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LØB OG RED LIV
Snart er over halvdelen af de hjertestartere, der 

er registreret i Rødovre, tilgængelige døgnet 

rundt. En række af de kommunale 

hjertestartere bliver nemlig flyttet uden for de 

bygninger, de findes i nu. En, der er glad for 

det, er Peter Madsen fra Islev, der har meldt sig 

som frivillig ’hjerteløber’. Hvis et formodet 

hjertestop bliver meldt til 1-1-2 i nærheden af, 

hvor Peter befinder sig, får han besked på 

mobilen og kan løbe afsted for at hjælpe med 

at redde liv. Mød Peter på side 7.

RØDOVRE LOKAL NYT VANDT ERHVERSPRIS
Det blev Rødovre Lokal Nyt, der i år fik Rødovre 

Erhvervspris, der uddeles af Rødovre Erhvervs-

råd, Rødovre Centrum og Rødovre Kommune i 

fællesskab. Prisen blev overrakt af Borgmester 

Erik Nielsen til bladchef Peter Fugl Jensen (bil-

ledet). Avisen vil bruge prisen til at gøre en for-

skel, fortæller chefredaktør André Bentsen. Læs 

mere på side 8.

4

KORT NYT

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 
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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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HVOR SKAL JEG SELV SKOVLE SNE?
Så er vinteren lige om hjørnet. Husk hvis du er grundejer på en 

privat fællesvej, så skal du selv fjerne is og sne, samt salte eller 

gruse foran og langs din ejendom og helt ud til midten af vejen. 

Bor du på en kommunevej, skal du rydde og salte dit fortov og sti 

foran og langs ejendommen. Rødovre Kommune sørger til gen-

gæld for at rydde veje og cykelstier - først på de store kommunale 

veje og derefter de mindre boligveje, hvis der er kapacitet 

til det. Husk også at rydde sne og salte for din skral-

demand, så han kan hente dit affald. Du skal 

sørge for at fjerne sne og is mellem vejen og 

affaldsbeholderne. Du kan desuden hjælpe til 

som bilist ved at parkere hensigtsmæssigt, og 

for eksempel ikke parkere alt for tæt på vej-

bump. Læs mere om snerydning på rk.dk un-

der grundejerforpligtelser.

GÅ EN TUR OG SNAK OM SUNDHED 
Hver mandag er der ’mandagsgang’ arrangeret af 

Rødovre Sundhedscenter. Her kan du for-

bedre dit helbred med en gåtur og samtidig 

komme i godt humør sammen med andre, 

der holder af at gå tur i det grønne. Vi går i en 

time og hver uge er der en medarbejder fra Sundhedscentret 

med, som du også kan vende din sundhed med, samt høre lidt 

om, hvad der ellers rør sig på sundhedsområdet. Det er mandag 

klokken 11.15 til 12.15, og vi mødes foran Sundhedscentret på 

Egegårdsvej 77.
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RØDOVREBØRN TIL BØRNEBALLET
Der var guldkrummelurer i loftet og udklædte 

balletbørn på scenen, da omkring 500 rødovre-

børn tog i Det Kongelige Teater og fik lidt af en 

oplevelse. Turen var en del af Rødovre Kommu-

nes fokus på kultur og kulturhistorie i børne-

institutionerne. Læs mere på side 4.

SÅ ER DET SNART JUL I KOMMUNEN
I Rødovre Kommune  starter julen allerede i novem-

ber, når Heerup Museum og Rødovregaard byder 

velkommen til Plantefarvernes traditionelle jule-

marked, der finder sted 25. og 26. november. 

Den 25. november er der desuden julebasar i 

aktivitetshuset Det Hvide Hus, og weekenden 

efter går det løs med juletræstænding og 

stort marked på Rådhuspladsen i Rødovre. 

Læs mere i kalenderen på side 11.
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FLERE FÆLLESSKABER FOR ENSOMME 
Flere skal være en del af fællesskabet og have et sted at være 

sammen med andre. Social- og Sundhedsudvalget har nu 

godkendt udsatteområdets handleplan, og den indeholder 

blandt andet idéer fra det nyetablerede Udsatteråd, som 

arbejder for at gøre en forskel for socialt udsatte. Rådets 

medlemmer har især haft fokus på ensomme, og her skal 

blandt andet fællesspisning i et folkekøkken og det nye værested 

Café Mødestedet være en hjælp. Udsatterådet har fået bevilget 

ekstra midler af Kommunalbestyrelsen 

til aktiviteter i det kommende år, 

som skal hjælpe mennesker, 

der føler sig uden for 

samfundet.
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Balletbørn optrådte for rødovrebørn
Omkring 500 førskolebørn fra Rødovre 
var sammen i Det Kongelige Teater i 
oktober for at se ballet. Målet var at 
give børnene en kulturoplevelse ud 
over det sædvanlige - og noget at 
snakke med hinanden om, når de 
starter i skole. 

