der 

gerne vil udstille deres kunstværker ved et fol-

kekøkken eller gerne vil bidrage med et stykke 

musik eller noget andet, så vil vi også gerne 

høre fra dem,” siger han.

Lolita Christensen og Håkon Nilesen (billedet til venstre) forbereder dagens ret i Rødovre Folkekøkken: Moussaka med tzatziki, salat og brød. Dagens ret findes også altid i en 
vegetarer-version. Du kan følge med i, hvad der er på menuen på Rødovre Folkekøkkens Facebook-side. 

 VÆR MED
Vil du være frivllig i Rødovre Folkekøkken, 

så kan du kontakte foreningen via deres 

Facebook-side . Du er også velkommen 

som frivillig, selvom du kun kan bidrage i 

begrænset omfang. 

Du kan også kontakte foreningen, hvis du 

har en idé til en kulturel oplevelse, der 

kunne inkluderes i et folkekøkken.

Rødovre Folkekøkken er en nystiftet frivillig 

forening. Foreningen har underskrevet en 

partnerskabsaftale med Rødovre Kommu-

ne om at afholde folkekøkken mindst 10 

gange i 2019. Projektet er støttet af Rødovre 

Kommune med 130.500 kr., der bl.a. dæk-

ker hygiejnekurser, udstyr og en professio-

nel køkkenleder. 

OPLEV RØDOVRE

I Rødovre Folkekøkken er alle velkomne
– også blandt de frivillige, der driver køkkenet

Rødovre Folkekøkken hedder den 
nystiftede forening, der skal lave mad 
ved mindst ti folkekøkkener i Rødovre 
i år. Her er alle velkomne, både blandt 
dem, der kommer for at spise og 
blandt dem, der hjælper i køkkenet.

Der skrælles og hakkes og steges i køkkenet, og 

snart vil langbordene ude i Sportscafeen i Rød-

ovrehallen også summe af småsnak fra sultne 

gæster. Det er onsdag og årets første folkekøk-

ken i Rødovre går snart i gang. 

“Når gæsterne kommer, så forsøger vi at fylde 

op ved langbordene, så der ikke er tomme plad-

ser. På den måde sidder ingen alene, så hvis der 

er nogen iblandt, der er lidt ensomme, så kan 

de snakke med – eller bare lytte, hvis de hellere 

vil det.”

Ordene kommer fra Håkon Nielsen, der er for-

mand for den nye frivillige forening 'Rødovre 

Folkekøkken'. Den er for nylig blevet stiftet efter 

et år, hvor Rødovre Kommune har lavet forsøg 

med folkekøkken flere steder i Rødovre. Nu har 

foreningen underskrevet en partnerskabsaftale 

med kommunen og lagt planer for 2019. 

ALLE ER VELKOMNE - OGSÅ NYE FRIVILLIGE
Målet er et folkekøkken, hvor alle bliver favnet.

“Alle er velkomne i folkekøkkenet. Det gælder 

ikke bare dem, der kommer for at spise, det 

gælder også os frivillige. Der er plads til alle, 

også dem der ikke kan hjælpe så meget til,” si-

ger Håkon Nielsen. 

Blandt de frivillige er der flere, der på grund af 

alder eller andre problemer kun bidrager lidt ad 

gangen. Men de er lige så velkomne som alle 

andre. 

Det betyder dog ikke, at foreningen ikke også 

gerne vil have flere yngre medlemmer: 

“Vi er lidt grå i toppen allesammen. Det ville 

være godt at få nogle yngre med, både fordi det 

giver et mere dynamisk miljø, hvis vi er forskel-

lige, og fordi de unge kan bidrage med nogle 

andre ting,” siger han. 

KUNST OG MUSIK TIL MADEN
For når man er frivillig i folkekøkkenet, får man 

nemlig indflydelse. En af de andre frivillige er 

Lolita Christensen, der netop blev tiltrukket af 

ideen om at kunne være med til at starte noget 

nyt op og sætte sit præg:

“Mit håb for det her er, at vi på et tidspunkt også 

skal kunne bruge lokale råvarer. Og så er det 

også vigtigt for mig, at vi har fokus på at undgå 

madspil,” siger hun. 

Lolita har lige sat et fad med kød i ovnen til af-

OPLEV RØDOVRE
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OPLEV RØDOVRE

Hvem vinder slaget om Vestvolden?
Du kan opleve 2.000 år krigshistorie 
på en tidslinje langs Vestvolden, når 
der er Krigshistorisk Festival 15. og 16. 
juni. Men i år kan du også se vikinger, 
romere og soldater fra verdenskrigene 
kæmpe på tværs af tiden mod 
hinanden.

Du kommer aldrig til at se et slag mage til det, 

der vil udspille sig på Vestvolden i juni. Soldater 

fra to tusind års krigshistorie bliver vækket til live 

og optræder på en lang tidslinje langs volden, 

når der er Krigshistorisk Festival. 

