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BORGERNE HAR UDVALGT FARTBUMP

 KOMMUNALE BYGNINGER BLIVER GRØNNERE
MYSTERIET OM KLOKKESPILLET I KÆLDEREN
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   Læg mærke til 
   NATUREN
  Den er lige for næsen af dig!

Oplev fugle, får og flagermus - og alt det 
  der kribler og krabler i naturen i Rødovre
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ER DET EN AND? EN MÅGE? DET ER NATUREN!
Naturen er lige uden for din hoveddør, også selv 

om du ikke altid lægger mærke til den. I Rødov-

res daginstitutioner er der fokus på at lære 

børnene om udeliv - og på at få øje på det inte-

ressante i et helt almindeligt lille stykke natur. I 

dette magasin sætter vi fokus på naturoplevelser  

tæt på dig - både for børn og voksne. Se hvad 

du selv kan opleve på side 7-9.

SÅDAN VIL VI SÆTTE VI FARTEN NED
Borgerne har været med hele vejen, da det 

skulle besluttes, hvordan vi skal tage toppen af 

farten på Rødovres villaveje. Læs mere på  

side 4. 

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 15.

4 Borgere har været med til at  

bestemme nye vejbump og cykelsluser

4 Kommunale bygninger  

skal være grønnere

5 Få hjælp til at komme  

ud af dit alkoholproblem

6 Skoleelever laver opfindelser  

ud fra FN's verdensmål

7 Mød fårene, fuglene, flagermusene  

og alle de andre dyr i Rødovre

8 “At opleve naturen er også at se  

de ting, vi ofte bare går forbi”

10 Det sker i Rødovre

12 Mysteriet om klokkespillet  

i rådhuskælderen

DER ER HJÆLP AT HENTE 
'Vær der for dem, der er der for dig'. Det er bud-

skabet i en ny alkoholkampagne, som Rødovre 

Kommune bakker op om. Læs hvordan du kan 

få hjælp, hvis du selv, eller en du kender, har et 

alkoholproblem. Læs mere på side 5.
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RØGFRIT FORÅR SAMMEN MED ANDRE
Gå foråret i møde røgfri. På Rødovre Sundhedscenters ryge-

stophold er du i gode hænder hos professionelle rygestopråd-

givere – de har hjulpet mange med at kvitte cigaretterne. Hele 

87 procent er blevet røgfri på tidligere kurser. På holdet får du 

også støtte fra andre i samme situation. Du skal ikke være 

røgfri, når du starter på holdet. I sætter sam-

men en fælles stopdato. Forårets forskellige 

rygestophold starter den 18. marts, 29. april 

og 30. april. Det er gratis at deltage, og du kan 

tilmelde dig på rk.dk/rygestop. 

FÅ NYE TILFLYTTERE MED I FORENINGERNE
De frivillige sociale foreninger i Rødovre kan nu igen søge 

om at få økonomisk tilskud til deres aktiviteter. Det er de 

såkaldte paragraf 18 og 79-midler, som foreningerne kan 

søge indtil den 1. april. Som sædvanlig kan foreningerne 

søge bredt til aktiviteter, der har sociale formål. Der er 

desuden blevet udpeget to 'frivillige fokusområder' for 

2019, der betyder at foreningerne også kan søge om tilskud, 

hvis de har aktiviteter, der enten handler om at bekæmpe en-

somhed eller om at få nye tilflyttere i kommunen med ind i 

foreningslivet. Ansøgningerne skal sendes til Rødovre Kom-

mune. Læs mere på rk.dk.

LOKALPLAN FOR NY BUTIK PÅ PLADS
Den lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge 

en ny dagligvarebutik ved Islevbrovej og 

Viemosevej, er nu på plads. Kommunal-

bestyrelsen har nu nikket til den endelige 

lokalplan, der har været i høring i otte 

uger. Undervejs er der kommet tre hø-

ringssvar fra beboere i området, der 

blandt andet handler om bekymringer for 

støjgener. Som følge heraf er der nu blevet tilføjet en ændring 

til lokalplanen. Det sikres, at bygherre skal etablere støjskærm 

i skel, hvis det vurderes nødvendigt for overholdelse af Miljø-

styrelsens vejledende støjgrænseværdier.

GØR ET BOGKUP PÅ BIBLIOTEKET
Både Rødovre Bibliotek og Islev Bibliotek sælger nu ud af de 

gamle  kasserede bøger og blade, så der kan blive plads til nye. 

