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LYS PÅ RÅDHUSPLADSEN
Da rådhuspladsen blev renoveret i 2001, var det 

meningen, at belysning skulle indgå. Teknikken 

er endelig blevet god nok til, at det er muligt. 

Til efteråret kommer der lys i bassinerne, på 

springvandet og det store træ ved Rødovre 

Parkvej.

RØDOVRES PRYD 
Restaureringen af Vestbads friluftsbad er i fuld 

gang og skal føre badet tilbage til sin oprindelige 

stand. Det var dengang, man var så stolt af ba-

det, at det blev vist frem, når der var fint besøg 

fra udlandet. Læs om dengang, og forstå hvorfor 

badet nu fredes på grund af sin store kulturhi-

storiske værdi - på bagsiden.  

6

KORT NYT

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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BØRNEHUSET ESPELUNDEN
Rødovre Kommune er i gang med at bygge en ny og moderne 

børneinstitution ved Irmabyen, og den har nu fået sit navn. På 

grund af den geografiske beliggenhed kommer institutionen til 

at hedde ”Børnehuset Espelunden”. Den store tilstrømning til 

Rødovre af familier - og ikke mindst de 

helt små borgere - betyder, at institu-

tionen er tyvstartet i lejede lokaler på 

Valhøj Allé 141. Børn og personale rykker 

over i det nye byggeri, når det står 

færdigt.

FÅ INDFLYDELSE I DIT FORSYNINGSSELSKAB
Hvordan indretter vi byen, så vi er klar til et ændret klima med 

mere regn? Hvordan passer vi bedst på grund-

vandet, så de næste generationer også kan få 

rent vand i hanerne? Det er bare et par af de 

store udfordringer, som HOFOR hver dag tager stil-

ling til og finder løsninger på. Frem til den 3. april 

er der valg af forbrugerrepræsentanter til besty-

relserne i HOFORs vand- og spildevandsselskaber. 

Stem hvis du vil være med til at skabe en 

bæredygtig by. Læs mere på hoforvalg.dk.4

EN VERDEN AF KULTUR FOR BØRN OG UNGE
Kulturoplevelser er tænkt ind i hverdagen både 

i Rødovres daginstitutioner og skoler, og med 

god grund. Kulturen er nemlig vigtigt, når bør-

nene skal lære at forstå både sig selv og andre.  

I dette nummer af magasinet kan du læse om de 

mange kulturtilbud for børn og unge i Rødovre 

- også om hvordan de unge kan få chancen for 

selv at prøve deres evner som kunstnere eller 

eventmagere af. Læs mere på side 6-13.

SUNDHED OG FÆLLESSKAB I FOKUS
Rødovre Kommune afsætter hvert år et beløb som støtte til frivil-

ligt socialt arbejde. Foreningerne har i 2018 gode muligheder for 

at få støtte til aktiviteter, som har plads til alle, og som fremmer 

den fysiske og mentale sundhed. Social- og 

Sundhedsudvalget har nemlig beslut-

tet, at det skal være de to frivillige 

fokusområder i 2018. Forenin-

gerne kan ansøge første gang 

den 1. april.
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SORTERING I OFFENTLIGE SKRALDESPANDE
En ny undersøgelse viser, at der er genanvendeligt affald i de of-

fentlige skraldespande. Derfor starter Rødovre Kommune et nyt 

forsøg, som skal afprøve sortering af det affald – ligesom vi kender 

det hjemme i privaten. I første omgang bliver det muligt at sortere 

affald på Islev Torv og på Damhus Torvet, når renoveringen er 

gennemført. Erfarin- gerne herfra skal give viden om, 

hvordan affaldet frem- over kan sorteres i de of-

fentlige skraldespande 

rundt omkring i byen.
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Sortering af madaffald hjælper Rødovres grønne regnskab
Det betaler sig, at Rødovres borgere 
sorterer deres madaffald, viser 
undersøgelse. Resterne af 
hakkebøffen ender som varme og el.

Det har en positiv betydning for miljøet hver 

gang, du smider dine madrester i den lille 

grønne spand til madaffald. Det viser en under-

søgelse, som Teknisk Forvaltning har lavet for 

Kommunalbestyrelsen. Gevinsten ved at sortere 

madaffald bliver nemlig til en besparelse i CO2, 

når madaffaldet omdannes til biogas og bruges 

i stedet for naturgas til at lave varme og el. Det 

var også med til at sikre, at Rødovre i 2016 op-

nåede at genanvende hele 44,4 procent af hus-

holdningsaffaldet. Rødovre Kommune har sat 

som mål at genanvende 50 procent i 2022. 

SÅDAN BLIVER DIN BØF TIL VARME
Når du har smidt dine kartoffelskræller og re-

sterne af hakkebøffen i spanden til bioaffald, og 

skraldemændene har hentet det, bliver det 

sendt videre til et biogasanlæg i Hashøj på Vest-

sjælland. Her omdannes det til biogas blandt 

andet ved at få tilsat gylle i blandingsforholdet 

en del madaffald og tre dele gylle. Derfor giver 

det god mening at transportere madaffaldet ud 

på landet til gyllen frem for omvendt. 

Hashøj Bioanlæg leverer herefter biogas til et 

lokalt varmeværk, hvor den bruges til produk-

tion af el og varme. Biomassen, der nu er  

gasset af, bruges som gødning i stedet for 

kunstgødning.

Lys på rådhuspladsen 

Kommunen håndterer selv affaldet

Rødovre er kendt for sin arkitektur af Arne Ja-

cobsen – bl.a. rådhuset og biblioteket, som 

sammen med rådhuspladsen er fredet. Kom-

munalbestyrelsen har besluttet, at der skal lys i 

bassinerne, på springvandet og det store træ 

ved Rødovre Parkvej.

”Det bliver en anden type belysning end den, 

vi kender fra vandtårnet. Den nye belysning er 

selvfølgelig tilpasset rådhuspladsen og kom-

mer til at skabe en hyggelig stemning, så flere 

forhåbentlig får lyst til at opholde sig der om 

aftenen”, siger Lise Rørbæk Barsøe, der er 

leder af Park- og Naturafdelingen i Rødovre 

Kommune.

