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BryD mUrEN NED
Som handicappet må Christina Davidsen leve 

med både fordomme og berøringsangst. Men 

efter hun har været på tv en del gange, kigger 

og hvisker folk på gaden nu ikke længere på 

grund af kørestolen. “Det føles bedre, når folk 

siger ’ej- det er hende fra tv’ end når de siger ’se 

lige hende dér i kørestolen.” Læs Christina Da-

vidsens historie på side 6.

så DEjLIgt Er hEr I rØDOVrE
En ny film skal nu fortælle om alle de gode ting, 

Rødovre har at byde på. For des mere man ken-

der til Rødovre, des mere holder man af byen, 

viser en undersøgelse Rødovre Kommune har 

fået lavet.  Læs mere på side 5.
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Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.
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FLErE BØrN Og FæDrE På Fars KØKKENsKOLE
Fædre og deres børn lærte sidste år at lave lækker, sund mad 

sammen i Fars Køkkenskole, og fik mange hyggelige timer 

med andre børn og fædre på madlavningskurset. Succesen 

bliver nu både gentaget og udvidet med ét hold i foråret og to 

hold i efteråret. Forårsholdet er for børn i 2.-4. klasse på Islev 

Skole. Børnene får en invitation i skolen, hvor der står 

nærmere om, hvordan far og barn tilmelder 

sig Fars Køkkenskole.

rØDOVrEs cyKLIstEr tæLLEs
Hvor er der god plads på cykelstien, hvor kører cyklisterne tæt 

og i hvilke lyskryds er der mange tohjulede trafikanter? Det skal 

en ny optælling af Rødovres cyklister nu kaste lys over. Cyklist-

tællingen kommer til at foregå over en uge i 

foråret, når det forhåbentlig er blevet bedre cy-

kelvejr, og resultatet skal blandt andet bruges i 

den trafikplan, som Rødovre Kommune 

laver i år. Trafikplanen opdateres hvert 

fjerde år og beskriver visionerne og 

planerne for, hvordan trafikken skal 

være i Rødovre Kommune.

hEr KaN DU sVØmmE, Når 
IsLEVBaDEt har LUKKEt
Islevbadet skal renoveres, og det betyder 

at både skolesvømning og foreninger skal flytte til nyt vand fra 

den 4. april og året ud. Svømmeholdene bliver nemlig ikke 

tørlagt, de fleste får lov at bruge Vestbadet, mens Islevbadet er 

lukket. Renoveringen fortsætter til den 18. december. Efter 14 

dages juleferie og klargøring af bassinet kan Islevbadet igen 

tages i brug den 2. januar 2017. Den enkelte forening vil i løbet 

af marts melde ud til sine medlemmer, hvem der kan bruge 

Vestbadet.
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BOrgEr, KEND DIt KULtUrLIV
Er du til kunst, fordrag, standup eller elsker du 

historiske bygninger? Kulturlivet i Rødovre har 

masser at byde på. Få et overblik over året i 

Rødovres kulturliv, læs om Ejbybunkerens hem-

meligheder eller hvad den næste kulturuge på 

Vestegnen skal handle om. Tema om kulturlivet 

på side 8, 9, 10 , 11, 12 og 13 - og bagsiden.
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KUNstVaNDINg sKaL hOLDE 
BOLDBaNEr sUNDE

Vandslanger bliver nu byttet ud med sprinklere ved 

Rødovre Stadionhal, hvor et nyt kunstvandingsanlæg fremover 

skal vande fodboldbanen samt de to træningsbaner langs El-

stedvej. Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at afsætte 

550.000 kroner til anlægget, der vil være etableret i april, så 

banerne kan bruges i den kommende spillesæson. Banerne 

ved Elstedvej er angrebet af mikroskopiske rundorme, hvilket 

betyder at græsset ikke tåler udtørring, og det nye anlæg vil 

hjælpe med at holde dem sunde. Hidtil er banerne blevet van-

det med traktor med vandslanger, hvilket også har givet støj-

gener for naboerne



NyhEDEr NyhEDEr

Få gratis kompost på 
genbrugsstationen

Nu henter vi igen dit 
haveaffald

hentning af affald på 
helligdage

rødovre viser, hvad vi har at byde på
Jo bedre man kender Rødovre, des 
bedre synes man om byen, viser 
undersøgelse. Derfor fortæller dette 
magasin sammen med infoskærme og 
ikke mindst en helt ny film om, hvad 
der sker i Rødovre.

En ny film om Rødovre er det seneste blandt en 

række tiltag, der skal profilere Rødovre. Formå-

let er at skabe opmærksomhed om de kvaliteter, 

som Rødovre har. Det sker med udgangspunkt i 

en profileringsstrategi, som Kommunalbestyrel-

sen har vedtaget. 

Det kan forhåbentligt være med til at tiltrække 

nye borgere og fastholde de nuværende.

DEt sKEr DEr I rØDOVrE
Rødovre Kommune har fået lavet analyser, der 

viser, at kendskabsgraden betyder utroligt me-

get for, hvad dem, der ikke bor her, synes om 

Rødovre. Jo bedre kendskabet er til Rødovre, des 

bedre synes man om byen. Analyserne viser 

også, at 80 pct. af borgerne i Rødovre vil anbe-

fale andre at bo her, men at borgerne generelt 

ved for lidt om, hvad der sker i byen.