Det kan du nyde godt af. Fra mandag den 1. april til lørdag den 

6. april kan du nemlig komme og gøre et godt køb. Bogsalget 

har åbent i bibliotekernes betjente åbningstid. Du kan se alle 

åbningstider for de to biblioteker på rdb.dk
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Få hjælp til at komme ud af dit alkoholproblem
'Vær der for dem, der er der for dig'. 
Det er budskabet i den nye 
alkoholkampagne, som TrygFonden 
og Alkohol & Samfund står bag, og 
som Rødovre Kommune bakker op 
om. Læs hvordan du kan få hjælp til at 
komme ud af dit alkoholproblem. 

I hvert 10. hjem i Rødovre er der en risikabel 

alkoholadfærd blandt voksne, der bor sammen 

med børn. Det viser den landsdækkende under-

søgelse ‘Sundhedsprofilen’. Disse børn lever ofte 

i utryghed, som kan påvirke deres skolegang og 

forhindre dem i at knytte sociale relationer. Et 

stort alkoholforbrug kan også resultere i øde-

Borgere har været med til at bestemme 
nye vejbump og cykelsluser
Der kommer flere bump, cykelsluser 
og indsnævringer på villavejene i 
Rødovre, og samtidig bliver den 
generelle hastighed sat ned til 40 
km/t. Det er de borgere, der bor tæt 
på, der selv har peget på de 
trafiktiltag, der giver størst tryghed.

Hvordan får vi bilisterne til at sætte farten ned 

på en række villaveje i Rødovre? Det har bor-

gerne haft direkte indflydelse på. Efter Kom-

munalbestyrelsen tog beslutning om at ned-

sætte hastigheden til 40 km/t på villavejene, 

inviterede de nemlig borgerne til at komme 

med ideer til konkrete tiltag, der skal sætte 

farten ned og skabe større tryghed. Det skete 

ved fire workshops for fire forskellige områ-

der i kommunen, hvor beboernes lokalkend-

skab rigtig kom i spil.  

Senere blev de mange forslag bearbejdet i 

følgegrupper, hvor en gruppe borgere også 

sad med. Sammen med fagpersoner fra tek-

nisk forvaltning har de besluttet, hvilke af de  

mange forslåede trafiktiltag, der skal gen-

nemføres for de fem millioner kroner, der er 

sat af til ændringerne. 

Løsningerne er nu også blevet godkendt af 

Kommunalbestyrelsen, og nu går kommunen 

i dialog med politiet om etablering af hastig-

hedszonerne. Det forventes, at de nye trafik-

tiltag bliver etableret i andet halvår af 2019 

efter et udbud.

SÅDAN BLEV DE NYE TILTAG BESLUTTET
Cirka 100 engagerede borgere har deltaget 

i de fire workshops om fartbegrænsning for 

fire områder i kommunen, hvor den gene-

relle hastighedsgrænse nedsættes til 40 

km/t. 

Der er afsat fem millioner kroner til nye 

trafiktiltag, der skal dæmpe farten. Følge-

grupper med 24 borgerrepræsentanter 

samt fagfolk fra forvaltningen har derfor 

taget stilling til, hvilke forslag der skulle 

gennemføres. 

Efter seks måneder bliver de nye hastig-

hedszoner og trafiktiltag evalueret med 

hastighedsmålinger.

Kommunale bygninger skal være grønnere
Rødovre Kommune investerer i en 
række tiltag, der skal nedbringe 
energiforbruget i de 
kommunale 
bygninger i 2019. 
Der planlægges 
blandt andet tre nye 
solcelleanlæg.

I det kommende år igangsætter Rødovre 

Kommune en række tiltag, der både kan be-

tale sig økonomisk og for miljøet. Samlet in-

vesterer kommunen cirka 3 millioner kroner i 

tiltagene, som økonomisk tjener sig ind på 

mellem 5 og 12 år.

Rødovre Kommune har længe ønsket at op-

sætte solcelleanlæg på kommunens bygnin-

ger, men Folketinget har vedtaget regler, 

som betyder, at kommunen skal 

oprette et selskab for hver gang, man opretter 

ét solcelleanlæg – og et eventuelt overskud 

bliver modregnet i statens bloktil-

skud til kommunen. 

Det betyder, at en kommune 

normalt vil tabe penge på at 

producere strøm fra solceller. 

Men Rødovre Kommune kan nu få dispensation 

fra kravet om selskabsdannelse, fordi solcellerne 

bliver etableret på nye bygninger. 

Frem mod 2020 reducerer de nye tiltag kom-

munens udledning af CO2 med 1,3 procent.

PLANLAGTE TILTAG I 2019

Solceller på pavilloner ved Jobcentret, 

Børneinstitutionen Søtorp og børneinstitu-

tionen ved Kærhuset. Pris: 800.000 kr. Tjent 

hjem på 10 år.