OPRINDELIG IDÉ
Lyset på rådhuspladsen var en del af det oprin-

delige forslag fra den internationalt anerkendte 

landskabsarkitekt Sven-Ingvar Anderssons teg-

nestue til renovering af rådhuspladsen i 2001. I 

dag er teknologien endelig blevet god nok til, at 

det er muligt og til at betale, og forslaget bliver 

altså nu realiseret.

”Det giver mere kvalitet til byrummet og mulig-

hed for mere liv. Det er en central plads i Rød-

ovre, som mange borgere benytter dagligt – 

hvad enten de skal til rådhuset, biblioteket, 

Viften eller Rødovre Centrum. Nu kommer der 

endnu en grund til at lægge vejen forbi”, siger 

Lise Rørbæk Barsøe.

Den nye belysning bliver installeret over forår og 

sommer, og det forventes, at den kan indvies, 

når det igen bliver mørkere i september 2018. 

Vandtårnet på Tårnvej har som vartegn fået kunstbelysning, og nu er turen 
kommet til rådhuspladsen, hvor bl.a. vandoverfladen i bassinerne bliver oplyst.

Rødovre Kommune overtager selv 
indsamlingen af affald fra 2019. Det 
giver en bedre service for borgerne og 
bliver en mere miljøvenlig løsning.

I dag er indsamlingen af affald i Rødovre Kom-

mune udliciteret til et privat firma, men hvis man 

skal nå de langsigtede mål for genanvendelse af 

affaldet, er det kommunens vurdering, at det er 

nødvendigt med en tættere dialog med skralde-

mændene, så man selv kan styre indsamlingen 

og løbende tilpasse arbejdsgangene.

”Når indsamlingen er udliciteret til en privat 

leverandør, er det vognmanden, der har perso-

naleledelsen, og som derfor bestemmer, hvor-

dan opgaven skal udføres. Når Rødovre Kom-

mune overtager opgaven, får kommunen 

direkte indflydelse på den service, som bliver 

leveret. Der bliver samtidigt kortere vej fra bor-

gerne til skraldemanden. Der skal være tid til at 

levere en ordentlig service til borgerne”, siger 

Thomas Jørgensen, der er affaldskonsulent i 

Rødovre Kommune.

MINDRE STØJ OG FORURENING 
Rødovre Kommunes undersøgelse viser, at der 

desuden er god økonomi og klare miljøfordele 

ved selv at stå for indsamlingen af affaldet. Det 

giver en økonomisk besparelse på 1,8 mio.kr. om 

året, og det bruger man til at finansiere indkøb 

af miljøvenlige el-skraldebiler, der er dyrere end 

de traditionelle dieselbiler. El-skraldebilerne 

forurener og støjer langt mindre. Forvaltningen 

forventer, at taksterne bliver holdt i ro.

Rødovre Kommune kan tidligst overtage af-

faldsindsamlingen i 2. halvår 2019, fordi indkøb 

af det nye materiel skal ske gennem et 

EU-udbud.

• EU har besluttet, at 65 procent af hus-

holdningsaffaldet skal genanvendes i 

2035. I Danmark er det nuværende krav, 

at 50 procent skal genanvendes i 2020.

• Rødovre Kommunes nuværende kontrakt 

med den private leverandør udløber den 

28. april 2019, med mulighed for forlæn-

gelse i op til to år. 

• Rødovre Kommunes genbrugsstation 

skal ombygges, så der bliver plads til 

bl.a. el-skraldebiler.
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Børnene i Rødovres daginstitutioner 
får tilbudt en række kulturoplevelser 
hen over året. Her er et overblik over 
en række af dem.

KULTUR FOR BØRN OG UNGEKULTUR FOR BØRN OG UNGE

Årets kulturoplevelser for de mindste

Kulturoplevelser giver et boost til 
læringen og hjælper børn til at forstå 
sig selv og andre. Derfor får børnene i 
Rødovre masser af kulturoplevelser 
både i skolen og daginstitutionen.

En tur i teatret eller på museum med børneha-

ven eller skoleklassen er meget mere end bare 

et sjovt pusterum. Kulturoplevelserne har nem-

lig indflydelse på børnenes læring, kreativitet og 

deres evne til at forstå sig selv og verden. 

“At bruge kulturen i undervisningen giver et 

boost til læringen. Eleverne får styrket deres 

faglige og sociale kompetencer, når de lærer om 

forskellige emner uden for skolen. Det kan for 

eksempel være nemmere at forholde sig til, 

hvordan en arbejderfamilie levede omkring år 

1900, hvis man har besøgt Arbejdermuseets 

udstillinger fremfor blot at læse en tekst om det 

i skolen,” forklarer Kirsten Hegner, der er Åben 

Skole-konsulent. Dette er én blandt mange 

grunde til, at teaterture, koncerter og besøg på 

museer og andre kulturinstitutioner er højt prio-

riteret i både skoler og daginstitutioner i Rød-

ovre. I skolerne hører kulturoplevelserne ind 

under Åben Skole, hvor der findes en hel ’pak-

ke’, der sikrer et minimum af kulturoplevelser. 

LÆR HVEM DU SELV OG ANDRE ER
“Det er ret ambitiøst af Rødovre Kommune, men 

det er også vigtigt, for der ligger også meget 

læring og dannelse i at kende til forskellige kul-

turelle udtryksformer og i at deltage i kulturin-

stitutionernes undervisningsforløb,” siger Kir-

sten Hegner. Kulturoplevelserne handler også 

om at vide, hvem man selv er, og det er også 

vigtigt for de mindre børn, der endnu  

ikke er startet i skole, forklarer Bengt Higert,  

der er pædagogisk konsulent på daginstitutions- 

området. 

“Børnene er i gang med at udvikle deres egen 

identitet, og her er kultur vigtigt, fordi den er 

bærende for vores samfund og normer. Og hvis 

vi kan forstå vores egen kultur, kan vi også 

bedre forholde os til andres,” siger han. 

LÆR AT TALE OM DET
Både i skolen og i daginstitutionerne lægges der 

vægt på, at kulturoplevelserne bearbejdes, når 

man er kommet hjem. Måske har børnene lært 

noget nyt, men også bare det at snakke om 

oplevelserne er i sig selv med til at træne bør-

nene i at sætte ord på deres tanker og følelser. 

Og det gælder også de små børn, der endnu 

ikke går i skole.  