Det skal magasinet ‘Sammen om Rødovre’ og de 

Vil du se den nye rødovrefilm?
Rødovre Kommune har fået produceret en ny 

film, som viser, hvad kommunen tilbyder. 

Borgerne har fået ordet, og de mange medvir-

kende fortæller om, hvordan det er at bo her. En 

lang række lokale attraktioner og steder bliver 

præsenteret gennem de otte minutter, som fil-

men varer. 

nye infoskærme ved Jyllingevej og Tårnvej være 

med til at ændre på. Rødovre Kommune har 

tidligere indrykket annoncer i Berlingske, og i 

2016 vil der i perioder blive vist små film om 

udvalgte lokale attraktioner i alle S-tog i hele 

hovedstadsområdet.

Den nye film bliver lanceret sammen med et nyt 

site, som er målrettet nye og potentielle tilflyt-

tere. Samtidigt vil nye tilflyttere fremover få til-

sendt en officiel velkomstpakke, som skal bi-

drage til, at de føler sig velkomne, hurtigt falder 

til og bliver en del af fællesskabet her i 

Rødovre.

Du har måske allerede set traileren, men nu kan 

du se hele filmen ved at scanne QR-koden med 

din mobil eller tablet – eller du kan gå ind på 

www.rk.dk/om-os/velkommentil. Det er et nyt 

temasite målrettet nye og potentielle tilflyttere, 

hvor du kan finde flere film samt kort, der viser 

mange af de lokale attraktioner.
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Unge kan droppe facaden i ny klub
headspace i Rødovre åbner en ny 
Tirsdagsklub, hvor unge kan mødes 
og bare være sig selv.

Måske vil du gerne have nogle nye bekendtska-

ber udenfor skolen? Måske er du ensom og vil 

gerne øve dig på at være mere social? Eller 

måske har du bare ikke noget at lave en tirsdag 

aften? 

Så kan headspace’ nye Tirsdagsklub måske 

være noget for dig. Her kan du mødes og 

hygge dig sammen med andre unge uden 

hverken forventninger eller forpligtelser.

“Det er noget, mange af de unge som kommer 

her har efterspurgt, fordi de synes, det er så 

hyggeligt at komme hos os. Normalt kommer de 

her kun til samtaler, måske fordi de har lavt 

selvværd, er ensomme eller bare ikke trives. De 

har måske endda talt med os om, hvordan de 

kan blive mere sociale, men nu får de også en 

mulighed for faktisk at prøve det af,” fortæller 

Nina Jürs, der er leder af headspace i Rødovre.

Hun understreger dog, at tilbuddet ikke kun 

handler om ensomhed. 

Mange unge savner nemlig også et frirum, hvor 

de kan være sociale uden at skulle opretholde 

en facade.

“De oplever, at de har nogle faste roller i skolen, 

og at der er et pres for altid at være glad og 

ovenpå. Det behøver de ikke her. Her kan de 

bare være sig selv” siger hun.

Tirsdagsklubben mødes hver uge, hvor de køber 

ind, laver mad og spiser sammen. Alt efter hvad 

deltagerne har lyst til, vil der også blive lavet 

andre aktiviteter, som planlægges sammen i 

klubben. Første gang er 29. marts, kl. 16-19.

hEaDsPacE Og tIrsDagsKLUBBEN
headspace er et anonymt og gratis tilbud til 

unge i alderen 12-25, der har brug for råd-

givning eller bare en der lytter. Det bliver 

drevet både af professionelle og frivillige 

kræfter. Du kan se mere på headspace.dk/

rodovre eller besøge headspace på Tårnvej 

97 kl 12 til 19 alle hverdage.

Tirsdagsklubben mødes hver uge kl 16-19. 

Første gang er 29. marts. Du behøver ikke 

tilmelde dig på forhånd.

Den 1. marts startede afhentningen af 

haveaffald igen hos villaer, rækkehuse 

og boligforeninger med beholder- og 

sækketømning. Haveaffaldet bliver 

hentet hver 2. uge, på samme dag 

som storskrald, i marts, april og 

maj måned. 

Fra mandag d. 14. marts kan du igen hente 

kompost på Rødovre Kommunes genbrugssta-

tion på Valhøjs Alle 182. Kompostmulden kom-

mer fra det haveaffald, der blandt andet er 

indsamlet på genbrugsstationen og i ha-

veaffaldsindsamlingen. Kompost-

mulden er gratis og du kan 

hente den frem til søn-

dag den 1. maj.

I påsken og på forårets andre helligdage bliver 

affaldet ikke alle steder hentet de dage, det 

plejer. Men du kan holde øje med, om der 

sker ændringer i de sædvanlige tøm-

medage, der hvor du bor. 

Gå ind på vores hjemmeside 

www.rk.dk/affald eller tilmeld 

dig vores sms-service under 

Selvbetjening.



BOrgErNE Er mED tIL at FOrmE rØDOVrEs NyE haNDIcaPPOLItIK

I februar blev første skridt til en ny handicappolitik taget med et kick-off møde, hvor mange 

borgere, foreninger og fagfolk bidrog med input. I foråret holdes flere dialogmøder, hvor der 

zoomes ind på de forskellige temaer, heriblandt også de barrierer og tabuer, der omgiver 

handicappede.

Inden sommerferien omdannes de mange input til en egentlig politik med værdier, vision og 

strategimål. Derefter sendes politikken i høring, så alle kan give deres mening til kende.