Optimering af CTS-anlæg på skoler. CTS 

står for Central, Tilstandskontrol og Styring 

og med sådan et anlæg kan man fra ét sted 

kontrollere og overvåge, hvad der sker i 

mange rum og anlæg i større og mindre 

bygninger. Pris: 500.000 kr. Tjent hjem på  

12 år.

Renovering af varmecentraler. Pris: 

400.000 kr. Tjent hjem på 6 år.

Etablering af el-målere på tekniske anlæg 

for optimering af driftstider. Pris: 300.000 kr. 

Tjent hjem på 8 år.

Omlægning af cirkulationsstreng på Rød-

ovre Kommunes kursussted, Skovly. Pris: 

250.000 kr. Tjent hjem på 5 år.

 Tiltag i forbindelse med andre anlægs- og 

vedligeholdelsessager og øvrige tiltag. Pris: 

700.000 kr. Tjent hjem på 12 år.

lagte parforhold, vold og ulykker samt have 

konsekvenser for helbredet.

INDIVIDUEL BEHANDLING DER PASSER DIG
Men hvis man selv, eller en man kender, drikker 

for meget, er der hjælp at hente. Rødovre Kom-

mune tilbyder nemlig rådgivende samtaler og 

alkoholbehandling, som både er gratis og ano-

nym. Hvis du er i tvivl, om du har et for stort 

forbrug af alkohol, kan du også få en anonym 

samtale i Rødovre Sundhedscenter om de mu-

ligheder, der er for rådgivning eller behandling. 

Du kan også få hjælp, hvis du er tæt på én, der 

drikker for meget, uanset om vedkommende er 

i behandling eller ej.

”Behandling kan hjæpe dig til at ændre dine 

alkoholvaner, så du kan få et godt liv uden alko-

hol. Alkoholbehandlingen er ambulant, det vil 

sige uden indlæggelse på hospital, og behand-

lingen tilrettelægges efter den enkeltes hverdag, 

så man kan passe sit arbejde eller uddannelse 

imens,” fortæller teamchef Jannie Lund.

 Alkoholbehandlingen er gratis og iværksættes 

senest 14 dage efter, du har henvendt dig. Der 

er mulighed for at få individuel behandling eller  

at deltage i et gruppeforløb, og du kan frit vælge 

behandlingssted, hvilket betyder, at du både kan 

vælge din hjemkommune eller den kommune 

du arbejder i, hvis det passer bedre.

DRIKKER DU – ELLER EN DU KENDER – FOR MEGET?
Du kan tage første skridt ved at kontakte:

• Rødovre Sundhedscenter, Egegårdsvej 77, tlf. 36 37 81 90 eller 

sundhedscenter@rk.dk  

• Rådgivnings- og Behandlingscentret, Egegårdsvej 48-50, tlf. 36 

37 93 50 eller rk@rk.dk  

• Ringe til Alkolinjen på tlf. 80 200 500 kl. 11-15 alle hverdage.

På rk.dk kan du læse mere om tilbud, der omfatter både samtaler, 

rådgivning og ambulant behandling (dvs. uden indlæggelse på 

hospital). 
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TOOLCAMP
Opfinder-konkurrencen Toolcamp for Rødovres skoleelever er opfundet 

i Rødovre, men har i dag bredt sig til hele Danmark. Konkurrencen har 

fokus på innovation, samarbejde og teknologi.

I februar mødtes 133 elever fordelt på 35 hold i Viften for at fremlægge 

de opfindelser, de har arbejdet med på skolerne. Alle opfindelser var 

inspireret af fem af FN's Verdensmål: Stop sult, rent vand og sanitet, 

ansvarligt forbrug, bæredygtige byer og bæredygtig energi. 

Skoleelever laver opfindelser ud fra FN's verdensmål
Til den årlige innovations-konkurrence  
ToolCamp var der fokus på FNs 
verdensmål. Et hold elever fra 6.c på 
Rødovre Skole gik videre til den 
nationale konkurrence. De skal dyste 
mod hold fra hele landet med deres 
opfindelse, der kan rense regnvand.

Genbrug, madspild, bæredygtighed og rent 

vand. Det var nogle af de nøgleord, der var i spil 

da Rødovres 6. klasser fremlagde resultatet af 

deres forsøg som opfindere, da der blev afholdt 

Toolcamp i Viften. Her var alle Rødovres skoler 

repræsenteret, og hver især kom eleverne med 

deres bud på håndgribelige løsninger ud fra fem 

af FN's verdensmål. 

“Verdensmålene kan godt føles meget abstrak-

te, selv for voksne. Derfor tror jeg, eleverne har 

fået meget ud af at arbejde sig frem til, hvordan 

verdensmålene kan udmønte sig i praksis,” siger 

Stefan thor Straten, der arbejder for CONCITO's 

Klimaambassade, der har fulgt eleverne under 

hele processen.