EN TUR I TEATRET
Alle børn i daginstitutionerne har mulighed for 

at komme i teatret mindst en gang om året. I 

efteråret var alle før-skolebørnene i Det Kon-

gelige Teater for at se balletten ’De Forsvund-

ne Børn. Derudover bød året blandt andet på 

Jakob Martins Strids ‘Mustafas Kiosk’. I 2018 

kan de blandt andet se danseteater med 

breakdance og barnvogne samt klassikeren 

‘Spørge-Jørgen’.

TO BØRNEKONCERTER OM ÅRET
Hvert år er der to koncerter for børnene i Rød-

ovres daginstitutioner: Koncerten ‘Små synger 

sammen’, der typisk ligger først på efteråret og  

og Julekoncerten i december. Begge  koncerter 

foregår i Viften. 

FILMOPLEVELSER
Rødovres daginstitutioner har mulighed for at 

tage børnene med i Børnebiffen i Viften flere 

gange om året. Dette forår er der sammensat et 

program, hvor hver forestilling består af flere 

små film, både tegne- og spillefilm. 

FESTIVAL FOR BØRN
I maj måned er der Børnefestival i Rødovre. Her 

kan daginstitutioner og dagplejer opleve to dage 

med musik, teater og masser af underholdning 

- lige fra snobrød til dåsekast og sækkeløb. I år 

bliver temaet for festivalen ’vikinger’.

OPDAG RØDOVRES HISTORIE
Børnene skal også kende deres lokale kultur-

arv. Derfor kan de komme på en rundvisning 

omkring rådhuset, hvor de får fortalt om Rød-

ovre i gamle dage, og om alle de bygninger  

i Rødovre, som er tegnet af arkitekten Arne 

Jacobsen.

“Lige så snart de er gamle nok til at kommu-

nikere om det, de oplever, kan de også for-

holde sig til det. Så det handler om at give 

børnene en oplevelse, hvor de tænker ’hold da 

op!’, så de virkelig føler, der er noget at tale 

om. Og det kan sagtens være en kulturople-

velse, der er abstrakt og taler til deres sanser,” 

siger Bengt Higert.

For skolebørnene kan oplevelserne også åbne 

mulighed for at lære at tale om nogle lidt svæ-

rere emner.

“Kunsten og kulturen forholder sig jo ofte kritisk 

til samfundet. Den behandler emner og kan 

udtrykke nogle ting, som ellers kan være svære 

at sætte ord på. Det åbner op for, at eleverne 

lettere kan diskutere og reflektere over de her 

ting bagefter,” siger Kirsten Hegner. 

Og så må man ikke glemme det kreative. For de 

mindste børn kan det være stort at tegne deres 

oplevelser bagefter og finde ud af, at de også 

selv kan skabe noget. For de store børn kan 

oplevelsen række lidt videre.

“Nogle af kunstformerne giver jo nogle sanse-

mæssige og følelsesmæssige oplevelser, som de 

måske ikke får på andre måder. Og det kan være 

med til at sætte skub i kreativiteten hos børne-

ne,” siger Kirsten Hegner.

KULTUR hjælper børn til at forstå verden

MÅSKE SKAL DU OGSÅ LÆSE...?

På de næste sider går vi tæt på de mange 

kulturtilbud for børn og unge i Rødovre 

Kommune. 

Her kan du få et overblik over årets kul-

turoplevelser i skoler og daginstitutioner. 

Du kan læse om, hvordan kultur kan se ud 

i børnehøjde, og hvordan børn og unge 

kan få en chance for at prøve deres evner 

som kunstner eller eventmager af. 

Og ikke mindst - hvordan du selv kan søge 

hjælp eller støtte til dine egne projekter. 

Endelig får du det nemme overblik over 

Rødovre Kommunes kulturinstitutioner.

Øverst til venstre og nederst til venste er det fra årets ’Små synger sammen’-koncert. De øvrige billeder er fra Bør-
nefestival på rådhusplænen i maj, hvor der var masser af aktiviteter for børnene. 

Børnehavebørn får en kulturhistorisk rundvisning på rådhuspladsen. De hører om Rødovre i gamle dage og om 
arkitekten Arne Jacobsen, der har tegnet rådhuset og biblioteket. Her ser børnene efter om det nu passer, at råd-
huset er bygget som et højhus, der ligger ned.
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En eventyrlig rejse ud i verdensrummet
En kulturoplevelse for de små kan 
også være tur ud i verdensrummet. På 
Rødovre Bibliotek flød astronomi og 
græsk mytologi sammen, da en 
gruppe spørgelystne børnehavebørn 
besøgte et såkaldt ’miniplanetarium’. 

Én for én forsvinder de modige børnehavebørn 

fra Børnehuset Elvergården ind i mørket. På 

Rødovre Bibliotek står en oppustet kuppel, der i 

den næste halve time tager børnene på en rejse 

i tid og rum. Det er et miniplanetarium fra Krop-

pedal Museum, der er på besøg i Rødovre for at 

give vores mindste borgere indblik i, hvordan 

vores solsystem og resten af universet hænger 

sammen. Museet ligger i Taastrup og bekæftiger 

sig med kulturhistorie og astronomi. 

At børnene denne formiddag finder turen ind i 

kuplen spændende, kan der ikke sås meget tvivl 

om. Allerede på vej ind er tilråbene mange: 

”Uh, hvor spændende.” 

”Jeg elsker rummet.” 

”Det gør jeg også.” 

”Også mig.”

Da børnene og deres pædagoger har taget  

plads inden for langs kuplens vægge, starter 

rumrejsen.

”Her i vores lille kuppel kan vi rejse i både tid og 

rum. Hvad siger I til, at vi starter med at spole 

frem til i aften og få solen til at gå ned?” 

Med de ord sender Martti Kristiansen fra Krop-

pedal Museum solen i sin bane, så mørket falder 

på. Mere end 5.000 stjerner kommer nu til syne 

på kuplens loft og vægge. 

Mørket og de mange funklende stjerner er et 

fantastisk syn, men også lidt uhyggeligt, når 

man kun er fire år. 

Så mens børnene alle råber ”wauw”, bliver der 

flere steder også rakt ud efter sidemandens 

hånd.