Politikken forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016, og vil definere ram-

merne for kommunens arbejde på handicapområdet frem til 2020. Ud fra den endelige politik 

udarbejdes konkrete initiativer og indsatser for handicapområdet.

“maN sKaL BEVIsE, maN Er mENNEsKE NOK”
Christina Davidsen har altid måttet 
finde sig i, at andre ser hendes 
handicap, før de ser hende. Men efter 
flere tv-optrædener er det ikke 
længere kun kørestolen folk får øje på, 
når de møder hende i Rødovre 
Centrum.

“Jeg tænker ikke selv over, at jeg er 

handicappet.”

Christina Davidsen griner, mens hendes to un-

dulater Walter og Carlo fløjter med i baggrun-

den i lejligheden på Roskildevej. Hun er ved at 

fortælle om dengang, hun søgte sit første job og 

ikke havde skrevet i ansøgningen, at hun sad i 

kørestol.

“Det var ikke, fordi jeg ville skjule det, jeg havde 

bare slet ikke tænkt over det,” fortæller hun. Da 

hun - efter at være blevet kaldt til samtale - rin-

gede op for at sikre sig, at hun kunne komme 

ind i kørestol, blev hun 

mødt af lang tavshed i den 

anden ende. Efterfulgt af et 

‘nej’.

“Men det vidste jeg, at man 

kunne,” siger hun. “Men det 

var så første gang, jeg prø-

vede dét. At blive afvist på grund af kørestolen.” 

Hun griner igen, for det meste Christina David-

sen siger bliver fulgt af enten smil eller latter. 

Selv når emnet er alvorligt, som kampen for at 

få et job, når man er 92 centimeter høj og sidder 

i kørestol som følge af medfødt knogleskørhed. 

Men det er rigtig svært, understreger hun. 

“For man skal både bevise, at man er klog nok, 

men også, at man er menneske nok. Og at man 

ud over kørestolen kan fun-

gere ligesom alle andre.”

Hun er 41 år og er vant til, at 

andre mennesker ofte ser 

kørestolen før hende selv, 

og at blikkene ofte følger 

hende, når hun er ude at 

lufte hunden eller shopper. 

“Det er ikke så slemt i Rødovre længere, for her 

kender folk mig efterhånden, men hvis jeg tager 

ind til København, så kigger folk. Og jeg kan 

godt forstå det - jeg er lille og sidder i en kæmpe 

kørestol,” siger hun, men ærgrer sig også over 

den berøringsangst og de fordomme, der er 

over for handicappede. For folk gør sjældent 

mere end at kigge.

“Det er svært for mig, at komme i kontakt med 

folk, og når de henvender sig, så taler de lidt 

højere, for jeg kan nok heller ikke høre eller 

forstå, hvad de siger,” siger hun.

Men over de sidste par år er nogle af barriererne 

omkring hende alligevel faldet. Og det hele 

startede med et tv-program.

mELDtE sIg tIL tV-PrOgram
“Jeg meldte mig til ‘BS og Outsiderne’, for hvis 

man vil opleve noget, så må man også selv op-

søge det,” siger hun. Desværre kom hun ikke 

med, men i stedet ringede produktionsselskabet 

Mastiff senere og spurgte, om hun ville være 

med i DR-programmet ‘De uperfekte’, der hand-

lede om handicappede og dating. 

“Men jeg sagde nej, for jeg tænkte, at det ville 

blive en historie om nogle sølle stakler. Og det 

gad jeg ikke.” 

Men venner og familie opfordrede hende til at 

sige ja alligevel, og det blev et vendepunkt. For 

siden fulgte interviews i tv og magasiner, Det 

Centrale Handicapråd brugte hende i en kam-

pagne, og hun fik i en periode sit eget talkshow 

på YouTube ved navn ‘Det Handicappede 

Talkshow’’. 

Senest var hun med i ‘Gintberg på kanten’, da 

han besøgte Rødovre. 

“Det har været tre-fire fantastiske år. Jeg har 

aldrig fået så mange udfordringer før,” siger hun 

og tilføjer:

hENDE Fra tV
“Der har fulgt alt muligt med at turde være 

åben. Og jeg har fået meget mere selvtillid.”

Men især har det hjulpet hende til at blive synlig 

på trods af kørestolen. For nu føler hun pludse-

lig, at hun bliver set af folk, når hun er ude. 

“Jeg kan godt mærke forskel efter jeg var på tv 

sidst - for eksempel i Rødovre Centrum. Folk 

kiggede ikke længere på mig og sagde ‘prøv at 

se hende der i kørestolen’. De kiggede og sagde 

mIt rØDOVrE

‘det er sgu da hende der fra tv’,” siger hun og 

griner igen.

“Det er en lidt anden følelse, faktisk lidt mere 

rart. Så er det ligesom om - så er man bare 

accepteret.”

Christina Davidsen med de to undulater Walter og Carlo. 
Hun flyttede til Rødovre i 2000 sammen med sine foræl-
dre. Siden 2006 har hun boet i egen lejlighed og arbej-
der desuden som sekretær i en ungdomsklub i Ting-
bjerg. Hun har deltaget i flere kampagner for at 
nedbryde tabuer og fordomme omkring handicap, og 
var også med til Rødovre Kommunes kick-off-møde om 
den nye handicappolitik.

