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KLAR TIL HØNS
Børnene på Tinderhøj Skole er klar til at lære 

både at holde høns og passe på miljøet. Skolen 

får nemlig midler til at blive grøn profilskole som 

en del af Rødovre Kommunes budget for 2017. 

Men der er også sat penge af til byudvikling i 

Islev, et moderne plejehjem med plads til forti-

den - og masser af godt naboskab i Kærene og 

Bybjerget. Læs om nogle af de ting, pengene på 

næste års budget skal gå til på side 6, 7, 8, 9, 10 

og 11.

PÅ RET KØL I RØDOVRE
Der var engang, hvor hovedstadens uregerlige 

drenge blev sendt på skolehjem i Rødovre for at 

blive afrettet og lære et fag. ’Prøven’ hed anstal-

ten, der lå i de bygninger på Nyholms Allé, hvor 

Værkstedscentret Espevangen ligger i dag. Og 

selv om det lyder gammeldags, så var Prøven 

topmoderne for sin tid, og fik efter nogle år 

blandt andet Danmarks første udendørs svøm-

mebasin. Læs mere på bagsiden.
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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 BORGERE GIVER FLERE PENGE TL RØDOVRE
Rødovre er inde i en fantastisk udvikling, og det får nu betydning for 

kommunens økonomi. De mange nye borgere har nemlig fået en 

enig kommunalbestyrelse til at vælge selvbudgettering som model 

for næste års budgetlægning, og det giver en gevinst på 31,1 millio-

ner kroner. De senere år har kommunen ellers brugt en model, hvor 

staten garanterer for indtægterne, men med de mange nye tilflyttere 

giver det ikke længere mening. Det betyder, 

at kommunen kan investere endnu mere i 

Rødovre og sikre at den positive udvikling 

fortsætter. Du kan læse meget mere om, 

hvad pengene på næste års budget 

blandt andet skal gå til på side 6-11.

TID TIL AT FINDE SNESKOVLEN FREM
Vinteren er lige om hjørnet, så vær klar, når sneen 

daler. For er du grundejer på en privat fællesvej, så husk 

at du selv skal fjerne is og sne, samt salte eller gruse 

foran og langs din ejendom - og helt ud til vejmidten.  

Bor du på en kommunevej, så skal du rydde og salte dit 

fortov og sti foran og langs ejendommen. Rødovre Kom-

mune sørger til gengæld for at rydde veje og cykel-

stier - først på de store kommunale veje og derefter 

de mindre boligveje, hvis der er kapacitet til det. Husk 

også at rydde sne og is og salte mellem vejen og af-

faldsbeholderne, så din skraldemand kan hente dit affald. 

Du kan også hjælpe til som bilist ved for eksempel ikke at parkere 

alt for tæt på vejbump. Læs mere om snerydning på rk.dk under 

grundejerforpligtelser.

NY HANDICAPPOLITIK SENDT I HØRING
’Lige muligheder i livet’ er temaet i udkastet til kommunens 

nye handicappolitik. Visionen er, at borgere med handicap skal 

have et ligeværdigt liv med tryghed og stærke fællesskaber, at 

god tilgængelighed skal give mulighed for et aktivt liv, og at 

teknologiske løsninger skal kunne bidrage til at gøre hverdagen 

nemmere. Politikken bygger på dialogmøder med handicap-

pede borgere, deres pårørende og fagpersoner, og den om-

handler både børn, unge, voksne og ældre med fysisk og/eller 

psykisk funktionsnedsættelse. Politikken er i høring frem til den 

25. november, hvor alle med interesse for emnet kan komme 

et høringssvar. Læs mere på rk.dk.
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PIGERNE GIVER DEN GAS
Gemt mellem motorvejen og Vestvolden findes 

Vestvoldens Ungdomsklub, også kendt som 

knallertbanen. Her holder en håndfuld drenge 

- men også to piger - til: For knap et år siden 

skiftede Amber nemlig sin hest ud med en mo-

tocross’er, og det var kærlighed ved første blik. 

Klubbens anden pige, Signe, har derimod kørt 

motocross siden hun var 8 år, og er i dag blandt 

Danmarks bedste. Mød pigerne på side 12.
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KOM TIL JULEMARKED
Selv om der kun står november på kalenderen, så er julen al-

ligevel lige om hjørnet i Rødovre. Weekenden den 19.-20. 

november er der nemlig Plantefarvernes Julemarked på 

Rødovregaard og Heerup Museum. Her er der gammeldags 

boder, godter og mulighed for julehygge med familie og 

venner. På markedet viser plantefarverne deres unikke kunst 

og håndværk frem, og det foregår klokken 11-16 begge dage. 

Ugen efter, fredag den 25. november, bliver det store juletræ 

på Rådhuspladsen tændt. Julemanden kommer og un-

derholder, og der vil være marked med mere end 

40 boder. Det er fra klokken 15-19. Dagen efter, 

om lørdagen, er der fortsat marked fra klokken 

10-15.  



NYHEDER NYHEDER

Når datastuen flytter, flytter brugerne med
Siden 1. september har Ørbygårds 
datastue ligget et helt andet sted i 
Rødovre, nemlig på Café Biblioteket  i 
Kærene. Men det har ikke forhindret 
de faste ’elever’ i at komme. Og et par 
nye er også dukket op for at få en kop 
kaffe og hjælp til at løse problemerne 
med pc’en eller iPad’en.

På Café Biblioteket høres museklik og snak. Det 

er lyden af datastuen, et tilbud for Rødovre-

borgere der har rundet 60 år, som kan få hjælp 

til alt fra netbank til billeder. 

Datastuen er en café, hvor borgere kan komme 

forbi, når de har et problem og få hjælp af data-

stuens frivillige. 

Borgerne får en-til-en-undervisning, og det er 

den samme frivillige, som hjælper hver gang. 

For det skaber tryghed, fortæller Klaus, der er 

frivillig på datastuen:

”Vores frivillige har hver deres måde at lære fra 

sig på, og det er vigtigt ikke at skabe forvirring 

ved at få hjælp af en ny hver gang. Og så er det 

hyggeligt for begge parter at mødes igen. Det er 

meningen med undervisningen, at borgerne for 

eksempel selv skal kunne gå i netbanken, når de 

har fået hjælp på datastuen, men de er selvføl-

gelig altid velkomne, hvis problemet opstår igen, 

eller de har andre spørgsmål.”