HISTORIER FRA STJERNENE
Nu starter historiefortællingen. Ud af de 88 

stjernebilleder, der kommer til syne i kuplen, 

stiller Kroppedals udsendte skarpt på Cassio-

peia. Historien om den hovmodige dronning 

sender børnene på en rejse rundt blandt stjer-

nebillederne. Ifølge græsk mytologi mente Cas-

siopeia, at hun var smukkere end havfruerne. 

Det faldt naturligvis ikke i god jord hos havgu-

den Poseidon, der dømte Cassiopeias datter 

Andromeda til at stå lænket til en klippe, hvor et 

søuhyre ventede på hende. Den tapre Perseus 

måtte gifte sig med Andromeda, hvis han 

dræbte søuhyret. Og det lykkedes for den tapre 

helt. Med den fortælling fik børnehavebørnene 

kendskab til en lang række stjernebilleder.

Herefter stod den på en rundrejse til nogle af 

vores nærmeste planeter. Og spørgelysten fej-

lede bestemt ikke noget. Særligt ’isplaneten’ var 

der stor efterspørgsel på. Og isplaneterne, som 

Uranus og Neptun ofte bliver kaldt, blev da også 

besøgt til stor glæde for de små. Med en fælles 

nedtælling ’3-2-1-nu’ gik rejsen tilbage til Jor-

den, og rumrejsen var slut.

DET SKAL MORMOR HØRE OM
Martti Kristiansen fra Kroppedal Museum var 

imponeret over børnenes evne til at leve sig ind 

i rumrejsen og de mange spørgsmål:

”De var rigtig gode og fulgte godt med. Det kan 

jo være lidt af en udfordring at formidle astro-

nomi til så små størrelser, men det er faktisk 

oftest dem, der overrasker med deres indsigt og 

gode spørgsmål. Det er det, der gør det sjovt. 

Det, og så tanken om, at her i kuplen kan sidde 

næste generation af astronomer.”

De to kammerater Silas og Clara fra Elvergården 

lagde bestemt heller ikke skjul på deres begej-

string for rummet, da de sammen forlod den 

mørke kuppel.

”Det var rigtig godt. Jeg vidste ikke så meget om 

rummet. Nu ved jeg meget”, siger Silas og Clara 

stemmer i:

”Jeg vidste heller ikke rigtig noget om planeter 

før. Det gør jeg nu. Min mormor og morfar hen-

ter mig i dag, og så skal jeg fortælle dem om 

planeter og sådan noget”, siger hun.

Den visuelle rumrejse er en del af Småbørnskul-

turpakken, der er Rødovre Kommunes kulturtil-

bud til dagpleje- og daginstitutionsbørn.

”Jeg læste kulturpakken igennem, og lige præcis 

det her tilbud sprang mig i øjnene, og jeg 

tænkte, ’det skal vi bare’. Det virkede som en 

anderledes oplevelse og noget helt andet, end 

det vi plejer at lave,” siger Sif Guldhammer, 

pædagog i Børnehuset Elvergården, og tilføjer:

“Og det var det helt bestemt. Det er jo ikke hver 

dag, at vi sådan flyver rundt i vores solsystem.”

Børnebiblioteket fører ind til  
en verden af ord og fortællinger

På Rødovre Bibliotek kan børn lege sig 
til at lære de første bogstaver og få 
kickstartet deres lyst til at læse.

Biblioteket er en skattekiste af fortællinger, og 

bogstaverne er nøglen til at låse den op. Derfor 

lægger Rødovre Bibliotek stor vægt på at hjælpe 

selv de mindste til at få appetit på at lære at 

læse. I børnebiblioteket står lige nu et stort skuf-

fedarium, og i skufferne ligger ting, der starter 

med hvert bogstav - inspireret af Halfdan Ras-

mussens ABC.

“Så der er et par bukser i skuffen med et B på 

- fordi Bennys bukser brændte, og pels i skuffen 

med P på - for Else pelse pølsesnak,” for-

klarer Line Horn fra Rødovre Bibliotek. 

Forleden så hun en dreng på fire år 

gå på opdagelse i skufferne, men 

da han skulle lægge tingene til-

bage, var han pludselig nødt til 

at spørge sin mor. 

“Og så begyndte en leg 

med at finde ud af, hvilket 

bogstav, der passede til 

hvilken ting,” fortæller 

hun. Og det er en 

vigtig leg.

“Det handler om at 

præsentere børnene 

for det her med sprog, 

bogstaver og symboler 

fra en tidlig alder, for det 

kan være en stor hjælp for dem, når de starter i 

skole, at de kan afkode symbolet for toilet eller 

kan tælle lidt. For nogle børn kommer det helt 

naturligt, men ikke for alle,” siger Line Horn. 

Når det er sagt, så mener hun, det særlige ved 

biblioteket er, at det er et fristed, hvor der ikke er 

en masse skal-opgaver. Det handler om at 

tænde en lyst til at læse hos børnene. Og der er 

det vigtigt at huske, at børn er forskellige, og at 

deres interesse skal fanges ved hjælp af forskel-

lige greb.

“Det kan ske ved, at vi levendegør fortællingerne 

ved at sætte nogle kæmpestore tændstikæsker 

fra Cirkeline-historierne op i børnebiblioteket, 

eller ved at holde oplæsninger, når der er 

Ulvetime i biblioteket. Oplæsningerne 

kan også være en stor hjælp til de 

voksne, for de giver nogle tricks til, 

hvordan de kan fastholde børnenes 

opmærksomhed, når de læser højt,” 

siger hun. 

Børnene vil til gengæld opleve, at de lige så 

stille bevæger sig ind i litteraturens og læsnin-

gens verden. 

“De begynder at genkende bogstaver på skilte, 

de kan måske genfortælle en historie de har 

hørt, og de oplever en glæde, når de opdager, 

at de kan læse en bog om en af deres favoritfi-

gurer som Thomas Tog, Paddington eller Elsa 

fra Frost,” siger hun. 

Børnene fra Børnehuset Elvergården har vovet sig ind i et ’miniplanetarium’, som var opstillet på Rødovre Bibliotek i januar. Her kunne børn fra Rødovres daginstitutioner få en 
tur ud i rummet. Oplevelsen var en af de lidt anderledes tilbud i Småbørnskulturpakken, som indeholder kulturtilbud til Rødovres daginstitutioner og dagplejer. 