Servicehunden Mocca kan både åbne døre, samle ting op og hjælpe Christina Davidsen af med skoene. Hun har haft 
Mocca i tre år og hunden er trænet til at kunne lystre 50 forskellige kommandoer. 
“Men den sørger også for, at jeg kommer ud hver dag. Og så kalder jeg den min isbryder, for folk på gaden taler altid 
med Mocca først. Når de har gjort det lidt, er det som om de finder ud af, at ‘hende der i kørestolen er der vist heller 
ikke noget i vejen med’. Og så tør de godt snakke med mig også.”

“Folk kiggede ikke længere på mig 

og sagde ‘prøv at se hende der i køre-

stolen’. De kiggede og sagde ‘det er sgu 

da hende der fra tv’” 
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DEt KaN DU OPLEVE I rØDOVrE I 2016

BØrNEFEstIVaL
24.-25. maj, Rådhusplænen. Børnekultur med dans, 

teater og kreative værksteder. 

åBEN UDstILLINg
3. december, Rødovre bibliotek

Rødovres lokale kunstnere 

udstiller. 

jULEmarKED
19.-20. november, Rødovregård

25.-26. november, Rådhuspladsen

Julemand, Luciaoptog og masser af 

boder.

sPIL DaNsK Dag
3. november, over hele kommunen. 

Fokus på dansk musikkultur med mas-

ser af koncerter.

stOrE cyKELDag
12. juni, Rødovre rundt

Vær med til kommunens 

store cykelløb.

sjOV LØrDag
12. november, Rødovrehallen

Idræt, tumleri og sjov for hele familien. 

FOrårsmarKED
7.-8. maj, Rødovregård

Køb økologi, planter og pileflet.

DIzzy mIzz LIzzy
27. maj, Rådhusplænen

Tim Christensen og Co 

giver koncert.

VI ELsKEr 90’ErNE
28. maj, Rådhusplænen

Kæmpe 90’er-fest.

rØDOVrE ByFEst
16.-19. juni, Rådhusplænen

Vær med til at fejre Rødovre.

saNKt haNs
23. juni, 

Rådhusplæ-

nen. Borgme-

steren holder 

tale, bålet 

bliver tændt 

og heksen 

sendes afsted 

til Bloksbjerg.

maNgFOLDIghEDsFEstIVaL
18. juni, Rødovregård

Mad og musik fra hele verden.

sOmmErFErIEaKtIVItEtEr FOr BØrN 

Juli/august, over hele kommunen. Windsurfing, ridning, træklatring, volleyball og meget 

meget mere. Aktiviteterne er arrangeret af foreningslivet og Rødovre Kommune. Pro-

grammet kan findes på rk.dk inden sommerferien.

VEstEgNENs KULtUrUgE
9.-18. september, seks Vestegnskommuner sætter fo-

kus på kulturen. Årets tema er ’På den anden side’.

KULtUrLIVEt I rØDOVrE KULtUrLIVEt I rØDOVrE

NytårsKONcErt
8. januar 2017, Viften

Rødovre Concert Band spiller i Viften og Rødovre Musikpris 

bliver uddelt.

KULtUrNat
9. september, Rødovre 

Bymidte. Masser af events 

arrangeret af Rødovres 

f o ren ings-  o g 

kulturliv.

BEFæstNINgsDag
25. september, Oplevelsescenter Vestvol-

den. Rollespil og sjov ved Københavns 

store forsvarsværk, Vestvolden.

stOrE BEDEDag
22. april, Oplevelsescenter Vestvolden. 

Varme hveder, gullachkanon og gåtur på volden.

EFtErårs-FErNIsErINg
16. september, Heerup Museum. 

Grafiske værker af Henry Heerup 

vises sammen med værker af 

kendte streetart-kunstnere.
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KULtUrhUsLEDEr:

“jeg tror, vi har Viften-rekord i udsolgt”
Kulturhuset Viften giver både plads til 
store kunstnere og små lokale 
initiativer. Det har vist sig at være en 
god opskrift, for mange af forårets 
arrangementer er allerede udsolgt. 

Publikum strømmer til Viften. Denne forårssæ-

son tegner til at blive en af de bedste for kultur-

huset i mange år, for allerede nu er ti arrange-

menter på forårsprogrammet udsolgt og 

kulturhusets leder Lau Wulfsberg regner med at 

nå 15 gange udsolgt, før sæsonen er slut.

“Jeg tror faktisk, vi har Viften-rekord i udsolgt 

dette forår. Vi har et rigtig godt publikum, der er 

meget trofast, men vi har også formået at til-

byde dem det, de gerne vil have” siger Lau 

Wulfsberg.

Han mener, successen blandt andet skyldes, at 

Viften formår at stå på to ben: De små skæve 

eller intime arrangementer, der somme tider 

udspringer af lokalsamfundet. Og så de store 

navne, som ‘får bukserne til at blafre’. I år har 

for eksempel både Mads Langer, Stine Bramsen 

og Magtens Korridorer valgt at starte deres 

Danmarks-turneer i Viften. Sidste år gjorde Kim 

Larsen og Michael Falch det samme. 

“Så på den ene side har vi nogle store navne, 

der gør os til et kulturelt fyrtårn for Vestegnen. 