Der var børn på scenen og børn i salen, da om-

kring 500 kommende ‘skolestartere’ fra Rødov-

res børnehaver var i Det Kongelige Teater for at 

se balletforestillingen ‘De Glemte Børn’. Turen 

er en årlig begivenhed, og målet er at præsen-

tere børnene for en kulturel oplevelse, som de 

ikke nødvendigvis bliver præsenteret for i deres 

hverdag, forklarer Natalia Olsen, der er pæda-

gogisk konsulent i Rødovre Kommune. 

“Det er en del af det fokus på kultur og kulturhi-

storie, som vi har på børneområdet i Rødovre, 

og som også omfatter det arbejde, vores kultur-

pædagoger gør ude i daginstitutionerne,” for-

klarer hun. 

Turen er kun for de børn, der næste år skal 

starte i skole, og børnene kommer fra børneha-

ver over hele Rødovre. Til foråret og sommer 

mødes de igen på 

kryds og tværs, når 

de starter i SFO - og 

siden i skole. 

“Der kommer de må-

ske i klasse med no-

gen fra en anden 

børnehave, men de 

har allesammen væ-

ret med inde og se 

forestillingen, og det er med til at give dem no-

get at tale om,” siger Natalia Olsen. Sidste år gik 

turen til Operaen, men i år kørte de 11 busser 

fulde af børn altså afsted til Det Kongelige Tea-

ters Gamle Scene på Kongens Nytorv.

“Ved at give børnene en kulturoplevelse ud over 

det sædvanlige, tror vi på, at vi kan udfordre 

dem på mange forskellige områder: Der er selv-

følgelig musikken og dansen, men der er også 

arkitekturen og kulturhistorien i teaterbygnin-

gen. Det er ikke kun en oplevelse her og nu, de 

får. De bliver også nogle erfaringer rigere på, 

hvordan verden kan se ud,” siger hun. 

EN SÆRLIG OPLEVELSE
Og netop den historiske teaterbygning på Kon-

gens Nytorv gjorde indtryk, fortæller hun. 

“Børnene snakkede løs og pegede rundt på alt 

det guld, velour og krummelurer, der er derin-

de,” siger hun. Men da tæppet gik op, blev der 

med ét bumstille, fortæller Natalia Olsen. Lige 

indtil en flok balletbørn iført musekostumer kom 

på scenen. 

“Så grinede de alle sammen. Men når det så blev 

alvorligt igen, så var de bumstille igen. Jeg lagde 

især mærke til en dreng - sådan en lille purk - 

der sad på det alleryderste af sædet under hele 

forestillingen. Det var vildt at opleve, at børnene 

var så optagede af forestillingen,” siger hun. At 

det også var børn, der optrådte i forestillingen, 

har nok gjort det lettere for børnene at identifi-

cere sig med handlingen i stykket, mener hun. 

Men måske har det også har været en særlig 

oplevelse for balletbørnene oppe på scenen.

“Jeg kan huske, da vi ankom - da stod balletbør-

nene oppe i vinduerne på teatret og pegede ned 

på gaden på de alle de mange børn fra Rødovre, 

der strømmede ud af alle busserne. Så det har 

nok også været specielt for dem at optræde for 

så mange børn på én gang,” siger hun.

Husk ...
... at du frem til 17. november kan BREVSTEMME i hele 

åbningstiden i Borgerservice og på Jobcentret. Du har også 
mulighed for at brevstemme på Ældrecentret Broparken den 
15. november klokken 14-17 (kun denne dag) og på Tremilen 
Café Biblioteket 17. november klokken 14-17 (kun denne dag).

... at VALGSTEDERNE har åbent klokken 8-20 den  
21. november 2017. 

... at det står på dit VALGKORT, hvilket valgsted, du hører til. 
Har du ikke fået dit valgkort senest 16. november, så kontakt 

Rødovre Folkeregister på tlf. 36 37 71 40. 

... at du kan STEMME ved valget, hvis du er fyldt 18 år og er 
statsborger i Danmark, Island, Norge eller i et andet EU-land 
- eller hvis du har haft fast bopæl i Danmark de sidste tre år 

forud for valgdagen. 

... at du kan tage SERVICEBUSSEN til dit valgsted. På 
valgdagen kører servicebus 848 mere end dobbelt så ofte som 

normalt. Der vil være en afgang omtrent hver time mellem 
klokken 9-20. 