IDÉ, SAMARBEJDE OG RESEARCH
Toolcamp sluttede af med, at der blev uddelt en 

række priser blandt de 35 hold. Det blev holdet 

‘Nerdz’ fra Rødovre Skole, der løb med hoved-

prisen, og som derfor skal repræsentere Rød-

ovre ved den nationale konkurrence. Nerdz 

havde opfundet en solcelledrevet regnvandsren-

ser, der kan tilsluttes tagrenden.

“Der kommer mere og mere forurening i regn-

vandet, så målet var at rense det, så det kan 

genbruges. Det bliver godt nok ikke til rent drik-

kevand, men det kan stadig bruges til tøjvask, 

toiletvand og til at vande planter,” fortæller 

12-årige Mascha Mølkjær Hansen, der ligesom 

resten af holdet Nerdz går i 6.C på Rødovre 

Skole. De vandt blandt andet på grund af deres 

grundige research, der inkluderede en studietur 

til DTU, og fordi de har brugt flere teknologier, 

såsom MineCraft og LEGO-modeller, til at kom-

me frem til udformningen af deres vandrenser. 

“Det var Mascha, der fik ideen til vandrenseren, 

men så har vi arbejdet sammen for at finde ud 

af, hvordan den skulle være,” forklarer Alexan-

der Pedersen. Han er ligesom holdkammeraten 

Daniel Ayed overrasket over, at deres hold fak-

tisk vandt: 

“Det havde jeg slet ikke set komme. Man får  

helt lyst til at blive opfinder,” siger Daniel. 

Toolcamp sluttede af med en opfordring fra 

Stefan thor Straten til, at børnene også fremover 

fører de gode ideer ud i livet. For dem var der 

nemlig masser af, fortæller han: 

“Børn tænker ud af boksen, og arbejder mere 

kreativt end mange voksne. Og det er vigtigt at 

holde fast i, hvis vi skal opfylde FN’s 

verdensmål.” 

Alexander, Daniel og Mascha er 
holdet 'Nerdz'. De løb med hoved-
prisen for deres vandrenser. 

UD I NATUREN

Mød fårene, fuglene, flagermusene og 
alle de andre dyr i Rødovre
Rødovre Kommune arrangerer hvert år en række guidede naturture omkring Vestvolden i samarbejde med 
naturforeningerne. Alle ture er gratis og uden tilmelding. Se alle naturture i 2019 herunder.

BESØG FÅRENE 
Søndag d. 7.4, 5.5, 2.6, 7.7, 4.8, 1.9, 6.10 og 

8.12 (julehygge). Alle dage klokken 10

Mødested: Ved Ejbybunkeren

Tag børnene med ud og besøg fårene på 

Vestvolden. Du kan være heldig at se få-

rene blive klippet i maj, hvis vejret tillader 

det. Hver gang fortæller formanden for Få-

regræsserforeningen, Ellen Jensen, om for-

eningens arbejde. Arrangør: Rødovre Kommune 

og Fåregræsserforeningen.

INVASIVE PLANTER
Søndag d. 12. maj kl. 11

Mødested: Ved Ejbybunkeren

Vær med, når vi giver naturen på Vestvolden 

en hånd med at bekæmpe invasive planter. 

Undervejs fortæller Jann Larsen fra Danmarks 

Naturfredningsforening om planterne. 

Arrangør: Rødovre Kommune

og Danmarks Naturfredningsforening.

SPIS VILDE PLANTER
Fredag d. 24. maj kl. 15

Mødested: Artillerimagasinet

Vi leder efter spiselige planter på Vestvolden 

og tilbereder vores høst sammen med Søren 

Espersen, der til dagligt formidler viden om 

Nordens spiselige vilde planter og leverer vilde 

urter og bær til restauranter. Arrangør: Rød-

ovre Kommune og Danmarks 

Naturfredningsforening.

FUGLETUR
Torsdag d. 13. juni kl. 20

Mødested: P-pladsen for enden af Rødovre 

Parkvej

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

kring Espelunden Park. Medbring gerne kikkert 

og fuglebog. Dagens guide er biolog John Fri-

senvænge. Arrangør: Rødovre Kommune og 

Dansk Ornitologisk Forening.

ÅNDEN I NATUREN
Torsdag d. 8. august kl. 16.30

Mødested: Batteritogsmagasinet

Biolog, forfatter og fotograf Michael Stoltze 

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

Guldalderen og om deres syn på natur, ånd og 

viden. Hør et foredrag om det, der berører os 

mest i naturen og fremkalder tanker om ånd og 

guddommelighed. Arrangør: Rødovre 

Kommune.