Men i år skal de ikke kun slås mod deres egne 

slags inden for deres egen tidsperiode, når der 

er opvisninger i 'krig' på opvisningspladsen. I år 

får de også lov til at slås mod hinanden på tværs 

af tiden i et stort slag.

"Vi kalder det 'tusindsårsslaget om Vestvolden'. 

For dem, der går op i krigshistorie, er det slaget 

du altid har gået og fantaseret om: For kan vi-

kingerne mule romerne? Og hvad sker der 

egentlig, når maskingeværene bliver opfundet?" 

siger Martin Jespersen, der er leder af Oplevel-

sescenter Vestvolden, der står bag festivalen. 

VIKINGER OG ROMERE DER SKÆNDES
En af dem, der skal ud og prøve kræfter med 

fremtidens soldater er Thomas Noe Rafn fra 

gruppen Legionord. Når han ikke spiller rollen 

som centurion – romersk kaptajn – arbejder han 

som museumsforvalter på Museum Silkeborg. 

"Det bliver interessant at se, når romere og vi-

kinger med tusind år imellem dem kommer op 

at skændes, og så nogle borgerkrigssoldater fra 

1864 og soldater fra Første Verdenskrig begyn-

der at blande sig," siger han. Han ser frem til 

slaget, som han mener publikum skal glæde sig 

til for underholdningens skyld, ikke for den hi-

storiske autenticitet. For den får lidt elastik i lige 

netop dette slag. 

“Vi kan selvfølgelig ikke slås, som man gjorde 

dengang i dette slag. Det ville være for ulige,” 

siger han og forklarer, at romersk kampteknik  

for eksempel handler om at stikke med sværdet, 

Det er ikke kun publikum, der får sig en oplevelse, når der er Krigshistorisk Festival 15. og 16. juni. For de mange frivil-
lige foreninger, der dyrker en bestemt  tidsperiode, er det også en stor oplevelse at mødes på tværs af tiden.
"Normalt bevæger vi os kun i vores egen tidsperiode, så det er spændende at se ind i de andres verdener, og faktisk 
har vi meget tilfælles. Vi har det samme udsyn til hele historien, vi står bare på hvert vores sted i den," siger Thomas 
Noe Rafn, der kan opleves som romersk soldat på krigsfestivalen (øverst t.h. med hjelm og 'kost'). 

OPLEV RØDOVRE

mens vingernes teknik er at slå oppefra og ned. 

“Men det går jo ikke, at vi stikker dem rigtigt, og 

vi har heller ikke råd til at vikingerne slår vores 

skjolde i stykker med deres økser. Så man kan 

ikke bruge slaget som historisk vidnesbyrd om, 

hvem der ville vinde i virkeligheden, men det 

bliver til gengæld vildt og rigtig sjovt. Det bliver 

det slag, du gerne vil se.”

KORSFARERNE OG DANNEBROG
Men der er også meget andet at glæde sig til. De 

mange frivillige foreninger, der kommer klædt 

som soldater fra de perioder, de hver især dyr-

ker, vil vise deres kampteknikker på opvisning-

pladsen. Og i lejrene langs den to kilometer 

lange tidslinje kan du opleve lejrlivet for soldater 

over to tusind år. 

"I år har vi også som lidt af et scoop fået en 

middelaldergruppe bestående af korsfarere fra 

Brøndby med. Dét og et par andre spændende 

nyheder betyder faktisk, at det bliver den mest 

komplette tidslinje, vi har haft i festivalens histo-

rie," siger Martin Jespersen. 

Og korsfarerne kommer som kaldet. Den 15. juni 

er det nemlig Valdemarsdag og dermed den 

dag, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra 

himlen for 800 år siden – i år 1219 – under Val-

demar Sejrs korstog i Estland. 

"Jeg vil ikke afsløre hvordan, men jeg vil gerne 

garantere, at Dannebrog får en stor rolle at 

spille. Der vil ske noget spektakulært den 15. 

juni klokken 12.19 i middelalderen. Det vil sige 

ud for år 1219 på vores tidslinje," siger han.

KRIGSHISTORISK FESTIVAL

Krigshistorisk Festival finder sted den 15. 

og 16. juni fra klokken 10 begge dage. Det 

foregår på Vestvolden på strækningen 

mellem Ejbybunkeren og Artillerimagasi-

net. Der er gratis adgang, og du kan købe 

mad og drikke på stedet. 

Find årets program på vestvolden.dk eller 

følg med på Facebook/vestvolden. 
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Det sker i Rødovre Ud i det grønne
FUGLETUR
Torsdag d. 13. 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 adgang. Ingen tilmelding nødvendig. 