Datastuen, som tidligere har holdt til på Pleje-

hjemmet Ørbygård, er flyttet til Kærene på 

grund af Ørbygårds ombygning. Men det har 

ingen betydning for datastuens frivillige eller 

brugere – de kan godt lide de nye omgivelser 

med et mere pulserende liv.

Bente er en af de såkaldte ’elever’, der er flyttet 

med datastuen. Hun er kommet i dag for at få 

hjælp til at lægge feriebilleder fra sin mobil over 

på computeren og få sat billederne i mapper. 

Hun har også fået installeret Google Earth, så 

hun kan ’rejse tilbage’ til de steder, hun har 

været på ferie. 

“Det er dejligt at komme her og få hjælp, især 

når man selv er et ’knokkelhoved’ til computer,” 

siger hun.

En anden elev i dag er Eva, der er kommet for at 

få hjælp til at opdatere sin computer, som ikke 

er blevet opdateret siden 2012. Hun mangler 

også et virusprogram og spørger de frivillige: 

”Hvornår er det nødvendigt?”

For computeren skal være i orden, så hun kan 

finde strikkeopskrifter på den, og så vil hun 

gerne i gang med slægtsforskning på nettet. Der 

går ikke længe, før en af de frivillige har vist 

hende en hjemmeside, hvor hun kan se nær-

mere på sine aner.

OGSÅ NYE BRUGERE
Mens nogle af eleverne er flyttet med fra Ørby-

gård, så er andre er nye brugere. De er blevet 

opmærksomme på datastuen gennem opslag i 

boligområdets opgange. Og det håber datastu-

ens frivillige vil få endnu flere til at lægge vejen 

forbi datastuen, når den har åbent om 

onsdagen. 

En af de frivillige er Lena på 73 år, der har hjul-

pet til siden datastuen oprindeligt åbnede på 

Ørbygård i 2012. 

”Jeg kan godt lide at undervise og glæde andre 

ved at hjælpe dem. Den anden dag hjalp jeg en 

elev med at komme ind på sin pc, som han var 

låst ude af,” siger hun. Og selv om eleverne på 

datastuen er lidt ældre end hun har været vant 

til, så ved hun som tidligere husholdningslærer 

godt hvad det vil sige at lære fra sig. Men det at 

være frivillig er også rart i sig selv. De har et 

godt fællesskab og arrangerer sommetider 

madaftener sammen, fortæller hun med et smil.

Selv kan hun godt lide at spille bridge på sin 

iPad, og så er hun begejstret for Lauritz.com-

appen, hvor hun lige har solgt et par pelse.

“Selv om jeg dog ikke synes, jeg fik helt nok for 

dem,” siger hun. 

DATASTUERNE I RØDOVRE
Datastuerne er et gratis tilbud for dig over 

60 år, hvor du kan få personlig, individuel 

hjælp af frivillige til spørgsmål om f.eks. pc, 

tablet/iPad, Digital Post, e-Boks, netbank, 

billeder, print, skrive- og regneprogram-

mer, finde ting på nettet og meget mere. 

Du kan både være nybegynder eller 

rutineret.

Datastuen på Café Biblioteket, Nørrekær 8, 

har åbent hver onsdag kl. 10-12.

De to andre datastuer holder åbent:

Datastuen på Gunnekær, Gunnekær 60, 

mandag og tirsdag kl. 10-12.

Datastuen på Vandværket, Vandværksvej 

17, mandag, torsdag og fredag kl. 10-12.

Skoleelever bænket i KB-salen
Der blev lyttet godt efter, da 9. klasses-elever fra Islev Skole besøgte Rådhuset i oktober. Eleverne 

har valgfaget Arbejdskendskab og hørte borgmester Erik Nielsen fortælle om Rødovre som virksom-

hed, og om erhvervslivet i kommunen. Foredraget foregik i i Kommunalbestyrelsessalen, og imens 

fik eleverne lov til at varme de sæder, der normalt tilhører medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. 

Som en del af undervisningen, skal eleverne også på virksomhedsbesøg og i praktik. 

Ny gruppe støtter pårørende 

En kræftsygdom i den nærmeste familie er en 

hård omgang. Sygdom rammer ikke kun den, 

der bliver syg: Som pårørende har man også 

brug for støtte og hjælp. 

Derfor starter Rødovre Kommune nu i samar-

bejde med Hvidovre Kommune en samtale- og 

netværksgruppe for pårørende til kræftsyge 

kaldet ’SOS til pårørende’. Forkortelsen står for 

Støtte, Omsorg og Samvær. Her kan du mødes 

med mennesker, der står i en lignende situation. 

Formålet med pårørendegruppen er at tilbyde 

støtte til at håndtere livet som pårørende og 

mindske følelsen af at stå alene.

Gruppen er for borgere i Rødovre og Hvidovre 

mellem 29 og 65 år, som er nær pårørende til en 

kræftsyg. Gruppen er ikke en terapigruppe, og 

den er som udgangspunkt en lukket gruppe. I 

gruppen er der plads til 8-12 deltagere, som 

ledes af kræftkoordinatorer Marie Bache Hansen 

og Jane Sannung, fra henholdsvis Rødovre og 

Hvidovre Kommune.

’SOS for pårørende’ starter i uge 47. Gruppen 

mødes cirka hver anden torsdag eftermiddag i  

to timer, og vil mødes i alt syv gange gange i 

Hvidovre Aktivitetscenter på Hvidovregade 49.

Du kan tilmelde dig ’SOS til pårørende’ ved at 

kontakte Rødovre Kommunes kræftkoordinator 

Marie Bache Hansen på tlf. 36 37 81 90 eller 

sundhedscenter@rk.dk. Det er vigtigt, at du 

prioriterer møderne, hvis du melder dig til.

Pårørende til kræftsyge kan nu få 
støtte i en netværksgruppe sammen 
med andre i samme situation.
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Området omkring Islevbrovej er i fuld 
gang med at blive renoveret og få sin 
egen ’Islev-identitet’. Med de midler der 
er sat af på næste års budget, forsættes 
renoveringen ned mod Vestvolden. Men 
allerede nu kan forandringen mærkes 
for dem, der bor der.

“Det kommer virkelig til at pynte, når de reno-

verer det. For det er sådan et mørkt stykke vej, 

og det er blevet til en holdeplads for lastbilerne.” 

Jette Baker Jakobsen ser ned ad Islevbrovej i 

retning mod Vestvolden. Bag hende er tunnelen 

over til Islev Torv og til venstre ligger Danmarks-

husene, hvor hun er formand for beboerforenin-

gen. Hun holder af at bo her, men det lille stykke 

af Islevbrovej uden for boligforeningen får ikke 

mange point i hendes bog.