Mange af de store kunstnere synes, Viften hører 

med på en turné, fordi vi har sådan et entusia-

stisk publikum. Og så omvendt havde vi for ek-

sempel i går et lille lokalt band, der spillede i 

vores café. De havde selv henvendt sig og sagt, 

at de havde en god idé. Og det endte så med, at 

vi havde 75 pensionister siddende og høre jazz,” 

fortæller Lau Wulfsberg. 

Men succesen mener han også skyldes, at der 

stadig er mange, der vil opleve det nærvær, der 

følger med en live-oplevelse. 

“Ved næsten alle koncerter eller forestillinger 

opstår der det der magiske moment. Du kan 

ikke spole det tilbage eller streame det igen. Det 

foregår lige nu,” siger han. 

KULtUrLIVEt I rØDOVrE KULtUrLIVEt I rØDOVrE

KULtUrUgE skal vise en  
aNDEN side af VEstEgNEN UNgE taLENtEr. Nytårskoncerten er en fast del af Viftens program hvert år. Her spiller blandt andet Rødovre Concert Band sammen med vinderen af Rødovre Musikpris, der 

kåres ved samme lejlighed. I år var det den unge fløjtenist Joachim Becerra Thomsen, der vandt prisen. Foto: Kim Matthai Leland.

KULtUrhUsEt VIFtEN
Der spilles omkring 100 koncerter og 25-30 

teaterforestillinger i Viften årligt. Kulturhu-

set har også biograf og café, hvor man for 

nylig er begyndt at holde små intime kon-

certer. Viften har desuden opbygget en 

stærk standup-scene med cirka 20 shows 

årligt. Dette forår kan man blandt andre 

opleve Christian Fuhlendorff (billedet), Mick 

Øgendahl og Linda P. Se mere på Viften.dk.

Hvilke skjulte skatte findes der lige på den an-

den side af hækken? Eller på den anden side af 

boligkomplekset? Eller på den anden side af 

Vestvolden? Det forsøger Vestegnens Kulturuge 

at vise, når det går løs i seks kommuner på 

Vestegnen i september. I år skal de kulturelle 

events nemlig ruske op i fordommene om 

Vestegnen og vise den fra den anden side - 

både i det store og det små.

“Hele den oprindelige idé med at lave en kultur-

uge, var at skabe en ny fortælling om Vesteg-

nen. At det ikke bare er et sted af beton, men 

også et sted med et kulturelt liv og masser af 

gode overraskelser,” siger Trine Lerche Frøslev, 

der er kulturkonsulent i Rødovre Kommune.

OVEr VaLBy BaKKE
Hun tilføjer, at kulturugen med det nye tema går 

skridtet videre, og fokuserer på de anderledes 

og uventede oplevelser, der både kan være lige 

på den anden side af hækken i villakvarteret, 

eller bag buskene på Vestvolden, men også for 

mange københavneres vedkommende - bare på 

den anden side af Valby Bakke.

Temaet for Vestegnens Kulturuge 
bliver i år ‘På den anden side’. Et tema 
som handler om at vise de kvaliteter, 
der gemmer sig i forstædernes mange 
kontraster. 

VEstEgNENs KULtUrUgE
Vestegnens Kulturuge bliver indledt i Rødovre med Kulturnatten 

fredag den 9. september. Kulturugen fortsætter til den 18. september 

og foregår også i Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-

Taastrup. Dette års tema bliver ‘På den anden side’.

Besøgstallet bliver ikke opgjort, men på selve Kulturnatten sidste år 

passerede cirka 37.000 mennesker gennem Rødovre Centrum mod 

cirka 20.000 på en almindelig fredag. Gæsterne på Kulturnatten i 

Rødovre  kunne nyde godt af hele 65 forskellige events. 

“Kulturugen er en mulighed for at flere køben-

havnere får øjnene op for, hvad Rødovre for 

eksempel har at byde på, for det er jo en by med 

mange skjulte skatte. Mange af os, der bor her, 

ved måske, hvor vi skal finde dem i vores lokal-

område. Men for andre ligger de ikke altid lige 

for næsen af én. Og det er i hvert fald helt sik-

kert, at du er nødt til at flytte dig for at opleve 

dem,” siger hun. 

Programmet for kulturugen er stadig i støbe-

skeen, men Trine Lerche Frøslev regner med, at 

det vil blive offentliggjort til juni.

På tVærs Sidste år arbejdede alle seks kommuner med 
lysinstallationer af forskellig art under Vestegnens  
        Kulturuge. I år handler temaet for kulturugen om at  
                            vise Vestegnen fra en ny side. 

 håNDVærK Under Kulturnatten sidste år var der 
mange muligheder for at prøve at arbejde med 
hænderne. 
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KULtUrLIVEt I rØDOVrE

wargamEs Så galt kan det gå, når Cubakrisen vækkes til live som rollespil. Spillet bruges af Ejbybunkerens skoletjeneste, der er gratis for alle skoler i Rødovre og København. 
Andre besøgene får dog også lov til at pille ved knapperne i det store kontrolrum, blandt andet for at identificere fjendtlige fly over Danmark. Foto: Kim Matthai Leland.

Tag med ned i 

BUnKeRen
Gemt i Vestvoldens muld findes en bunker af beton. Ejbybunkeren blev bygget som en del af Danmarks forsvar under Den 
Kolde Krig, og her kan du både opleve Cubakrisen, fare vild i gangene og være med til at bygge Vestvolden en gang til. 