FLAGERMUSTUR
Lørdag d. 31. august kl. 20

Mødested: Batteritogsmagasinet 

Oplev flagermusene, når de er aktive i mørket. 

Via en detektor kan vi opfange flagermuse-

nes ultralyde. Lyt dig frem til flager-

musene med biolog John Frisen-

vænge. Medbring solidt fodtøj og 

gerne en lommelygte. Arrangør: 

Rødovre Kommune og Dansk 

Pattedyrforening.

TUR TIL FRUGTLUNDEN
Søndag d. 6. oktober kl. 11

Mødested: Ved Ejbybunkeren

Kom og smag friskpresset æblesaft og hør om 

æblesorterne på børnenes træer. Tag fire-fem 

æbler med fra haven (af samme sort) og  

få sor ten bestemt af  

æbleeksperten Maren 

Korsgaard. 

Arrangør: Rødovre 

Kommune.

OPDAG INSEKTERNE I MØRKET
Fredag d. 23. august kl. 21

Mødested: Batteritogsmagasinet

I skumringen ser man ikke de mange insekter, 

der huserer rundt omkring. Men med  

lyslokning lokkes insekterne mod det 

uimodståelige lys, som de tror er 

månen, og så kan vi se og under-

søge insekterne. Medbring ger-

ne pandelampe/ lommelygte. 

Arrangør: Rødovre Kommune og 

Lepidopterologisk Forening.
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“At OPLEVE NATUREN er også at se 
de ting, vi ofte bare går forbi”

Der er fokus på natur og udeliv i 
daginstitutionerne i Rødovre. For 
børnehavebørnene i Slottet i Islev 
betød det et besøg fra ‘Natur-Nanna’. 
Hun tog børnene med på jagt efter alt 
det spændende, der gemmer sig i den 
natur, børnene går forbi hver dag.

Ti små børn i flyverdragter trasker af sted fra 

Børnehuset Slottet i Islev og ned mod søen i 

Stadionparken. 

“Hvilke fugle tror I, vi ser dernede ved søen?” 

spørger naturkonsulent Nanna Johansen,  

som blandt børnene bare går under navnet 

‘Natur-Nanna’.

“Ænder,” foreslår et barn.  

“Svaner,” siger et andet. 

“Ænder,” tilføjer et tredje barn. 

“Fisk,” siger et fjerde barn.

Børnene er alle omkring fire år og er på vej 

på fugletur. Natur-Nanna har tasken fuld 

af kikkerter, lommelygter og ugle-

bamser. Dem får børnene lov at låne på 

skift efterhånden som snakken falder på 

alt fra ænder og blishøns til små biller i træerne 

og ugler, der jager mus om natten. 

Turen er en del af Rødovre Kommunes fokus på 

natur og udeliv i daginstitutionerne og skal både 

give børnene viden om naturen og en masse 

gode oplevelser. Og så skal naturturene inspi-

rere pædagogerne i institutionerne til, 

hvordan de arbejder pædagogisk med 

naturen, så det stemmer overens med 

læreplanerne for institutionerne. 

Denne kolde og klare formiddag er den 

eneste nogenlunde sjældne fugl i Stadion-

parken en enkelt grønbenet rørhøne, men det 

har ikke så stor betydning. Natur-Nanna forkla-

rer, at ænder og blishøns er lige så spændende, 

for naturen behøver ikke være storslået og 

sjælden for at være interessant.

“Det er dér, hvor jeg kommer ind i billedet. Min 

opgave er at åbne børnenes sanser, så de får 

øjnene op for det helt almindelige. En husskade 

kan være interessant at høre om, en mælkebøtte 

eller et egetræ kan være interessant, også for 

børnenes pædagoger. At opleve naturen er også 

at se de ting, vi ofte bare går forbi. Men man er 

nødt til at gøre noget aktivt for at åbne øjnene 

for det,” siger hun.

BRUGER NY VIDEN, NÅR DE LEGER
Natur-Nanna samler børnene omkring sig og 

fortæller en historie om en ugle, der sover om 

dagen og drømmer om, at den skal fange mus 

om natten. Hun sender børnene ud for at lede 

efter mus, som uglerne kan spise.  Bagefter er 

der fri leg med tøjdyr, kikkerter og lommelygter. 

Det er her læringen fæstner sig, forklarer Natur-

Nanna. Når børnene får lov at arbejde videre 

med deres nye viden i legen. 

Vigga på fire år kommer løbende hen efterfulgt 

af kammeraten Jens:

“Natur-Nannaaaaa!” råber hun. “Vi har fundet 

et æg.”

“Hvad tror du, det er for et æg?” spørger 

Natur-Nanna.