“Vi er glade for, at der skal ske noget her, for det 

er meget nedslidt,” siger hun. En renovering af 

det lille vejstykke er en del af Rødovre Kommu-

nes budget for 2017. Men det er også en del af 

en større plan - ID Linjen - der handler om at 

binde Islev bedre sammen. En rød linje i vejbe-

lægningen på Islevbrovej skal gøre sammen-

hængen på tværs af kvarteret mere synlig, og 

reservere en del af vejen til de bløde trafikanter. 

Som en del af planen har Islev Torv også fået ny 

vejbelægning, og torvet har fået et mere åbent 

udtryk, så det er nemmere at få øje på butik-

kerne. Desuden må biler nu krydse torvet, som 

man må i en gågade-zone. For Jette Baker Ja-

kobsen har ombygningen af torvet betydet, at 

hun og hendes mand i højere grad har fået 

øjene op for det, fortæller hun, mens hun går 

hen over torvet.  

“Jeg ved, der er nogen, som har været imod,  

at der må køre biler her, og jeg kan godt  

forstå det er et problem, hvis folk kører  

for stærkt. Men for os har det også  

betydet, at vi er blevet mere opmærk- 

somme på hvilke butikker, der faktisk  

findes her,” siger hun og peger på  

cykelhandleren: “Min mand  

har lige købt sin nye cykel her, og vi er  

begyndt at bruge Fakta på den anden  

side af torvet meget mere.”

Det var netop for at give butikkerne bedre 

“Vi er blevet mere  
opmærksomme på hvilke       

butikker, der faktisk findes her”

FREMTIDENS plejehjem skal give en tryg følelse af 1970
Et af de store projekter, der fortsat er 
sikret med Rødovre Kommunes 
budget for 2017, er byggeriet af et nyt 
Ørbygård. Men det nye moderne 
plejehjem kommer også til at rumme 
tidslommer, der skal skabe tryghed 
hos demente borgere.

Det kan virke paradoksalt: Mens byggeriet af en 

ny og moderne udgave af plejehjemmet Ørby-

gård er i fuld gang, så sidder plejehjemmets 

forstander og tænker over, hvordan det nye 

plejehjem bedst kan indrettes som i 1960’erne 

og 1970’erne. Med mønstrede tapeter, møbler 

fra dengang og masser af farver.

“Vi ved, at størstedelen af vores beboere frem-

over vil være svært demente. Derfor vil det, de 

bedst husker, typisk være deres ungdom,” for-

klarer forstander Gitte Krog. Hun og en arbejds-

gruppe er derfor godt i gang med at finde ud af, 

hvordan de kan bruge bruge stilen fra dengang 

til at skabe en hjemlig følelse på gangene og 

fællesrummene i det nye Ørbygård. For det er jo 

hele pointen.

“Det her bliver jo deres hjem,” understreger hun 

og tilføjer:

“Når man er dement, så har man brug for tryg-

hed og genkendelighed, ikke for at alting er 

hvidt og klinisk. Vi har også overvejet, om vi 

kunne arbejde med lokale kunstnere for at 

skabe nogle malerier på væggene på gangene, 

som kan vække genkendelse, når man kommer 

til sin egen gang. For vi ved også, at mange 

farver giver et løft til humøret.”

Men selv om fortiden flytter med, så bliver det 

nye Ørbygård alligevel meget mere tidssvarende 

end det gamle, når det gælder størrelse af de 

enkelte værelser, bedre sanitet og 

fællesfaciliteter. 

“Det er hårdt tiltrængt, og noget af det vi især 

mangler i dag er ordentlige fælleslokaler. Så det 

glæder vi os til, for de fleste af vores beboere vil 

gerne være herude sammen med os andre. De 

har brug for den nærhed, det giver,” siger hun.

DET NYE ØRBYGÅRD
Det nye Ørbygård bygges i etaper: Halvde-

len af det gamle plejehjem er nu revet ned, 

og her bygges første del af det nye pleje-

hjem. Når det står færdigt, rives resten af 

det gamle plejehjem ned, og sidste del 

bygges op. Første del forventes færdigt i 

foråret 2018, anden del i efteråret 2019. Det 

nye Ørbygård får plads til 82 beboere (mod 

de nuværende 60). Der bliver 64 enrums-

boliger og 18 torums-boliger, der f.eks. kan 

rumme ægtepar. Værelserne bliver større, 

og der er fokus på gode fællesarealer og 

udearealer. Herudover planlægges det at 

lave sanserum, der kan være en hjælp til 

demente beboere.

Der er sat 19,3 mio. kr. af på Rødovre Kom-

munes budget for 2017 til byggeriet. Kom-

munens samlede udgift til byggeriet er 45,9 

mio. kr. over fire år (2016-19).

FREMTID OG FORTID Forstander på Ørbygård, Gitte Krog, foran den byggeplads, der om få år bliver til et helt nyt plejehjem. De ældre får større værelser, og bedre fællesarealer. 
Men der bliver også plads til fortiden, for stilen i plejehjemmets indretning vil pege tilbage mod beboernes ungdom, som er den tid, mange af dem bedst husker.

Vidste du at...?
...der også er sat 7,3 mio. kr. af i 

budgettet for 2017 til at renovere 

facader og vinduer i Trænningcentret 

Broparken? Træningscentret ligger 

sammen med Ældrecentret Bropar-

ken og varetager blandt andet 

genoptræning  efter 

hospitalsophold. 

chancer for at klare sig, at Kommunalbestyrel-

sen i sin tid tog beslutningen om at åbne torvet 

for bilkørsel. Og selv om Jette Baker Jakobsen 

synes, det ville være mere hyggeligt uden de 

parkerede biler på torvet, så synes hun stadig, 

det er et rigtig rart sted at komme. 

“Her er sådan en landsbystemning. Det er det, 

vi godt kan lide ved at bo her i Islev.”

Vidste du at...?
...Damhus Torv også renoveres som en del af Rødovre 

Kommunes budget for 2017? Rødovre Kommune 

forventer at bruge i alt 25 mio. kr. til den første etape af 

ombygningen, der omfatter en forskønnelse af torvet og 

ombygning af dele af Roskildevej. Desuden er der sat 

1,8 mio. kr. af til flere P-pladser i området.