På side 7 kan du få et overblik over de mest almindelige 
tilbud i Småbørnskulturpakken. Ind i mellem tilbydes der 
også oplevelser som Miniplanetariet, der stod midlertidigt 
på Rødovre Bibliotek i januar. 
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Projektet Uskik giver unge en genvej 
til at prøve at arbejde som kunstnere 
eller eventmagere i deres lokalmiljø. 
20-årige Magnus fik både et netværk, 
erfaringer til CV’et og mulighed for at 
skabe sin egen kunst. Håbet er, at 
flere unge fra Rødovre fremover vil få 
lyst til at være med. 

Døren står ikke bare på klem, den står pivåben. 

Sådan lyder beskeden fra kulturafdelingen i 

Rødovre Kommune, der håber på, at de kreative 

unge, der sidder og gemmer sig rundt omkring 

i Rødovre eller andre steder på Vestegnen, vil 

melde sig på banen og gribe ud efter deres 

egne drømme.

Projektet Uskik inviterer nemlig de unge til at 

forfølge deres kreative ideer med hjælp fra det 

netværk af kulturfolk, som allerede findes i kul-

turafdelingerne i kommunerne.

“Det kan være, du gerne vil lave teater og dra-

ma, eller gerne vil udsmykke et bestemt sted i 

byen eller drømmer om at lave en musikfestival 

eller noget helt andet. Ideen er, at du gennem 

Uskik kan blive en del af et kreativt fællesskab, 

hvor vi hjælper med det praktiske eller med 

kontakt til kunstnere, eller hvad du kan have 

brug for,” fortæller Camilla Autzen, der er kul-

turkonsulent i Rødovre Kommune.

Alt for få unge har imidlertid grebet den mulig-

hed, men en af dem der har, er 20-årige Magnus 

Lind Nielsen, der blev ’hvervet’ til Uskik på et 

møde på Rødovregaard. 

Han kan godt forstå, hvorfor mange unge ved 

første øjekast har svært ved at se matchet mel-

lem det kreative og ‘kommunefolkene’,  der jo 

gerne vil tale en masse først. Men den hurdle 

skal man bare forbi, siger han. 

“De første møder er altid dødsyge - det skal 

man lige være klar på. Men når man først kom-

mer rigtigt igang, er det fedt. Jeg endte med at 

få så meget igen,” siger han. 

Han laver selv kunst, især fotografi, collage og 

skulptur, og da han først var “trængt ind i beton-

bygningerne,” som han kalder Vestegnens 

rådhuse, begyndte en række muligheder at 

åbne sig foran ham. I sommer var han med til at 

lave en kunstrute i forbindelse med Vestegnens 

Kulturuge, og i øjeblikket får han hjælp til nogle 

af de værker, som han muligvis vil lægge ved sin 

ansøgning til Kunstakademiet, når han søger ind 

til sommer.

“Uskik er jo supergodt at lægge sig op af, hvis 

man er en ung med skaberlyst,” siger han og 

tilføjer, at man får gavn af et stort netværk. 

“Så det er også en mulighed for at komme ud 

med det, du skaber. Mange unge sidder der-

hjemme og tegner lidt og lægger det op på 

Facebook, men kommer ikke videre end det. 

Men hvis man som ung har et drive til at skabe 

noget, så er Uskik jo en kæmpe mulighed,” siger 

han. Og man skal ikke lade sig skræmme af, at 

de voksne kan virke lidt tørre i det til at starte 

med.

“Man kan få rigtig meget ud af kommune-folke-

ne, hvis man vil,” siger han. 

Unge får en 
chance som 

kunstnere og 
eventmagere

Årets kulturoplevelser for skolebørnene

Kulturoplevelserne er 
især tænkt ind i skoleun-
dervisningen gennem 
det, der hedder Åben 
Skole. Nederst er 6. klas-
serne en tur i Det Konge-
lige Teater. Til højre og 
øverst er det 8. klasserne, 
der er i Viften for at se 
forestillingen ’Hva’ så, 
Gud’, der handler om 
u n g e s  t a nke r  o m 
religion. 

OPDAG LITTERATUREN
Både i 0. og 4. klasse kommer eleverne på bib-

lioteksbesøg, hvor en bibliotekar hjælper dem 

med at finde de gode læseoplevelser. I 4. klasse 

kan de høre en kendt forfatter fortælle om sine 

bøger, og i efteråret var det for eksempel forfat-

teren Kenneth Bøgh Andersen.

MASSER AF MUSIK
I 1. klasse kommer musikken i højsædet, når 

Rødovre Musikskole hjælper til med musikun-

dervisningen ude på skolerne. Det fortsætter i 2. 

klasse, hvor børnene også skal til koncert - i 

januar var de inde og høre jazzbandet Six City 

Stompers i Viften. Senere kommer de en tur på 

musikmuseet på Frederiksberg. 

SE PÅ KUNST OG SKAB SELV
Både i 0. og 3. klasse er der udflugter til Rødov-

res eget Heerup Museum, hvor børnene selv får 

mulighed for at prøve kræfter med kunsten. I 5. 

klasse kan eleverne komme en tur på Design 

Museum Danmark og lære om design og de-

sign-processer, mens 7. klasserne i år kan se 

udstillingen ’My Music’ på Arken. 

EN TUR I TEATRET
Hvert år er der også tilbud om teaterture for 

eleverne. Sidste år var 6. klasserne i Det Konge-

lige Teater for at se balletforestillingen ’De 

Glemte Børn’, skrevet af Kim Fupz Aakeson. I 

februar kunne 8. klasserne opleve forestillingen 

’Hva’ så, Gud’ i Viften, der handlede om unges 

tanker om religion.

FIND HISTORIEN
Eleverne får også mulighed for at lære mere om 

vores fælles historie med et besøg på Arbejder-

museet i 4. klasse. Både i 5. og 9. klasse kan de 

desuden høre mere om Den Kolde Krig med et 

besøg i Oplevelsescenter Vestvolden. 

Skolebørnene får blandt andet kulturoplevelser igennem det, der hedder Åben Skole, hvor undervisningen foregår i 
samarbejde med partnere uden for skolen. 