PrINtEr mED DEt 
sammE 7-årige Valde-
mar prøver kræfter med 
en skrivemaskine. “Jeg 
ved godt, hvordan man 
gør. Det er ligesom en 
computer,” siger han. In-
den han har forladt Ejby-
bunkerens skriveværk-
sted, har han skrevet to 
breve til sin mor og lavet 
et badge med en bombe 
på. “Vi laver næsten altid 
værkstedsaktiviteter i 
skoleferierne,“ fortæller 
Martin Jespersen, der er 
museumsleder i Oplevel-
sescenter Vestvolden.

Far VILD “Det er en del af oplevelsen at fare vild hernede. Men vi lover at finde alle 
gæster senest klokken 16, når vi lukker,” siger museumsleder i Oplevelsescenter Vest-
volden, Martin Jespersen, for sjov. 

sKOVL LØs Oplevelsescenter Vestvolden og Ejbybunkeren fortæller historien om to 
forsvarsværker: Vestvolden, der blev bygget i årene omkring 1890 for at beskytte ho-
vedstaden, og Ejbybunkeren, der blev bygget under Den Kolde Krig i 1950’erne. Vest-
volden blev bygget udelukkende med håndkraft af en flok stærke arbejdsmænd, der 
blev kaldt ’voldbisser’. Derfor kan man også få lov at skovle fiktiv jord til volden i Ejby-
bunkerens version af et wii-spil. Foto: Kim Matthai Leland.

tV-aVIs Som besøgende i Ejbybunkeren får man lov til 
at (gen-)opleve det storpolitiske spil omkring Cuba-kri-
sen. Oplevelsescenter Vestvolden har blandt andet fået 
genindspillet gamle nyhedsudsendelser fra 1962, hvor 
krisen mellem USA og Sovjetunionen var på sit 
højeste. 

EjByBUNKErEN Og OPLEVELsEscENtEr VEstVOLDEN
Ejbybunkeren er en del af Oplevelsescenter Vestvolden, der også 

omfatter Artillerimagasinet, som også er placeret omkring Vest-

volden. Du kan læse mere om både rundvisninger, åbningstider 

og skoletjenesten på vestvolden.dk.  

at rødovre får et  
kommunalt kunstråd? 
Rådet skal vejlede politikerne, når der skal bruges midler på at købe 

kunst til Rødovre. Det blev nemlig aftalt som en del af budgettet for 

2016, at der fremover skal afsættes cirka to procent af midlerne til 

kunst og forskønnelse af byrummet i forbindelse med 

skattefinansieret nyanlæg. Alle medlemmerne af kunstrådet er dog 

endnu ikke fundet, men det kommer til at bestå af tre medlemmer 

med kunstfaglig baggrund samt formanden for kultur- og 

fritidsudvalget, stadsarkitekten og børne- og kulturdirektøren

at du også får adgang til udstillin-
gerne på heerup museum, når du 
kommer til foredrag i café h? 
Næste gang, der er foredrag i Café H er 7. april, hvor skuespiller og 

teaterinstruktør Preben Harris  fortæller om livet som skuespiller i 

en tid, hvor 1950’ernes borgerlige normer veg for mere frie 

omgangsformer. Desuden kan du altså opleve den nye udstilling 

‘Fantasiens Kraft - Henry Heerup og Herman Stilling’. Billetter til 

foredraget koster 80 kroner og du får også en snack og lidt at drikke 

med i prisen. Se mere på heerup.dk.

at biblioteket kan hjælpe dig med at 
komme i form?
På Rødovre Bibliotek kan du låne fire forskellige 

‘bevægelsesrygsække’, der er pakket med bøger, remedier og 

inspiration til, hvordan du kan komme i bedre form.  Rygsækkene er 

tilpasset forskellige behov alt efter, om du er interesseret i at komme 

i kampform, bare vil have mere energi eller har lyst til at lege og 

bevæge dig sammen med familien. Spørg efter rygsækkene på 

biblioteket eller gå ind på rdb.dk og søg på ‘bevægelsesrygsæk’.

Vidste du…?
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Det sker i rødovre
Foredrag
EN strEssEt NIssE – Om hENry hEErUP
Onsdag d. 16. marts kl. 19-21

Bliv klogere på kunstneren, der udråbte sig selv 

til ‘Formand for Nissernes Fagforening i Rødovre 

og Vanløse’, når Anni Lave Nielsen, lederen af 

Heerup Museum, fortæller om Henry Heerup.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 40 kr. via rdb.dk

’Da DOrPh BLEV ramt aF DEPrEssION’
Torsdag d. 17. marts kl. 18.30-20

Tv-vært Jes Dorph-Petersen fortæller ærligt om  

sin depression og sit alkoholforbrug, og hvordan 

han kom tilbage på skærmen.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding på rk.dk/sundhedscenter

KOm gaNg mED at DyrKE grØNtsagEr
Tirsdag d. 5. april kl. 19-21

Få viden og gode fif til, hvordan du kommer i 

gang med at dyrke grøntsager i din have eller på 

altanen. Gartner Agnethe Holm fortæller om 

opbygning af haven, valg af planter med mere.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter 40 kr. via rdb.dk.

musik og scene
gILBy cLarKE (FOrmErLy OF gUNs N’ 
rOsEs)
Fredag d. 11. marts kl. 20.30

Den tidligere GUNS N’ ROSES guitarist Gilby 

Clarke spiller eget materiale samt coversange og 

et par klassikere fra Guns n Roses bagkatalog.