På budgettet er der også sat 6 mio. kr. af til at give veje, 

stier og parker i Rødovre et løft, samt 3,6 mio. kr. til en 

ny stibro over Avedøre Havnevej. Renoveringen mellem 

Islev Torv og Vestvolden koster desuden  

7 mio. kr.
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Hvad er det for en skole jeres børn får, når Tinder-

høj bliver grøn profilskole?

“Vi vil gerne have en skole med en anderledes 

tilgang til undervisningen, hvor lærerne tager fat 

i specifikke emner omkring miljøet i både læs-

ning, matematik, biologi og så videre. Så man 

får tænkt miljø ind over de forskellige fag. Men 

den grønne profil bliver også tænkt ind, når 

skolen alligevel skal renoveres, så der kommer 

nogle gode arbejdsmiljøer, som skolehaver, 

drivhus og hønsehus.”

Hvad lærer jeres børn af at passe dyr og dyrke 

grøntsager?

“De finder blandt andet ud af, hvor fødevarerne 

kommer fra, og at de ikke bare kommer fra kø-

TEMA - BYENS BUDGET 2017 TEMA - BYENS BUDGET 2017

LEVENDE HØNS i skolegården og eftertanke, før vi   SKYLLER UD i toilettet
Når Tinderhøj Skole fra 2017 bliver 
grøn profilskole, får undervisningen 
fokus på natur og miljø, og hvordan 
børnene kan lære at passe på begge 
dele. Og set fra børnehøjde giver det 
rigtig god mening. 

Udstoppede dyr står nydeligt opstillet i skabene 

ved biologilokalet og betragter børnene med 

tomme glasøjne: Eleverne i 4.A på Tinderhøj 

Skole har travlt med at tegne omrids af hinan-

den på store stykker papir og derefter plotte alle 

de indre organer ind på tegningen. 

De har Natur og Teknik, og skal have styr men-

neskekroppens anatomi. Men inden længe bli-

ver det andre kredsløb og sammenhænge, de 

skal lære om. Som en del af den budgetaftale 

politikerne i Rødovre har lavet for 2017 er der 

nemlig sat penge af til, at Tinderhøj Skole frem-

over bliver grøn profilskole. Det betyder, at 

emner som natur, miljø og bæredygtighed skal 

tænkes ind i stort set alle fag. Desuden skal 

børnene på mange ture ud af huset, både ud i 

naturen, men også til steder som kan give en 

indsigt i, hvordan vi mennesker påvirker 

miljøet 

“Jeg ved, vi både skal på tur til Vestforbrændin-

gen og til et vandværk. Det har vores lærer al-

lerede arrangeret,” fortæller Mikkel Clausen 

Brandrup fra 4.A, som er en af de elever der 

især glæder sig til, at skolen får den nye grønne 

profil.

HVOR BLIVER VANDET AF?
“På vandværket kan vi lære noget om, hvor 

vandet bliver af og hvor meget vi bruger, hver 

gang vi skyller ud i toilettet. Men de har også 

snakket om, at vi måske skal have vores eget 

vandværksted her på skolen,” siger han. 

Han viser gerne rundt på skolen og forklarer, 

hvor vandværkstedet i givet fald skal være, men 

også hvor der i fremtiden kan blive både køk-

kenhave og hønsehus. For ideen er, at den om-

bygning, som allerede er planlagt for dele af 

Tinderhøj Skole, får et grønt tvist, så den passer 

til den nye profil. Målet er, at børnene både skal 

lære, hvordan de passer på miljøet, men også 

får en bedre forståelse for naturen.

LÆRE DE SMÅ BØRN AT PASSE PÅ DYRENE
Både Wilma Jensen og Ida Berthou Barslev fra 

4.A glæder sig til ture ud i skoven, hvor de kan 

lære om træerne og planterne, men de levende 

høns i skolegården gør dem en anelse nervøse: 

“Jeg er mest nervøs for om børnene fra de små 

klasser kan finde på at løbe efter dem. Men så 

må vi jo prøve at lære dem, hvordan de skal 

passe på dyrene,” siger Ida. Både hun og Wilma 

glæder sig dog rigtig meget til at prøve at spise 

nogle af de grøntsager, de selv har dyrket.

“For det er bare fedt at spise noget mad, man 

selv har lavet,” siger Wilma. 

Men for Mikkel er der også en anden lektie at 

lære fra planterne i køkkenhaven, de levende 

høns i skolegården og hele den grønne tanke-

gang. Noget som de udstoppede dyr bag ham i 

montren næppe har fået ret mange børn til at 

tænke på gennem tiden:

“Vi kan lære, at man ikke bare skal tage ting fra 

naturen uden at give noget tilbage. For hvis man 

fjerner al naturen og ikke planter nye ting, så er 

der til sidst slet ikke noget tilbage,” siger han.

“Børnene får indsigt i Jordens ressourcer” 
THOMAS KAMP NIELSEN, FORMAND FOR SKOLEBESTYRELSEN PÅ TINDERHØJ SKOLE

ledisken. Når man bor i byen, så er de her ting 

jo et fremmed univers for mange børn, men her 

lærer de om, hvad det faktisk kræver at gro 

grøntsager og opdrætte dyr. Og det handler igen 

om at få en indsigt i jordens ressourcer, og at de 

er knappe, så man skal tænke over, hvad man 

gør med dem.”

Hvorfor er det vigtigt, at børnene lærer i skolen, at 

de skal passe på miljøet?

“Hvis det er noget, der skal batte, så er det vig-

tigt, at man lærer om det tidligt. Vi voksne har 

jo vores vaner, og det er svært at lave om på, 

men hvis man lærer børnene at leve miljørigtigt 

fra en tidligt alder, så tror jeg, man kan ændre 

på nogle ting.”

Hvad er I som skolebestyrelse mest glade for ved 

den nye grønne profil?

“Det er nok, at det her er et initiativ, der er kom-

met indefra. Det er lærernes idé, og derfor er de 

også virkelig engagerede, og det kan vi kun 

hylde som forældrebestyrelse. At der så også er 

kommunal velvlje til at få det til at ske, det er jo 

virkelig positivt. Men lærerne fortjener et skul-

derklap for at tage initiativ til det.”

Der er sat 600.000 kroner af årligt fra 2017 og frem til at 
gøre Tinderhøj Skole til grøn profilskole. De skal blandt 
andet gå til at lønne en ’grøn konsulent’, der skal hjælpe 
med at tænke miljø og natur ind i undervisningen.