“Et kyllinge-æg,” foreslår Vigga, men Jens tror 

mere på et dinosaur-æg. De griner begge, fordi 

de godt ved det er for sjov. Så løber børnene 

videre igen. Det lille stykke græs foran Stadi-

onsøen er for en kort stund forvandlet til et 

stykke vild natur i børnenes fantasi. Og det er 

også en af pointerne, forklarer Natur-Nanna.

“Hvis man får nogle gode naturoplevelser som 

barn, så vil man også tillægge natu-

ren en værdi og passe på den, når 

man bliver voksen.”

NATUR OG UDELIV I BØRNEHØJDE
Alle Rødovre Kommunes dagtilbud arbejder med natur, udeliv og 

science i børnehøjde. Naturkonsulenten besøger institutionerne på 

skift, hvor hun laver aktiviteter med børnene og underviser pædago-

gerne i at formidle naturen til børn. Formålet er at vække børnenes 

nysgerrighed og lyst til at udforske naturen. Dette er en del af arbejdet 

med nye styrkede læreplaner og i tråd med den nye dagtilbudslov. Der 

findes lignende indsatser omkring science, kultur og kulturhistorie. 

MUS + UGLE = SAMLESÆT. Naturkonsulent Nanna Johansen laver også små seancer, 
hvor børnene får lov til at skille en klump uglegylp ad og samle museknoglerne igen.  
Her er det Norma på fem år og Alma på seks år fra Børnehuset Slottet, der prøver at 
finde ud af, hvilke knogler der hører til hvor, blandt andet ved at føle på deres egen 
krop for at mærke hofter, rygrad og kranium. 

UD I NATUREN

UDFORSK SELV NATUREN MED BØRN

FIND INSPIRATION TIL KRIBLE-KRABLE-TUREN
Naturen er lige uden for din hoveddør. På natur-vejleder.dk under 

‘krible-krable’ er der mange konkrete ideer til, hvordan I kan un-

dersøge smådyrene i naturen. 

I kan også lade jer inspirere ved at se Ramasjang i maj måned, 

hvor det er krible-krable-måned. 

I samme periode vil Natur-Nanna lave kurser for pædagogerne i 

Rødovres daginstitutioner om insekter og krible-krable samt tage 

på ture med børnene i de forskellige institutioner.

 

TAG UD OG FIND DYRENE
På Rødovre Bibliotek kan I låne en rygsæk med inspiration og 

redskaber til at gå på naturopdagelse med børnene. I rygsækken 

er forstørrelsesglas, insektnet, bøger og meget mere. Der findes 

også tilsvarende kasser, som daginstitutionerne kan låne på 

biblioteket.

LÆS MERE OM NATUREN
Du kan også få meget mere at vide om naturen på en af Natur-

Nannas egne yndlings-hjemmesider, nemlig vestrehus.dk. Siden 

giver overblik over årstider, arter og meget mere.

Spørg også på dit lokale bibliotek. De kan hjælpe dig med at finde 

bøger om naturen for både børn og voksne.

UD I NATUREN
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Musik og scene
THE BLUES TRAIN FESTIVAL
Fredag 22. marts kl. 19

Denne aften er Viften spækket med nationale og 

internationale bluesmusikere fra øverste skuffe. 

Oplev Mik Schacks Juke Joint feat. Peter Nand og 

Jesper Theis, Troels Jensen & Miriam Mandipira, 

Big Creek Slim Band

Sted: Viften

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

 

ALEX VARGAS, SUPPORT: DAVID44
Lørdag 23. marts kl. 20

Oplev den anmelderroste sanger i to forskellige 

liveopsætninger: Første del solo og anden del 

med fuldt band – på én og samme aften.

Sted: Viften

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

 

For børn
BARSELSCAFÉ: FØRSTEHJÆLP TIL 
SPÆD- OG SMÅBØRN
Lørdag d. 16. marts kl. 10.15-12 og kl. 12.15-14

Lær om førstehjælp til spæd- og småbørn, når 

Islev Bibliotek får besøg af Toni Mathiasen fra 

førstehjælp.nu. 

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes fra fredag d. 8. 

marts kl. 10 via rdb.dk. Der skal kun købes billet 

til den voksne.

HØJTLÆSNING MED HR. STRUGANOFF
Torsdag d. 28. marts kl. 17-18.30

Skuespiller og musiker Christine Skou læser højt 

fra Kim Fupz Aakesons bøger om Hr. Struganoff. 

Bagefter spiser vi ’Bøf Stroganoff’ og leger i Hr. 

Struganoff-udstilling i børnebiblioteket.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 30. kr. inkl. mad via rdb.dk fra onsdag 

d. 20. marts kl. 10. Der skal købes billetter til 

både børn og voksne.