Sted: Viften

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

shaKa LOVELEss
Lørdag d. 12. marts kl. 20.30

Shaka Loveless, som mange måske især kender 

fra  TV2s ’Toppen af Poppen’, er netop nu en af 

de meste succesfulde artister i Danmark. 

Sted: Viften

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

ØstKyst hUstLErs 
Lørdag d. 2. april kl. 20.30

I 2016 drager Østkyst Hustlers på turné for at 

fejre ’Fuld af Løgn’s 20 års fødselsdag sammen 

med gamle og nye fans.

Sted: Viften

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

sundhed
sUNDhEDstjEK
Mandag d. 14. marts kl. 14-18

Få tjekket dit helbred helt gratis og få en kort 

snak om din sundhed med Rødovre Sundheds-

centers personale.

Sted: Beboerhuset, Agerkær 40

Ingen tilmelding, alle kan komme forbi

Vær kreativ
KrEatIV sØNDag – cOLLagE 
Søndag d. 13. marts kl. 11-15

Kom og hør sjove historier om Herman Stilling 

og hans trolde, når hans enke, Birgitte Stilling, 

instruerer i at lave fantasifulde collager. 

Sted: Heerup Museum.

Pris kr. 30,- pr. deltager inkl. entré til udstillingen 

Fantasiens Kraft – Henry Heerup & Herman Stil-

ling. Max 30 deltagere. Ingen tilmelding.

PåsKEFErIE På rØDOVrE BIBLIOtEK
Mandag d. 21., tirsdag d. 22. og onsdag d. 23. 

marts kl. 11-13.

Vær med når Louise Lundø åbner et kreativt 

påskeunivers, hvor I sammen kan lave sjove og 

anderledes påsketing. Er du under 6 år, skal du 

have en voksen med.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang – alle er velkomne.

PåsKEVærKstED På hEErUP mUsEUm
21. – 28. marts kl. 11-14

En professionel papirklipper har omdannet 

nogle af Heerups søde og sjove motiver til 

gækkebrevs-skabeloner – kom og prøv dem og 

send et kreativt, sjovt og utraditionelt gække-

brev til en ven. 

Sted: Heerup Museum.

Billetter: 30 kr inkl. entré til udstillingen Fanta-

siens Kraft. Ingen tilmelding.

For børn
sPØrgE jØrgEN – tEatEr FOr DE 3-8 årIgE
Lørdag d. 19. marts kl. 10.30-11.05

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra fredag d. 11. 

marts

sKrIg Og sKråL – rytmIK FOr DE 1-3 årIgE
Lørdag d. 9. april kl. 10.30-11.30

Kom og vær med, når Pia Jønsson tager børn og 

deres voksne med på en rytmik-rejse med sang, 

musik og dans. 

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra fredag d. 1. april.

Omvisning og udstilling
sKjULtE VærKEr VIsEs FrEm 
Fredag d. 11. marts – lørdag d. 9. april fra kl. 

12. 

Et udvalg af Rødovre Biblioteks mange gemte 

kunstperler udstilles i bibliotekets Store sal.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang – alle er velkomne.

DEt hEmmELIgE rØDOVrE – EN gUIDEt tUr
Mandag d. 14. marts kl. 17.

Kom med på opdagelse i beredskabets bunker 

og kommandocentral under biblioteket. 

Sted: Bunkeren under Rødovre Bibliotek – ind-

gang fra plænen ved biblioteket.

Billetter 40 kr. via rdb.dk

“Hvorfor skal mine børn gå i en børnegruppe? 

Det kan vi da selv klare herhjemme. Hvad vil folk 

ikke tænke?”

Det var de tanker, der gik gennem Bettina Fogel-

strøms hoved, første gang hun sendte sine to 

sønner afsted i samtalegruppe for børn, hvis 

forældre har en psykisk lidelse. Tilbuddet var 

kommet fra hendes ældste søns klasselærer, da 

Bettina Fogelstrøm fortalte, at hun var syge-

meldt på grund af angstanfald. For pludselig gav 

det mening for læreren, hvorfor hendes søn rea-

gerede, som han gjorde.

KæmPEDE ImOD
Alligevel var hverken hun selv eller drengene på 

ni og 11 år meget for ideen. Især den ældste 

kæmpede for at få lov til at slippe, og Bettina 

Fogelstrøm selv følte også, at det var noget, de 

burde kunne klare selv.

“Men da jeg så også blev skilt, kunne jeg godt 

se, at det kunne være godt for dem at få noget 

hjælp udefra,” siger hun. Derfor blev begge 

drenge sendt afsted, og da de kom hjem den 

eftermiddag, var de et par helt andre drenge.

”Jeg fik kys og kram, og de var glade. De havde 

virkelig haft det sjovt. Og nu glæder de sig me-

get til hver torsdag,” fortæller Bettina Fogel-

strøm, der er sygemeldt fra sit arbejde i 

hjemmeplejen.

gLaDE hVEr tOrsDag
Det er Psykiatrifonden, der sammen med Rød-

ovre Kommune står bag grupperne, og her 

møder Bettina Fogelstrøms sønner andre børn 

Børn, der har forældre med en 
psykisk lidelse, kan mødes i grupper 
med andre børn i samme situation. 
Det har været med til at give Bettina 
Fogelstrøms sønner smilet tilbage.