Vidste du at...?
...der også er sat penge af på budgettet for 2017 til at fortsætte 

arbejdet med kulturpædagoger i Rødovres daginstitutioner? De skal 

sikre, at børnene får masser af kulturoplevelser, både på ture ud af 

huset og hjemme på stuerne. Der er sat 1.665 mio. kr. af årligt fra 

2017 og de næste fire år. 

Folkeskolerne får desuden 11,9 mio. kr. på næste års budget til nye 

digitale redskaber til børnene. Det skal være med til at sikre et højt 

fagligt niveau og muligheden for skabe en undervisning, der er i 

tråd med den digitale verden, der omgiver eleverne.

Der er desuden sat 44 mio. kr. af over de næste to år til at bygge en 

ny daginstitution i Irmabyen, hvor mange børnefamilier kommer til 

at flytte ind over de kommende år.

GRØN SKOLE Wilma Jensen (tv) og Ida 
Berthou Barslev glæder sig til Tinderhøj 
Skole bliver grøn profilskole. Så får de høns 
i skolegården og masser af ture ud i  
det fri, hvor de skal lære om miljø og 
bæredygtighed.
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Sammenhold, cykelture og tyrkisk mad
Det boligsociale arbejde i Kærene og 
Bybjerget udspringer fra et lille hus i 
det store boligområde: Café 
Biblioteket, hvor beboerne mødes på 
tværs af alder og etnicitet. Støtten til 
arbejdet er en del af Rødovre 
Kommunes budget for 2017, men også  
beboerne selv betaler gennem deres 
boligselskaber.

I gryderne simrer maden lystigt: Tomatsovs med 

porrer og ris i én gryde, kød og ærter i en an-

den, bulgur med brune ris i en tredje. Duften 

breder sig på Café Biblioteket, der danner 

ramme om det boligsociale arbejde i boligom-

råderne Kærene og Bybjerget. Ind ad døren til 

caféen siver efterhånden de beboere, der er 

kommet for at nyde en god tyrkisk frokost til den 

fornemme pris af en flad ti’er.

For Esme Kizmaz, der står og rører i gryderne, 

er stedet hendes andet hjem. Hver anden tirs-

dag laver hun tyrkisk mad til sine naboer, hver 

mandag er hun i strikkeklub med danske, soma-

liske, makedonske og pakistanske kvinder, og 

andre dage kommer hun bare forbi. 

“Når jeg kommer herned, så glemmer jeg alle 

mine problemer. Hvad skal jeg lave derhjemme? 

Dér går jeg bare og tænker og tænker,” siger 

hun. Efter hendes mand døde, blev hun ramt af 

en depression, og selv om hun har tre dejlige 

børn, så er de voksne nu og har deres eget liv. 

Så timerne skal helst fyldes med noget andet 

end at tænke. 

“Og jeg er ikke et genert menneske, jeg er åben 

og vil gerne tale med andre,” siger hun. 

Det gør hun nu, for især efter hun har fået sin 

faste gang Café Biblioteket, er det blevet nemt at 

snakke med naboerne.

“Nu stopper vi og snakker på gaden, når vi mø-

des,” fortæller hun og tilføjer, at hun er glad for, 

at der kommer så mange forskellige mennesker 

i Café Biblioteket. 

ØLDRIKKERE, BIAVLERE OG STRIKKEDAMER
For stedet binder boligkvarteret sammen på 

tværs: Foruden de etnisk danske pensionister og 

beboerne med rødder i andre lande, så arran-

gerer øldrikkerne fra skurvogns-værestedet 

Prærien også morgenmad i cafeen hver onsdag.   

En af de pensionister, som kommer meget på 

Café Biblioteket er Bente Frederiksen. Og netop 

mangfoldigheden er også en af de ting, hun 

sætter pris på, fortæller hun, mens hun sidder 

ved et af bordene og venter på, at Esmes mad 

bliver færdig.

“Dem fra Prærien er jo nogle søde mennesker. 

Men det er ikke sikkert, jeg havde opdaget det, 

hvis jeg ikke havde mødt dem her,” siger hun. 

Hun er med i samme strikkeklub som Esme, og 

så er hun også en del af biavlerne - den gruppe 

beboere, der passer boligområdets bistader, 

som også er et af de boligsociale initiativer. 

“Jeg boede i Hillerød i 50 år, før jeg flyttede 

hertil. Men jeg nåede aldrig at lære så mange at 

kende der, som jeg gør her. Det er et dejligt sted 

at bo,” fortæller hun. 

IKKE BURE SIG INDE DERHJEMME
Bente giver Café Biblioteket og det boligsociale 

arbejde en stor del af æren. 

“Uden stedet her ville vi nok bare bure os inde 

derhjemme og ikke møde så mange andre. Man 

stiller sig jo ikke bare op på gaden og taler med 

folk, man ikke kender. Men hernede deler vi 

vores sorger og glæder,” siger hun. 

Ved et andet bord sidder endnu en biavler, nem-

lig Per Djursholm, der trods sit dårlige hjerte 

også er såkaldt ‘cykelpilot’ i området. 

  Det kan lade sig gøre, fordi der er el-motorer  

    på de to ladcykler som boligforeningerne og  

      Rødovre Kommune har indkøbt til Café  

       Biblioteket. Når dårligt gående, handicap-  

      pede eller ældre fra Kærene, Bybjerget,  

      Doktorhaven eller andre kvarterer trænger  

     til at se verden uden for deres lejligheder, så  

   kan de ringe til Café Biblioteket, som så 

beder en af de frivillige cykelpiloter om at køre 

dem en tur. 

“Jeg kørte med en dame på 94 for nylig. Hun 

havde ikke været udenfor i et år, sagde hun. Og  

jeg siger dig, hun smilede på hele turen,” for-

tæller han begejstret. 

Han har selv sit at døje med, men han kan ali-

gevel godt lide at tage sig af de ældre, som han 

typisk kører en tur rundt om Damhussøen eller 

ud til Vestvolden - eller til Irma Byen, som 

mange er nysgerrige efter at se. 

Og det handler ikke kun om at skabe indhold i 

sit eget liv. 

“Jeg kan godt lide at tage mig af dem. Man skal 

jo huske på: Det bliver jo også min tur til at blive 

som dem en dag,” siger han.

DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE
De boligsociale initiativer i Kærene og By-

bjerget udspringer fra en styregruppe, som 

består af en repræsentant for boligselska-

berne i området, Rødovre Kommunes So-

cialdirektør, en boligsocial koordinator, 

samt til tider en repræsentant fra SSP.