Se hvordan du selv kan melde dig til Uskik på side 12 
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Find selv KULTUREN
Er du ny i Rødovre Kommune eller har du bare endnu ikke 
fundet frem til alle de gode kulturtilbud for børn, så fortvivl 
ikke. Der venter masser gode kulturoplevelser forude. Her er 

et overblik over, hvor du kan gå hen.

På ISLEV BIBLIOTEK - TREKANTEN - er der ofte teater-

oplevelser og ’Skrig og skrål’-rytmik for de mindste. Du 

kan også gå en tur udenfor på Trekantgrunden, hvor  

du kan studere insekthotellet eller slappe af på natur-

grunden. Se mere på rdb.dk/biblioteker.

På MUSIKSKOLEN kan børn fra Rødovre lære at spille 

et instrument eller synge i kor. Hvert år er der mas-

ser af hold for alle der elsker musik. 

Musikskolen har desuden 

aktiviteter på alle skoler. 

Se mere på rk.dk/musikskolen.

På HEERUP MUSEUM kan du se kunstværker lavet 

af Henry Heerup, som havde sit værksted i Rød-

ovre. Museet har ofte værkstedsaktiviteter for 

børn, især i skoleferierne. Se mere på heerup.dk.

OPLEVELSESCEN-
TER VESTVOLDEN 

fortæller historien 

om Rødovres rolle 

under fortidens 

krige. Oplev kold-

krigsbunkeren Ej-

bybunkeren og hør 

om dengang det 

store forsvarsværk 

Vestvolden blev byg-

get i 1800-tallet. 

Se mere på 

vestvolden.dk.

VESTBAD ligger på grænsen mellem Rødovre og Brøndby 

Kommuner. Svømmehallen huser både bassiner, spa og 

motionscenter og er netop nu ved at blive sat i stand, så du 

kan få en endnu bedre oplevelse. Det historiske friluftsbad er 

desuden blevet fredet og bliver også sat i stand til glæde for store og små. 

KULTUR FOR BØRN OG UNGE KULTUR FOR BØRN OG UNGE

KULTURHUSET VIFTEN er 

kendt for sin standup- og 

musikscene, men byder 

også på meget for de 

små og mellemstore. 

Blandt andet børne-

koncerter i alle fe-

rierne og en hyg-

gelig lille biograf, 

hvor der også 

vises film for 

børn.

RØDOVRE BIBLIOTEK har et væld af akti-

viteter for børn, lige fra oplæsning af hi-

storier til teater og musik. I skole- 

ferierne er der desuden altid værk-

steder og ferieaktiviteter for alle 

børn. Se mere på rdb.dk.

Skab selv KULTUREN

SØG 
PENGE 

TIL AT SKABE 
KULTUR

FÅ 
HJÆLP 

TIL AT SKABE 
KULTUR

BØRNEKULTURPULJEN
Vil du skabe mere og bedre børnekultur for dig 

selv og andre børn og unge i Rødovre, så kan du 

få penge fra Børnekulturpuljen. I 2018 er der 

100.000 KRONER i puljen. Du kan søge om pen-

ge, hvis dit kulturprojekt også er for andre børn 

og unge i Rødovre.

Det må gerne handle om FILM, MUSIK, KUNST, 
BØGER eller noget helt femte, og det må meget 

gerne være et noget nyt - et kulturprojekt, vi ikke 

har set før. Du kan for eksempel lave projektet 

sammen med din klasse, din fodboldklub eller 

nogle andre. Vi ser meget gerne, at du tager en 

professionel kunstner med i projektet, selvom 

det er dyrere.  Puljen har blandt andet støttet et 

streetartprojekt på Valhøj Skole, et forfatterbe-

søg på Nyager Skole og et kunstprojekt for fami-

lier i en somalisk forening. 

USKIK
Kunne du tænke dig at skabe kul-

turevents og projekter sammen 

med andre unge, så er projektet 
USKIK måske noget for dig. Du 

kunne stable de KONCERTER på 

benene, som du altid har drømt 

om, eller at få lavet det skøre, an-

derledes TEATER eller det KUNST-
PROJEKT, som du går og tænker på.

I USKIK skaber unge kultur 

sammen med kulturinstitu-

tionerne, og netop derfor 

kan vi sørge for, at du bli-

ver hjulpet på vej af profes-

sionelle indenfor det områ-

de, dit projekt handler om. 

DU KAN SØGE HELE TIDEN. Gå 

ind på rk.dk og skriv ’børnekultur-

puljen’ i søgefeltet og brug derefter 

selvbetjeningsløsningen. Vil du 

have hjælp til at søge, så kontakt 

børnekulturkonsulent Camilla 

Autzen på tlf. 36 37 76 51 eller 

cn18712@rk.dk. 

Husk bare, at du ikke kan få 

penge til det samme projekt flere 

gange, til udenlandsrejser eller 

projekter uden for Rødovre.

Hvis du er heldig at få penge til dit 

projekt, skal du huske at aflevere regn-

skab og fortælle om projektet, når det er 

færdigt. Er du under 18 år, laver vi regnskabet 

sammen med dig.

USKIK er for UNGE MELLEM 16 OG 25 ÅR, som 

har lyst til at skabe og forme fremtidige kultur-

events- og projekter i Rødovre. I 2017 skabte en 

gruppe unge fra Vestegnen både en kunstcykel-

rute og en novellekonkurrence, der havde pro-

fessionelle forfattere i dommerpanelet.

HAR DU EN IDÉ eller er du blot nysgerrig, så 

skriv til os på Facebookgruppen USKIK Rødovre, 

eller kontakt børnekulturkonsulent Camilla Aut-

zen på 30 76 97 05 eller cn18712@rk.dk.

USKIK er en del af Kulturmetropolen, som er en 

kulturaftale mellem kulturministeren og Rød-

ovre, Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederiks-

sund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, 

Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde og 

Stevns Kommuner. 
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Det sker i Rødovre Kunst
GRATIS OMVISNING: OLE HEERUPS  
BRUG AF FARVEN
Søndag den 25. marts kl. 12-13

Ole Heerup var som kunstner især optaget af 

farvens kraft og udstillede i mange år med Ko-

loristerne. Museets dygtige kunstformidler un-

dersøger hans særlige brug af farven, og hvor-

dan den udtrykker temaer som erotik, musik og 

frihed. Ingen tilmelding.