 

TEATER FOR DE 4-8 ÅRIGE: ’SØNDAG’
Lørdag d. 30. marts kl. 10.30-11.10

Torstens mor skal have en baby. Torstens ven 

siger, det er, fordi hans mor og far ikke synes, 

han er nuttet mere. Teatret Patrasket har dra-

matiseret Kim Fupz Aakesons historie 'Søndag'.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk  fra fredag d. 22. marts 

kl. 10. Der skal købes billetter til både børn og 

voksne.

SJOV LØRDAG
Lørdag d. 16. marts kl. 10-16

Kom og leg, når der er Sjov Lørdag i Rødovre-

hallen, der er fyldt med sjove aktiviteter for børn 

og unge – alt fra sport til kreativitet.

Sted: Rødovrehallen / Skøjtearenaen

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

Foredrag og workshops
FOREDRAG: DESIGN DIN HAVE MED FARVER
Onsdag d. 27. marts kl. 19-21

Journalist, fotograf og forfatter Nina Ewald giver 

gode råd og forklarer, hvordan farver påvirker 

os fysisk og psykisk. Ved hjælp af farvecirklen 

viser hun, hvordan du farvesætter din have ud 

fra simple principper. I dagens anledning serve-

rer vi kaffe og havekage.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk.

 

GÆKKEBREVSWORKSHOP
Lørdag d. 6. april kl. 10-13.30

Gækkebreve har haft mange forskellige former 

gennem tiden. Hvad er egentlig en gæk, og 

hvorfor sender vi disse mærkelige breve hvert år 

op til påske?

Det kan du høre om i børnebibliotekets gække-

brevs-værksted, hvor du også selv kan lave 

gækkebreve.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang. Ingen tilmelding.

Sundhed
HOLD RYGGEN I GANG – VED DU HVORDAN?
Tirsdag den 2. april kl. 16.30-19

På denne workshop får du viden om, hvordan 

du kan styrke din lænderyg gennem forskellige 

øvelser. Workshoppen er kun for borgere, hvis 

lænderygsmerter er opstået inden for det  

seneste år.

Sted: Vestbad

Gratis. Tilmelding nødvendig via rk.dk/

sundhedscenter.

STYRK DIN MENTALE SUNDHED
Onsdag d. 27. marts kl. 19-20.30

Find ud af hvilken betydning din psyke har, når 

du møder belastninger i livet, og få inspiration 

til, hvordan du med få tiltag kan styrke din psyke 

i hverdagen. Oplægsholder er psykolog Louise 

Granby Byriel.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter.

Ud i det grønne
GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
BESØG FÅRENE
Søndag d. 7. april kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om foreningens arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

Kunst
CYKELTUR I HEERUPS VANLØSE 
Lørdag 23. marts kl. 13-15 

Nu kan du opleve Henry Heerups Vanløse på 

cykel og høre små anekdoter fra et liv i kunstens 

tegn. Turen går blandt andet forbi Rødtjørnevej, 

Vinkelager og Nedertoften, hvor Heerup boede. 

Vi slutter turen ved Heerup Museum med en 

kort intro til Heerups stenkunst, kaffe og en 

kage. 

Mødested:  Rødtjørnevej 7 i Vanløse

Billetter: 80 kr. via heerup.dk eller på museet 

inden 10. marts. 

GRATIS OMVISNING: 
COBRA OG KAMSTRUPVEJ
Søndag 31. marts kl. 12-13

Efter 2. verdenskrig lavede Heerup et væld af 

stenskulpturer, som blev udstillet på store inter-

nationale CoBrA udstillinger og i naturens frie 

rammer på Kamstrupvej i Rødovre. Hør mere 

om stenens særlige betydning for Heerup.

Sted: Heerup Museum

Gratis mod betalt entré til museet. Tilmelding er 

ikke nødvendig.

EIVØR
Søndag 24. marts kl. 16

Oplev den alsidige musiker Eivør med den for-

tryllende vokal.

Sted: Viften

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

 

RØDOVRE REVYEN
9., 10., 11. og 12. april kl. 19 og 13. april kl. 14

Kom og se de lokale talenter folde sig ud i Rød-

ovre Revyen, der leveres med stor spilleglæde. 

Der er mulighed for at købe en revyplatte til at 

nyde inden forestillingen.

Sted: Rødovregård i ‘Loen’

Billetter: 125 kroner via roedovre-revyen.dk / 

billetto.dk.

Det sker i Rødovre

Gør et kup
BOGSALG
Mandag d. 1.- lørdag d. 6. april i bibliotekernes 

betjente åbningstid

Bibliotekerne sælger kasserede bøger, blade og 

meget mere til spotpriser. Se mere på rdb.dk.