Håndarbejde
STRIKKECAFÉ
Tirsdag d. 14. maj kl. 10-12

Hver tirsdag har du mulighed for at strikke sam-

men med andre strikkeglade. Bibliotekarerne 

giver gerne gode fif til de nyeste strikkebøger.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis adgang. Ingen tilmelding nødvendig. Events
POP-UP FOLKEKØKKEN
15. maj, 29. maj og 12. juni kl. 17.30

Kom til folkekøkken og hyg dig sammen med 

andre over en bid mad. Se hvad der er på me-

nuen på Rødovre Folkekøkkens Facebookside. 

Også for vegetarer.

Sted: Sportscaféen, Rødovrehallen

Ingen tilmelding. Billetter sælges i døren: 50 kr. 

for voksne og 25 kr. for børn under 10 år.

STORE BEDEDAGSAFTEN PÅ VESTVOLDEN
Torsdag d. 16. maj kl. 18-20.

Kom og spis varme hveder i det grønne og hør 

et par gode historier om Vestvolden, når vi hol-

der den traditionsrige Store Bededagsaften på 

Vestvolden i Rødovre. 

Sted: Ved Artillerimagasinet.

Gratis. Der bliver lavet 300 gratis varme hveder 

som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

 

Musik og scene
RASMUS NØHR
Fredag d. 17. maj kl. 20

Gensynsglæden bliver stor, når den danske hit-

troubadour Rasmus Nøhr igen lægger vejen 

forbi Viften med popsuccesser som ‘Sommer i 

Europa’, ‘Det Glade Pizzabud’ samt sange fra sit 

nye album ‘Monas Butik’.

Sted: Viften.

Billetter 235 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

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

Rødovre Sundhedscenter tilbyder et sundheds-

tjek med måling af kolesteroltal, blodtryk, talje, 

vægt og fedtprocent, samt vejledning om 

sundhedstilbud.

Sted: Beboerhuset, Agerkær 40

Gratis adgang. Ingen tilmelding nødvendig. 

 

TEMAAFTEN ‘KAN DU DINE KNIBEØVELSER?’
Torsdag d. 23. maj kl. 17-18.30

Lær hvordan du kan styrke din bækkenbund 

gennem knibeøvelser, få viden om inkontinens 

og tips og tricks til hverdagen af fysioterapeut 

Jannie Dobel fra CPH Bækkenklinik.

Sted: Rødovre Sundhedscenter.

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter.

HERRETUR
Onsdag d. 12. juni kl. 11

Tag med på en gåtur kun for mænd og spis en 

let frokost sammen med andre. Arrangementet 

holdes i anledningen af Men’s Health Week.

Sted: Rødovre Sundhedscenter.

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter.

Kunst
GRATIS OMVISNING:
HUGGA OG HANS FAMILIE I STEN
Søndag d. 2. juni kl. 12-13

Hugga blev Henry Heerup kaldt af venner, og 

med hammer og mejsel huggede han blandt 

andet billeder af sin elskede familie. Hør mere 

om familien Heerup og det nære som motiv. 

Sted: Heerup Museum

Ingen tilmelding. Gratis mod betalt entré.

 

STORE CYKELDAG OG SIDSTE UDSTILLINGSDAG
Søndag d. 16. juni kl. 11-16

Heerup Museum bakker op om Cyklistforbun-

dets og Rødovre Kommunes Store Cykeldag ved 

at give gratis adgang for alle gæster, der ankom-

mer på cykel. Dette er også sidste dag for udstil-

lingen ‘Naturens Hårdkogte’. Museet åbner igen 

med sommerudstilling 25 juni.

Sted: Heerup Museum

Gratis entré for cyklende gæster.

UDSTILLING: RØDOVRE FOTOKLUB
16. maj-13. juni. Fernisering er onsdag d. 15. 

maj kl. 17-18.30

Se Rødovre Fotoklubs udstilling af et udvalg af 

deres bedste fotos. Til ferniseringen kan du 

møde fotograferne bag udstillingen.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang. Ingen tilmelding nødvendig.

KICK OFF PÅ SOMMERFERIE-SKATTEJAGT
Fredag d. 14. juni kl. 15-17

Fra 14. juni til 30. august kan du deltage i skat-

tejagten ’Rundt i Rødovre’, hvor hovedpræmien 

er en Tivolitur for hele familien. På vejen vil I 

støde på nogle af de legepladser, kulturelle til-

bud og rekreative muligheder, som Rødovre er 

så rig på. Kom og få udleveret skattekortene, når 

der er ‘kick off’ på skattejagten. Der vil også 

være saft og snacks. 

Sted: Ved indgangen til Rødovre Bibliotek.

Gratis. Ingen tilmelding nødvendig.