Sted: Heerup Museum

Pris: Gratis mod betalt entré.

PÅSKE-KLIPPEVÆRKSTED
Fra mandag den 26. marts til 

mandag den 2. april kl. 11-14

På Heerup Museum har vi igen et nyt påskeklip. 

Kom og prøv det, eller klip et andet kreativt, 

sjovt og utraditionelt gækkebrev til en ven. 

Værkstedet er bemandet den 26.-28. marts, men 

materialerne vil være fremme hele påsken. Kom 

og klip.

Sted: Heerup Museum

Pris: 35 kr. pr. deltager inkl. entré til Heerup 

Museum. Først til mølle. Ingen tilmelding.

GRATIS OMVISNING: FAMILIEN HEERUP
Søndag dem 15. april kl. 12-13

Kom med på gratis omvisning ved museets 

dygtige kunstformidler. Hør mere om familien 

og det nære som motiv i kunsten for både Ole 

og Henry Heerup. Via udvalgte værker under-

søger vi, hvordan Oles personlige liv kommer til 

udtryk i farveglæde og følsomme streger. Ingen 

tilmelding.

Sted: Heerup Museum

Pris: Gratis mod betalt entré.

Ud i det grønne
PÅSKEFERIE PÅ VESTVOLDEN
Lørdag den 24. marts til mandag den 2. april. 

Alle dage kl. 11-16.

Interaktive historiske oplevelser, der gør hele 

familien klogere, i den lune Ejbybunker. I  

de labyrintiske gange kan I rejse tilbage til 

koldkrigstiden.

Sted: Ejbybunkeren, Jyllingevej 303.

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

Events
BOGSALG
Mandag den 9. til lørdag den 14. april 

Gør et kup, når bibliotekerne sælger kasserede 

bøger, blade, m.m. til spotpriser.

Sted: Rødovre Bibliotek og  

Trekanten/ Islev Bibliotek

BUNKER AF BRÆTSPIL
Lørdag den 17. marts kl. 10.30-13.30

Bibliotekets tilbagevendende brætspilscafé, 

Bunker af brætspil - brætspil i bunkeren, rykker 

i foråret ud af koldkrigsbunkerens mørke og ind 

i voksenudlånets lys - og bliver derfor til Bunker 

af brætspil. Kom alene eller sammen med andre 

og prøv kræfter med bunkevis af brætspil, der 

tæller alt fra lettilgængelige titler som Love Let-

ters til tidsrøvere som Terraforming Mars. Som 

altid står vores lokale brætspilsguru, Jon Ham-

mer, klar med veloplagt vejledning. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang, men husk at booke billet  

via rdb.dk

ISDISCO
Den 18. marts kl. 17-20

Vi skruer op for musikken og dæmper belysnin-

gen, så kom til isdisco og få en sjov aften. En 

aktiv oplevelse for hele familien.

Sted: Rødovre Skøjte Arena

Pris: 20 kr. pr. person og evt. leje af skøjter 15 kr.

Sundhed
BLIV KLOGERE PÅ OVERGANGSALDEREN
Torsdag den 19. april kl. 18.30-20

Gynækolog Christine Felding gør dig klogere på, 

hvad sker der i kroppen og hvilke fordele og 

ulemper er der ved hormonbehandling.

Sted: Rødovre Sundhedscenter, Egegårdsvej 77

Gratis. Tilmelding nødvendig via Rødovre 

Sundhedscenter

HOLD RYGGEN I GANG! VED DU HVORDAN?
Onsdag den 4. april kl. 19-21

Få viden om hvordan du kan styrke ryggen. 

OBS. kun for borgere med nyopståede lænde-

rygsmerter (inden for det seneste år).

Sted: Rødovre Sundhedscenter, Egegårdsvej 77

Gratis. Tilmelding nødvendig via Rødovre 

Sundhedscenter

Musik og scene
KLOG PÅ KLASSISK MED  
MATHIAS HAMMER - OPERAER
Tirsdag den 13. marts kl. 19-21

Bliv klogere på opera, når Mathias Hammer 

endnu en gang gæster Rødovre Bibliotek. Tag 

med på en forrygende tour de force gennem fire 

uomgængelige operaer af hhv. Mozart, Wagner, 

Verdi og Puccini. Du bliver både ført gennem 

handlinger, komponistportrætter og musik- 

eksempler. Vanen tro byder aftenen også på 

fællessang og quiz.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter købes via rdb.dk

LYT TIL ET INSTRUMENT - CELLO
Onsdag den 21. marts kl. 9.15, 9.45 og 10.15

Vær med, når vi i samarbejde med Rødovre 

Musikskole skyder et helt nyt koncept i gang i 

form af klassiske koncerter i miniudgave. Bør-

nene får lov at ligge på tæpper og i dæmpet 

belysning lytte til forskellige numre spillet på 

cello. En anderledes, skøn oplevelse for de små.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang, men der er begrænset antal 

pladser, så tilmeld jer på børnebiblioteket på 

tlf: 36 37 97 23 tidligst 8 dage før koncerten.

For børn
INTRO TIL BABYSVØM
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 11-11.30  

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 10.30-11

Kom og prøv et par øvelser, få en snak med en 

underviser og se faciliteterne inden vi starter nye 

hold i uge 14. Babysvømning er en helt særlig 

oplevelse for både voksne og børn og en god 

mulighed for at give dit barn et trygt og naturligt 

forhold til vand. 

Sted: Vestbad

Pris: 25 kr. pr. barn (3-8 mdr.) Den voksne 

følger gratis med.  Tilmelding sker på  

tlf. 36 37 94 50 – Først til mølle.

ÆGGET – TEATER  
FOR DE 1,5-4 ÅRIGE OG DERES VOKSNE
Lørdag den 24. marts kl. 10.15-10.45 og 

kl. 11.15-11.45

Oplev Det lille Verdens Teaters forestilling om 

begyndelser, om frø der spirer, og æg der knæk-

ker. Med lune, en lille sjat magi, genkendelige 

hverdagssituationer, dukker, musik og en skue-

spiller, serveres en finurlig, skør og berigende 

forestilling.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 20 kr. Billetter kan købes fra fredag  

den 16. marts kl. 10 via rdb.dk.  