Aktiviteterne bliver i dagligdagen styret af 

den boligsociale koordinator fra Café Bib-

lioteket, der ligger på Nørrekær 8. Blandt 

aktiviteterne er også:

• Honninghaven, der består af ti bistader, 

der passes af 14 frivillige fra fire 

boligforeninger.

• Kærhaven, der er en byhave med bede 

og drivhus, der pases af frivillige. 

• Prærien, der er et værested for områdets 

øldrikkere.

• Cykeldiligencerne, der er to ladcykler, der 

køres af frivillige cykelpiloter. Giver en-

somme og dårligt gående en mulighed 

for at komme på tur.

• Lokalhus Syd, hvor der er fællesspisning 

hver torsdag.w

Vidste du at...?
...Rødovre Kommune årligt giver 

346.000 kroner til det boligsociale 

arbejde i Bybjerget og Kærene? 

Herudover betaler boligselskaberne 

AKB, Lejerbo og AAB i fællesskab 

835.000 kr. årligt. Pengene går til de 

aktiviteter, som en styregruppe 

sætter igang og foregår primært  

gennem Café Biblioteket.
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Et sted man kan  

GIVE DEN GAS

Det maskuline og feminine smelter sammen, 

når Amber Østergreen Ram Singh står ved siden 

af sin motocrosser i Vestvoldens Ungdomsklub. 

Hun er 16 år og hverken høj eller bred, men 

beskyttelsesdragt og panser får hende til at se 

næsten usårlig ud. Motorcyklen ved siden af 

hende er blå, men overalt hvor det er muligt, er 

den beklædt med pink klistermærker med hen-

des navn og kørenummer.

“Det er lidt en joke, jeg har med drengene her-

nede: At når jeg fik en crosser, så skulle den 

være lyserød. Så derfor har jeg købt alle klister-

mærkerne,” forklarer hun med et smil. Beskyt-

telsesdragten er også med pink mønster, og det 

samme er hjelmen. Hun banker sig på brystet.

“De gav mig et drengepanser først, men nu har 

jeg fået et pigepanser, der passer til mig,” siger 

hun og viser også ryg- og benpanser frem, der 

skal beskytte hende, hvis hun falder. Hun har 

kørt motocross i knap et år, og selv om hun føler 

sig hjemme her i Vestvoldens Ungdomsklub - 

eller knallertbanen som den kaldes - så er det 

svært at komme udenom, at hun som den ene 

af klubbens kun to piger stikker lidt ud.

TROEDE JEG VAR GÅET FORKERT
“Første gang jeg kom herned, kiggede drengene 

på mig, som om jeg var gået forkert. Men nu har 

de vænnet sig til mig,” griner hun. Samme til-

vænning krævede det dog ikke for klubbens 

anden pige, 18-årige Signe Daugaard. Hun har 

nemlig gået her længere end de fleste - siden 

hun var 8 år og tog med sin storebror herned.

“Jeg er faktisk kommet her, siden jeg var lille og 

møgirriterende,” griner hun. I dag er Signe så 

god, at hun deltager i DM og ligger i toppen, når 

de kører løb på Sjælland. Og selv om hun kører 

mod fyre på op til 25 år, der er noget større end 

hende selv, så er hun ikke nervøs.

“Folk synes altid, at det lyder meget drenget og 

meget farligt. Men jeg har jo kørt så længe, så 

jeg tænker ikke længere over det,” siger hun og 

tilføjer: 

“Og jeg kan jo godt lide konkurrencen. Det er 

fedt at vinde.” Hun tilføjer, at det dog ikke er al-

tid, fyrene synes det er så sjovt, første gang en 

pige vinder over dem. Men de fleste af dem har 

alligevel vænnet sig til det.

DEN HEMMELIGE KNALLERTBANE
Når de kører løb er det næsten altid i weeken-

den, men en helt almindelig hverdag på knal-

lertbanen, der ligger klemt inde mellem Vest-

voldens natur og den summmende Motorring 3, 

er også noget, der kan give det kick, som begge 

pigerne har brug for.

“Man kan være sig selv på en anden måde her-

nede. Det er bare fedt at komme ud og få lov til 

at blive beskidt,” siger Signe. Samme følelse har 

Amber: “Jeg kan komme ud og give den gas og 

få afreageret. Jeg var meget hyper, før jeg be-

gyndte hernede. Jeg forstår næsten ikke, at mine 

forældre kunne holde det ud,” siger hun med et 

grin og kigger i retning af sin mor, der lige nu 

står inde i klubbens køkken. Ligesom et par 

Gemt mellem Vestvolden og 
motorvejen ligger Rødovres 
hemmelige frirum for piger og drenge 
med benzin i blodet. To af dem er 
Signe og Amber, for hvem Vestvoldens 
Ungdomsklub - eller ’knallertbanen’ 
- er en uundværlig mulighed for at 
brænde energi af.

andre forældre kommer hun nemlig fast i klub-

ben for at bakke op om de unge. Det var også 

hende, der i sin tid fortalte Amber, at stedet 

overhovedet fandtes, for det anede hun ikke.

“Jeg tror, der er mange, der ikke ved, at vi har en 

knallertbane i Rødovre. Jeg anede det i hvert 

fald ikke,” siger hun.

SKIFTEDE HEST UD MED CROSSER
Før hun startede til motocross, gik Amber til 

konkurrenceridning, og selv om der også er 

konkurrence i det her, så er stemningen alligevel 

meget mere afslappet end på rideskolen.

“For her er plads til alle, “ siger hun og tilføjer, 

at hun har prøvet at gå til gymnastik, klatring, 

ridning og mange andre ting. Hun har endda 

været med i en skakklub. Men motocross er det 

sjoveste, hun har gået til. Og erfaringen fra rid-

ningen kan faktisk bruges, når hun tæmmer 

cross’eren.

“For man bruger virkelig sin krop meget. Jeg 

troede man bare sad ned, men det kræver vir-

kelig styrke,” siger Amber.

Alligevel savner hun ikke hesten, siger hun:

“For hvem vil have én hest, når man kan få 36.”

Du kan læse mere om muligheden for at gå til motocross i 
Rødovre på rk.dk/vestvoldens-ungdomsklub.