STORE CYKELDAG I RØDOVRE
Søndag d. 16. Juni kl. 10

Igen i år mødes alle glade cyklister og kører en 

tur rundt i Rødovre. Starten går fra Rådhuset 

klokken 10, og til de morgenfriske, der kommer 

i god tid, vil der være kaffe og croissanter. Turen 

slutter på Rødovregaard, hvor der er musik og 

pølser. 

Sted: Rådhuspladsen i Rødovre.

Gratis. Ingen tilmelding nødvendig. Se mere på 

rk.dk i juni måned, hvor det fulde program for 

dagen offentliggøres.

 

SILAS BJERREGAARD
Lørdag d. 18. maj kl. 20

Efter 12 år som forsanger i bandet Turboweek-

end, er Silas Bjerregaard klar til sin første solo-

turné med nye og gamle sange krydret med 

udvalgte sange fra årets TV2 program ‘Toppen 

Af Poppen’.

Sted: Viften.

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

 

TODD ALSUP (US)
Torsdag d. 23. maj kl. 20

Kom og oplev pop/Bluesmusikeren Todd Alsup, 

der har fundet vej til Viften direkte fra New York. 

Sted: Viften. 

Billetter 145 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

 

TIGERTRÆNING LEGEKONCERT
Søndag d. 2. juni kl. 10.30

Viftens store sal bliver forvandlet til en helt unik 

legeplads for både børn og voksne med sjove 

lege og akrobatik, sværdkamp og tumlelege, 

musik og sange.

Sted: Viften.

Billetter 50 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.
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DENGANG I RØDOVRE

Da man skiftede 
granathylstre ud 
med kaffe
Før IrmaByen blev boligkvarter, dannede området sin egen 
lille ‘by’ i Rødovre, da Irma havde sit hovedkvarter og 
kafferisteri på grunden. Men oprindeligt skulle grunden 
være brugt til noget knap så hyggeligt.

Kaffevej, Mokkavej, Krydderivej, Irmavej. Sådan kender vi IrmaByen i dag, 

hvor de mange nye beboere har indtaget det område ved Korsdalsvej, hvor 

Irmas hovedkvarter lå i mange år. Men da området i sin tid forvandlede 

sig fra landområde til by, var det med et kort mellemspil inden for 

rustningsindustrien.

“Midt i 1950’erne ønskede forsvarsministeriet at bygge på grunden. Det 

endte med en granathylsterfrabrik, som blandt andet var grunden til, at 

man lavede Korsdalsvej til at betjene fabrikken,” fortæller Marie Drost 

Aakjær, der er arkivar ved Rødovre Lokalhistorisk Samling. Fabrikken fik 

dog ikke mange år på bagen, før man besluttede, at der ikke længere var 

brug for den. Men nu var en attraktiv grund tæt på København til gengæld 

blevet ledig. Irmas ledelse fik øje på grunden, og i 1966 flyttede de hoved-

kvarteret fra Ravnsborggade på Nørrebro til Rødovre. Med tiden opstod 

en hel lille by på grunden.

“Irma var en stor arbejdsplads, og området omkring blev hurtigt kendt 

som ‘baglandet’ af medarbejderne. Der var eget lægehus, sportshal og 

‘Irmaskolen’, der var en skole, der skulle lære nye medarbejdere køb-

mandsskab. Og så gik der får på plænen foran bygningerne, ligesom der 

i dag går får på Vestvolden ikke langt borte,” fortæller Marie Drost 

Aakjær.

DET IKONISKE IRMATÅRN
Midt i området stod Irmas kafferisteri, der åbnede i 1968. Det var en tårn-

bygning bestående af en silo og et foranstående glashus, hvilket betød at 

hele produktionsprocessen var synlig udefra.

“Irmatårnet blev virkelig et vartegn for området, fordi det kunne ses så 

langt væk fra. Især om aftenen lyste det op i mørket med alle maskinerne 

synlige udefra,” siger Marie Drost Aakjær.

I 1982 blev Irma opkøbt af FDB, det nuværende COOP. Kafferisteriet blev 

lukket i 1986, og kaffeproduktionen flyttet til FDB’s risteri i Albertslund. I 

2012 flyttede resten af Irmas hovedkvarter også til Albertslund. 

Inden da – i 1996 –havde Rødovre Kommune imidlertid købt kaffetårnet af 

COOP for 100 kroner for at sikre, at det blev bevaret. I dag er området 

omkring boligkvarteret under udvikling. Når det står helt færdigt, kan det 

rumme cirka 3.000 indbyggere. Det er planen at Kaffetårnet skal blive et 

aktivitetshus med mad og aktiviteter og sandsynligvis også muligheden 

for at få en god kop kaffe.

Irmas kafferisteri var placeret i et tårn, der består af en silo med et glashus foran, der 
gjorde hele produktionen synlig udefra – her fotograferet i 1993. På billedet nederst 
ses en af maskinerne fra risteriet, hvorfra der var udsigt ud over Irmas hovedkvarter. 
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