Der skal købes billetter til både børn og voksne.

SKRIG OG SKRÅL:  
RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE OG DERES VOKSNE
Lørdag den 24. marts kl. 10.30-11.30

Pia Jønsson tager børn og voksne med på en ryt-

mik-rejse med sange, musik og dans. Vi spiller på 

trommer og rasler med rasleæg. Vi leger med 

faldskærm, kører i karrusel og tager en tur med 

tog. Vi går tur med vores lille hundehvalp Fido og 

slutter af med afslapning og sæbebobler.

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek

Pris: 20 kr. Billetter kan købes fra fredag den 

16. marts kl. 10 via rdb.dk. Der skal både købes 

billetter til børn og voksne.

HVEM BESTEMMER? – TEATER  
FOR DE 3-8 ÅRIGE OG DERES VOKSNE
Lørdag den 7. april kl. 10.30-11.15

Oplev Teater Hunds legende og undersøgende 

forestilling, hvor visuelle billeder smelter sam-

men med fysik og musik og skaber en sanserig 

og humoristisk fortælling om et venskab, der 

spirer på trods af forskelligheder. Hvem bestem-

mer, hvad vi skal lege? Hvem bestemmer, hvad 

der er pænt eller grimt? Hvem bestemmer, om 

jeg er rigtig eller forkert? Behøver der altid være 

én, der bestemmer.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 20 kr. Billetter kan købes fra onsdag den 

28. marts kl. 10 via rdb.dk.  

Der skal købes billetter til både børn og voksne.

BARSELSCAFÉ:  
FØRSTEHJÆLP TIL SPÆD- OG SMÅBØRN
Lørdag den 14. april kl. 10.15-12 og kl. 12.15-14

Lær om førstehjælp til spæd- og småbørn, når 

vi får besøg af Toni Mathiasen fra førstehjælp.

nu. Toni har mange års erfaring i førstehjælp, så 

alle er i trygge hænder. 

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes fra fredag  

den 6. april kl. 10 via rdb.dk.  

Der skal kun købes billet til den voksne.

Foredrag og lign.
DESIGN DIN HAVE MED FARVER
Onsdag den 21. marts kl. 19-21

Få farverig haveinspiration, når journalist, foto-

graf og forfatter Nina Ewald giver gode råd med 

udgangspunkt i sin bog ’Design din have med 

farver’. Nina Ewald kommer ind på alle havens 

elementer: bygninger, havens gulv og vægge, 

møbler, småting, planter og bede. Hun forkla-

rer, hvordan farverne påvirker os fysisk og 

psykisk, og ved hjælp af farvecirklen viser hun, 

hvordan du farvesætter din have ud fra simple 

principper.

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter købes via rdb.dk
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Det fineste Rødovre kunne vise frem
Vestbads friluftsbad var det fineste 
eksempel på det gode liv i 
velfærdsstaten, og det man viste frem, 
når der kom fint besøg fra udlandet. 
Nu bliver badet restaureret og fredet, 
blandt andet på grund af sine store 
kulturhistoriske værdi.

Den 1. juli 1958 stod alle klar i deres fineste puds 

på grænsen mellem Rødovre og Brøndby: Borg-

mestre, VIP’er og Rødovregarden - og selvfølge-

lig dem fra fjernsynet. Snoren til et helt nyt fri-

luftsbad skulle klippes, og herefter kunne det 

gode liv i velfærdsstaten Danmark for alvor 

begynde. 

Dette var i sandhed noget andet end de mørke 

baggårde i København, som mange af forstæ-

dernes nye beboere havde ladt bag sig. For 

herude var der sunde boliger og grønne områ-

der, og nu var der også muligheden for at dyppe 

kroppen på varme sommerdage. 

“Velfærdsstaten var ikke kun de store planer. 

Den blev i høj grad også tænkt lokalt og hand-

lede også om, hvad der var et godt sted at leve. 

Det er hele området omkring Vestbad et eksem-

pel på, for det skulle dække alle borgernes be-

hov, også i fritiden,” fortæller Marie Drost Aak-

jær, der er arkivar ved Rødovre Lokalhistorisk 

Samling. 

At friluftsbadet og området omkring var noget 

af det fineste, vi kunne vise frem, blev allerede 

understreget året efter åbningen, hvor shahen 

af Iran, Mohammad Reza Pahlavi, kom på stats-

besøg i Danmark. Her var et besøg i en lejlighed 

på Nørrekær 1 samt en tur til friluftsbadet en del 

af den iranske leders officielle program.

“Det er fornemt at være en del af programmet 

ved et statsbesøg, og det viser, at det ikke kun 

var i Rødovre og Brøndby, at man var stolt af det 

nye friluftsbad,” siger hun.

FREDER VORES FÆLLES HISTORIE
Der er løbet meget vand gennem bassinerne 

siden dengang. Nu bliver badets kulturhistoriske 

betydning imidlertid understreget påny, når det 

restaureres og føres tilbage til sin oprindelige 

stand og i samme omgang fredes.

“Når man freder noget, så er det selvfølgelig for 

at sikre, at det også findes i fremtiden. Men det 

er også et kvalitetsstempel, for man siger sam-

tidig, at det har nogle helt særlige kvaliteter, der 

gør det unikt og værd at bevare,” siger Marie 

Drost Aakjær og tilføjer:

“De andre steder og bygninger i Rødovre, der er 

blevet fredet, er især blevet det på grund af de-

res arkitektur. Men her har den kulturhistoriske 

værdi spillet en stor rolle, fordi stedet er så vigtig 

en del af vores fortælling om velfærdsstaten.”

Restaureringen af Vestbad friluftsbad forventes færdig i 
sommeren 2019, hvorefter badet åbner igen.

Da shahen af Iran var på statsbesøg i Danmark i 1959, fik han vist eksempler på det gode liv i velfærdsstaten Danmark. Og det inkluderede også et besøg i Vestbad, der dengang 
kun bestod af friluftsbadet. Her ses Rødovres daværende borgmester Gustav Jensen med borgmesterkæde, til venstre for ham er shahen af Iran og til venstre for ham daværende 
udenrigsminister Jens Otto Krag.

Vestbad i 1959. Den indendørs svømmehal kom til i 1970.

DENGANG I RØDOVRE
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