Sted: Rødovre Bibliotek / Islev Bibliotek

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.
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DENGANG I RØDOVRE

Mysteriet om 
klokkespillet i 
rådhuskælderen
Da Rødovre Rådhus stod færdigt i 1956 var Arne Jacobsens 
byggeri udstyret med et nu myteomspundet klokkespil. 
Men hvad spillede det? Og hvorfor holdt det op med at 
spille? Svaret på de spørgsmål blæser stadig i vinden. 

Dybt nede i kælderen under rådhuset - forbi mapperne med papirer fra 

fordums tider, bag aflagte skriveborde og gamle kontorlamper - og under 

det årvågne blik fra ikke så få edderkopper - findes en dør til et hemmeligt 

rum. Og her må du hverken småsludre eller fnise - nej du skal være helt 

stille, for dette er alvor!

“Jeg begyndte som elev i Rødovre Kommune i 1977. Og dengang fik jeg at 

vide, at jeg skulle være helt stille, når jeg var i nærheden af den dør, fordi 

der var en tændt mikrofon derinde, der optog lyden af klokkerne og sendte 

den videre til en højtaler ved rådhusuret,” fortæller Flemming Poulsen, 

der i dag er servicechef i Rødovre Kommune. 

Den dag i dag er der stadig et skilt på døren, der beder om stilhed, og 

indenfor står et to-tonet klokkespil i mandshøjde med en meget gammel 

mikrofon under. Og længere inde i rummet en større maskine, der minder 

om en forvokset spilledåse. 

“De to toner har nok markeret halvtimeslaget, og så har man måske spillet 

en melodi klokken tolv,” siger Flemming Poulsen, der dog indrømmer at 

han ikke selv husker nogensinde at have hørt klokkespillet. Så måske var 

der slet ingen tændt mikrofon dengang i 1977 - måske havde hans over-

ordnede helt andre grunde til at bede den unge langhårede elev om at 

være stille.

“Jeg fik jo også at vide, at jeg gik alt for hurtigt gennem svingdørene. Det 

måtte man heller ikke,” griner han.

KLOKKESPIL I STEDET FOR TÅRN?
Klokkespillet var en del af Rødovre Rådhus fra det stod færdigt i 1956, men 

ingen levende sjæl på rådhuset kan i dag huske, hvornår eller hvorfor det 

holdt op med at spille. Eller hvilken melodi det spillede. 

“Der er heller ikke noget i vores arkiver, der giver svar på spørgsmålene. 

Vi kan dog se, at der har været diskussion om, at det brugte for meget 

strøm, så måske har det været grunden til, at det blev taget ud af drift. Jeg 

kan også se, at det blev repareret for sidste gang i 1959, men her ender 

sporet,” fortæller Marie Drost Aakjær, der er arkivar ved Rødovre Lokalhi-

storisk Samling. Heller ikke opkald til den gamle reparatør har givet resul-

tater. Hun har desuden forgæves ledt efter beviser for en gammel vandre-

historie om klokkespillet: Nemlig at ‘nogen’ ønskede at Rødovres nye 

rådhus skulle have et tårn, men at arkitekten Arne Jacobsen nægtede - og 

som et kompromis gav rådhuset et meget stort ur og et klokkespil.

“Det er nok bare en god historie, for der er ingen papirer eller avisartikler, 

der viser, at man overvejede at lave et tårn,” siger hun. "Men vi vil meget 

gerne høre fra folk, der kan huske noget om klokkespillet." 

Hvad spillede rådhus-
urets klokkespil - og 
hvornår holdt det op med 
at spille? Det har vi spurgt 
om på Facebook. 
Nogle borgere synes at 
kunne huske, at uret ved 
særlige lejligheder spil-
lede en melodi, måske 
endda så sent i som i 
slutningen af 1970'erne 
eller starten af 1980'erne. 
Der er dog ingen bud på, 
hvilken melodi det 
spillede.
Kan du huske mere, så 
skriv gerne til os. Find 
Rødovre Kommune eller 
Rødovre Lokalhistorisk 
Samling på Facebook el-
ler skrive direkte til vores 
lokalarkivar på 
lokalhistorisk-samling 
@rk.dk.

Rødovre Rådhus stod 
færdigt i 1956 med sit 
ikoniske rådhusur og 
klokkespil i kælderen. Det 
var arkitekten Arne Ja-
cobsen, der tegnede råd-
huset i funktionalistisk 
stil med vægt på den 
praktiske brug af huset. 
Blandt andet kan mange 
af væggene flyttes, så 
rumfordeling kan tilpas-
ses til forskellige formål. 
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