“jEg trOEDE, VI KUNNE 
  KLarE DEt 
  sELV”

i samme situation. De kommer hver uge i ti uger 

og taler med hinanden om, hvordan det er at 

have en far eller mor med en psykisk sygdom, 

og leger lege, der sætter samtalerne i gang. Og 

så får de hjælp, hvis de bliver kede af det eller 

synes, det hele er svært. Og det har gjort en 

forskel, som hele familien kan mærke.

”De er meget glade om torsdagen, og om freda-

gen er det også stadig godt. Så blegner det lidt 

af, og efter weekenden glæder de sig bare til 

torsdag igen,” fortæller Bettina.

Det var en ubehandlet fødselsdepression, der i sin tid 
satte Bettina Fogelstrøms angstanfald i gang. Nu får 
hun behandling, og hendes sønner får støtte i en bør-
negruppe, hvor de møder andre børn i samme 
situation.

hVEm Og hVOrDaN?
Samtalegrupperne er for børn og unge i al-

deren 7-16 år, der har en forælder med en 

psykisk lidelse. Hver gruppe har op til otte 

deltagere, og mødes en gang om ugen i to 

timer ti gange i alt. De første fire grupper 

med knap 30 børn er opstartet.

VIL DU VærE mED?
Vil du høre mere om grupperne eller melde 

dig til, er du velkommen til at kontakte psy-

kolog Julia Ahlbom på 29 36 87 16 eller på 

mail cn18924@rk.dk. Du kan også kontakte 

en lærer eller pædagog på din skole, der kan 

hjælpe dig videre.

samtaLEgrUPPEr FOr BØrN
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De smitsomme bøger
Rødovres biblioteker blev skabt med 
det formål at sprede læselyst og 
oplysning blandt borgerne. Men det 
skete også med en lille bekymring for, 
hvad fællesbøger ellers kunne sprede.

“Af Hensyn til Smittefare advares mod at blade 

med fugtede Fingre i Bøgerne.” 

Sådan stod der i den allerførste vedtægt for 

Rødovre Kommunebibliotek. Året var 1931 og 

Sognerådet havde netop nikket til, at der skulle 

laves en offentlig bogsamling. Indtil da havde 

den bedste mulighed for at låne en bog i Rød-

ovre været at gå hen til den noget beskedne 

foreningsdrevne folkebogssamling og låne en af 

de 661 titler, den lå inde med. Men det kostede 

to kroner om året i medlemskab, og det var ikke 

alle, der havde råd til det. 

aNmELD VENLIgst smIttE
Men nu tog det offentlige over, dog ikke uden 

bekymring for den fare for epidemier, som en 

kollektiv bogsamling kunne være. I biblioteks-

vedtægterne blev det derfor med stor alvor slået 

fast, at “Laanere, i Hvis Hjem der udbryder 

smitsom Sygdom, er forpligtede til straks at 

meddele dette i Biblioteket. De laante Bøger vil 

da blive desinficerede eller ødelagte…”

Hele tanken bag biblioteket var at give lige ad-

gang til viden og at vække lyst og interesse for 

læsning. Men om det skyldes frygten for smitte 

eller bare befolkningssammensætningen (Rød-

ovre var stadig hovedsageligt befolket af bønder, 

gartnere og nytilkomne arbejdere uden uddan-

nelse), så var der ikke rift om bøgerne. I 1936 var 

det kun 489 af Rødovres 9.958 indbyggere, der 

benyttede sig af muligheden for at låne en af de 

VOKsEVærK 1 Efter 
Anden Verdenskrig var 
Rødovre Kommune-
bibliotek vokset ud af 
de små rammer på 
Rødovre Skole, og 
man så sig derfor om 
efter nye lokaler. Og 
hvad var da bedre end

VOKsEVærK 2 Sådan så 
der i 1956 ud på den 
mark over for Rådhuset, 
hvor man allerede seks år 
før havde bestemt, at et 
nyt kommunebibliotek 
skulle ligge. Barakbiblio-
teket var nemlig kun 
tænkt som en midlertidig 
løsning. Men først i 1970 
flyttede bogsamlingen 
ind i Arne Jacobsens nye 
fine bibliotek over for 
Rådhuset. 

nu 1.000 bøger på biblioteket, der  lå i Portbyg-

ningen på Rødovre Skole. 

Men det skulle snart ændre sig. Da tyskerne 

besatte Danmark betød mørklægning og ud-

gangsforbud at timerne derhjemme skulle slås 

ihjel, og endelig smittede læselysten blandt 

Rødovres borgere - også selv om man måtte 

finde sig i at tyskfjendtlige eller kommunistiske 

bøger var blevet bortcensureret af besættelses-

magten. Da krigen sluttede i 1945 havde biblio-

teket derfor indkøbt så mange bøger, at der nu 

var hele 10.000 titler at vælge imellem.
Kilde: Steffen Høgh: ’Rødovre Kommunebiblioteker 75 år’

at købe et par af de barakker, som de tyske 
flygtninge havde boet i i krigens sidste år? To af 
disse blev opstillet på hjørnet af  
Rødovrevej og Gunnekjær, og gik  
under navnet ’Barakbiblioteket’.  
Billedet  forestiller flyttedagen i 
1948. 

DENgaNg I rØDOVrE
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