GIV DEN GAS GRATIS Ligesom de andre i Vestvoldens Ungdomsklub er Signe og Amber en del af LUKS (Landsfor-
eningen Ungdomsringen Knallert Sektion), der er drevet af kommunerne gennem ungdomsklubberne. Derfor er det 
gratis for dem at køre, og udstyr stilles til rådighed. De faste medlemmer får deres ’egen’ motorcykel, som de selv 
reparerer og holder i god stand. Amber har selv valgt at betale for sine klistermærker og sin egen dragt.

PLADS TIL FLERE PIGER Signe Daugaard (tv) og Amber Østergreen Ram Singh er de 
eneste to piger i Vestvoldens Ungdomsklub, men det er ikke noget, der går dem på, 
hverken når de nørkler i værkstedet eller kører ude på banen. Klubledelsen vil dog 
gerne have flere piger ind, og måske er der håb forude. 
“Mine veninder har lovet mig, de vil komme herned og prøve. Det kunne være sjovt, 
hvis de gjorde,” siger Amber.

MIT RØDOVRE

12  /  SA MMEN OM RØDOV RE /  NOV EMBER 2016 NOV EMBER 2016 /  SA MMEN OM RØDOV RE  /  13  

MIT RØDOVRE



Det sker i Rødovre

Sundhed
BARSELSCAFÉ: BOOST DIN BABYS SØVN
Fredag d. 11. november kl. 10.30-12

Sundhedsplejerske Louise Munk Poulsen og 

zoneterapeut Anna Ørtved giver konkrete råd og 

lette hands-on metoder til at støtte dit barns 

søvnbehov.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk

DIABETESDAGEN
Mandag 14. november kl. 10-13

Tag en test og find ud af, om du har diabetes. 

Stil spørgsmål om type 2-diabetes og få en  

snak med repræsentanter fra Rødovres 

diabetesforening.

Sted: Rødovre Apotek

Gratis

LUNGEDAG
Onsdag d. 16. november kl. 14-18

Få målt din lungefunktion og bliv vejledt i inha-

lationsmedicin. Du kan også høre om kommu-

nens tilbud til dig med KOL og få en snak Rød-

ovres lungeforening.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis

Wellness
ROMANTISK AFTEN
Fredag d. 11. november kl. 17-21

Nyd en sanselig oplevelse for krop og sjæl med 

den, du holder af. Vi byder på lidt sødt til ganen. 

Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 250 kr. via rk.halbooking.dk

MOR & DATTER WELLNESS
Fredag d. 18. november kl. 17-20

En wellnessaften med hygge, afslapning og le-

vende lys for mor og datter. Deltagere skal være 

fyldt 12 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 235 kr. via rk.halbooking.dk

FREDAGS WELLNESS - FOR KVINDER
Fredag d. 25. november kl. 17-20

Rolige omgivelser og mulighed for at benytte 

dampbad, saunagus, bio-saunaer og spabad. 

Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 219 kr. via rk.halbooking.dk

MANDAGS WELLNESS - FOR KVINDER
Mandag d. 5. december kl. 17.30-20.30

Nyd en afslappende aften, hvor sanserne 

inddrages ved oplevelsen i saunagus med 

smag og duft. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 289 kr. via rk.halbooking.dk

Musik og scene
DOBBELTKONCERT: ASGER TECHAU + TÅRN
Fredag d. 18. november kl. 20

Oplev Kashmir-trommeslageren soloprojekt 

samt femstjernet ny dansk indierock på samme 

aften.

Sted: Viften

Billetter: 180 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

PAGE FOUR
Lørdag d. 19. november kl. 19:30

De har stået bag landeplagerne ’Sommer’, 

’Fucking Smuk’ og ’Du og Jeg’ – Koncert med 

landets bedste boyband.

Sted: Viften

Billetter: 180 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

I SELSKAB MED BODIL JØRGENSEN
Torsdag d. 24. november kl. 20

En spændende og hjertevarm fortælling med 

masser af humor fra en af tidens største kvinde-

lige skuespillere.

Sted: Viften

Billetter: 245 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

THE GAME (US) – 1992 LIVE: ALBUM RELEASE 
TOUR
Torsdag d. 1. december kl. 20:30

En West Coast rap-sværvægter kommer til Dan-

mark. Oplev The Game live.

Sted: Viften

Billetter: 385 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

Foredrag
TEGNEFOREDRAG MED MAREN UTHAUG
Tirsdag d. 15. november kl. 19-21

Et sprudlende foredrag med Maren Uthaug, 

kendt for striben ’Ting jeg gjorde’ i Politiken.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

P6 BEAT KLUBBEN: RADIOHEAD
Tirsdag d. 8. november kl. 19-21

Vi fortæller i ord, lyd og billeder historien om 

bandet Radioheads musik

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis – men book billet via rdb.dk

For børn
SIKKE ET VEJR – TEATER FOR DE 1½-4 ÅRIGE
Lørdag d. 12. november kl. 10.30-11.10

Oplev en komisk og poetisk forestilling for de 

mindste. Det er teatret ’Du Milde Himmel’, der 

tager børnene med på en rejse gennem de fire 

årstider.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk

VI SES I MORGEN – TEATER FOR DE 3-8 ÅRIGE
Lørdag d. 19. november kl. 10.30-11.10

Oplev Arthotels anmelderroste musikalske fore-

stilling om forskellighed og venskab. Der bliver 

fortalt fantastiske historier, danset og skrevet 

sange.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk

ULVETIME: MINIBIOGRAF
Onsdag d. 23. november kl. 17-18.30

Tag mor eller far i hånden og kom op på biblio-

teket i dit nattøj og med sovebamsen under 

armen. Så byder vi på små film og børnevenlig 

mad bagefter.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 30 kr. via rdb.dk

Kunst og udstilling
LINJEN
17. september–22. januar

Ny særudstilling med Haring, Heerup, HuskMit-

Navn, Penck og Retna på Heerup Museum byder 

på international samtidskunst, grafiske linjer og 

zombier.

Sted: Heerup Museum

Entré: 45 kr. for voksne / 30 kr. for pensionister/

studerende

KREATIV SØNDAG – MUS I TRÆ
Søndag d. 13. november kl. 11-15

Se hvordan man drejer en mus i træ, når Knud 

Jeppesen besøger Kreativ Søndag. I værkstedet 

kan du lave din egen mus ved at sætte hale, øjne 

og ører på.

Sted: Heerup Museum

Billetter: 30 kr.

UDSTILLING OM VISIONER FOR VESTVOLDEN
7. – 26. november

Se Oplevelsescenter Vestvolden og Lokalhistorisk 

Samlings udstilling ’Drømme om en Vold’ – om 

visioner og planer for Vestvolden siden 1920.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis

GO’MORGEN HEERUP
Søndag d. 4. december kl. 10.30-12

Kom og nyd en let brunch og bliv klog på gade-

kunstens brug af primitive udtryksformer. Vi ser 

på inspirationskilder fra Afrika og Amerika.

Sted: Heerup Museum

Billetter: 125 kr. via heerup.dk/webshop eller på 

museet inden 1. december.

HVAD FRYGTER DU?
10. december–31. januar

Oplev huskunstinstallationen ’Hvad frygter du?’ 

i Ejbybunkerens autentiske rammer. Installatio-

nen er skabt af Sarah Cederstrand og Andreas 

Busk.

Sted: Ejbybunkeren

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

Del og byt
BOGBYTTECAFÉ
7. – 12. november

Er bogreolen fyldt med gode bøger, som du har 

allerede har læst, og er du på jagt efter nye? Så 

tag dine gamle bøger med til bogbyttecafé.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis

Jul i det grønne
BESØG FÅRENE - JULEARRANGEMENT
Søndag d. 11. december kl. 10

Kom og sig god jul til fårene på Vestvolden. Vi 

har saftevand og gløgg samt æbleskiver til 

både børn og voksne i anledning af julen.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis

HJEMMEDREJET Lav din egen mus i træ til Kreativ Søndag på Heerup Museum.
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DENGANG I RØDOVRE

De bygninger, der i dag huser Værkstedscentret 
Espevangen, blev for lidt over 100 år siden bygget som et 
skolehjem for forbryderiske unge. Og ‘Prøven’ som det hed, 
var yderst nytænkende for sin tid.

“Synes stærkt degenereret. Græder ved den mindste Modgang. Forfæn-

gelig med sin frisure.”

Så hård lød bedømmelsen af den knap 18-årige Aa.W., der i 1908 ankom 

til skolehjemmet ‘Prøven’ i Rødovre. Til hans journal blev desuden tilføjet, 

at han stort set ikke havde gået i skole, og at han havde fire søskende, 

hvoraf én var indlagt på Sct. Hans og en anden levede af at tatovere søfolk. 

Selv havde han gjort sig skyldig i indbrud i en pålægsforetning på 

Vesterbro. 

Men nu skulle han skabe en ny livsbane, og det skulle ske på det nybyg-

gede skolehjem for “forbryderiske Børn og Unge”. Prøven, der lå på Ny-

holms Allé 47, blev nemlig drevet ud fra yderst moderne engelske princip-

per om, at de unge skulle forbedre sig ved at lære et fag. 

“Det var på det tidspunkt et meget progressivt sted, hvor det ikke bare 

handlede om at straffe. De unge kunne for eksempel komme i lære som 

smed, kok, landmand eller endda sømand, for skolen havde en øvelses-

mast stående ud foran, som de kaldte ‘Fregatten Ligstille’,” fortæller arki-

var Marie Drost Aakjær fra Lokalhistorisk Samling. På det stateligt udse-

ende skolehjem var der ved åbningen i 1908 plads til 40 elever fra 

København og omegn, og det rummede alt fra værksteder til vaskeri. 

Rundt om Prøven fandtes desuden 28 tønder land, hvoraf meget var 

landbrugsjord.

De unge knægte, der ankom til Prøven havde typisk betingede domme for 

diverse småforbrydelser, men nogle var ganske enkelt bare blevet udpeget 

som ‘sædeligt fordærvede’ eller i fare for at blive det. Med andre ord 

færdedes de i et miljø, som man anså for usundt eller amoralsk, og det 

skulle de væk fra.

DANMARKS FØRSTE UDENDØRS SVØMMEBASIN
Skolehjemmet krævede streng disciplin, og havde blandt andet ‘betænk-

ningsrum’ til unge, der stak af eller forbrød sig groft mod skolens regler. 

Men livet på Prøven var alligevel meget bedre end i et fængsel. Det havde 

udendørs sportspladser og i 1930 fik skolen Danmarks første udendørs 

svømmebasin, som eleverne kunne lære at svømme i. Skolehjemmet 

havde desuden et orkester, som tog rundt og spillede i Rødovre.

“Dengang blev det musikalske anset for at være en del af en grunddan-

nelse, så det er slet ikke så besynderligt. Man kunne simpelthen ikke være 

et dannet menneske uden også at kunne spille musik,” fortæller Marie 

De lastefulde unge skulle 
på ret køl i Rødovre

Drost Aakjær. Den grådlabile Aa.W., der kom til Prøven i 1908 som en af 

de første, nåede desværre hverken at lære musik eller et fag. For han var 

en af de mange drenge, der allerede kort efter ankomsten stak af igen og 

ikke kom tilbage. Vi kender ikke hans skæbne, men mon ikke han med 

datidens ord fortsatte sit liv i “ubunden og demoraliserende Frihed.”

Kilde: ‘Prøven - en institution i Rødovre’ af Birgit Andersen. Kan findes hos Lokalhistorisk 
Samling på Rødovre Bibliotek.

HUSET Prøven blev ind-
viet som privat anstalt i 
1908, men allerede i 1923 
overgik det til staten og 
blev Statsungdomshjem. 
På luftfotoet her fra 1936 
ser man tydeligt marker-
ne og udendørsarealer-
ne, der hørte med.
I 1949 blev Prøven imid-
lertid afviklet, og bygnin-
gerne blev igennem de 

ÆRLIG LEVEVIS Smedeværksted på Prøven 1923. Teenagedrengene, der fik plads her, 
havde typisk betingede domme, men fik mulighed for at lære et fag og starte et nyt liv.

kommende årtier først ‘lærligehjem’ og siden ‘ungdomspension’. I 1976 skiftede stedet 
navn til Espevang, og siden 1988 har det været ejet af Rødovre Kommune. I dag huser 
bygnigerne på Nyholms Alle 47 Værkstedcentret Espevangen, der er et dagtilbud for 
voksne med autisme.

MUSIK I DET FRI De 
unge drenge fra Prøven 
lærte også at sprede 
glæde i lokalsamfundet. 
Prøven havde sit eget or-
kester, og her ses de 
unge, mens de i 1917 
optræder i Politikens Ha-
vekoloni ved Valhøj. 
Drengene er ens klædt, 
og de fleste af dem med 
sixpence på hovedet. 
Bemærk pigen til venstre  
i billedet, der ser ud til at 
finde det hele ganske 
spændende.
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