500 rødovrebørn fik sig 
én på opleveren, da de 
kom ind i den store 
gamle teatersal i Det 
Kongelige Teater, hvor de 
skulle se ballet.

KULTUR I DAGINSTITUTIONEN
Kultur og kulturhistorie er et indsatsom-

råde i Rødovres børneinstitutioner. Formå-

let er at vække børnenes nysgerrighed 

omkring vores fælles kultur og historie.

Blandt andet er en række kulturpædagoger 

i institutionerne med til at få kulturen ind i 

børnenes hverdag, og de største børneha-

vebørn får desuden bogen ’Arne i Rødovre’ 

om Rødovres historie og arkitektur.
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Flere hjertestartere bliver tilgængelige 24/7
Rødovre Kommune flytter nu ti 
hjertestartere ud af de kommunale 
bygninger, så de kan nås hele døgnet. 
Fremover vil over halvdelen af alle 
Rødovres hjertestartere kunne nås 
døgnet rundt.

Når uheldet er ude, og en person falder om med 

hjertestop, kan det redde liv at have en hjerte-

starter i nærheden. Derfor flytter Rødovre Kom-

mune nu ti af de hjertestartere, der findes i de 

kommunale bygninger udenfor, så de kan nås 

døgnet rundt. 

“Vi vil gerne gøre det nemt for borgerne at 

træde til og hjælpe med at redde liv. I dag er det 

27 ud af de 70 hjertestartere, vi kender til i hele 

Rødovre, der er tilgængelige døgnet rundt. Nu 

kommer vi op på 37, hvilket er en væsentlig 

forbedring,” siger Kim Egelund Hansen fra Rød-

ovre Kommunale Ejendomme. 

Af alle Rødovres hjertestartere er det kun 24, der 

er ejet af kommunen og findes i kommunale 

bygninger. Resten findes for eksempel ved private 

firmaer eller boligforeninger. Men alle hjertestar-

terne har været med i vurderingen, da Rødovre 

Kommune fandt de ti, der skulle flyttes ud.

“Når et liv skal reddes, har det jo ikke betydning, 

om det er en kommunal eller en privat hjerte-

starter, man bruger. Så vi har først og fremmest 

set på, hvor de andre døgntilgængelige hjerte-

startere var, og hvor det så ville gavne mest, at 

vi flyttede kommunens ud. Målet var at få en så 

stor spredning i dem, der kan nås døgnet rundt, 

som muligt,” siger Kim Egelund Hansen. 

EN HJERTESTARTER ER EN GOD HJÆLPER
Ifølge Grethe Thomas fra TrygFonden er det en 

udvikling, der kan ses over hele Danmark, at 

flere og flere hjertestartere bliver flyttet ud. 

“For få år siden var det en fjerdedel, der var 

udenfor, men ved årsskiftet regner vi med at 

være helt oppe på halvdelen. Det er en rigtig 

god udvikling, for hjertestop kender jo ikke til 

åbne- og lukketider,” siger hun. Hun forklarer, 

at man ved et hjertestop kan holde hjertepum-

pen i gang med hjertemassage til ambulancen 

kommer, men at der skal et stød til for at få 

hjertet til at slå af sig selv igen. 

“Hjertestarteren kan desuden måle om der 

faktisk er brug for et stød, men selv om der ikke 

er det, så er den bare en god kammerat at have 

i en nødsituation, for den fortæller dig hele ti-

den, hvad du skal gøre,” siger hun. 

Når du ringer 1-1-2 og melder et formodet hjer-

testop, bliver du i dag automatisk oplyst om, 

hvor nærmeste hjertestarter er. 

ER DIN HJERTESTARTER REGISTRERET  
PÅ HJERTESTARTER.DK?

En hjertestarter gør størst gavn, hvis den er 

registreret på hjertestarter.dk, hvor andre 

kan se dens placering. 

Har du som firma eller boligforening ind-

købt en hjertestarter, så husk også at regi-

strere den, så det bliver muligt at lokalisere 

den, når der ringes 1-1-2.

FIND HJERTESTARTERNE I RØDOVRE
Du kan finde hjertestarternes placering  på 

hjertestarter.dk. 

Rødovre Kommune ejer 24 hjertestartere, 

hvoraf tre lige nu er tilgængelige døgnet 

rundt. Det tal stiger snart til 13, når ti hjer-

testartere i løbet af en måned flyttes ud. 

I skrivende stund er der på hjertestarter.dk 

registreret i alt 70 hjertestartere i hele Rød-

ovre - både kommunale og private. Samlet 

set vil de 37 snart være døgntilgængelige, 

hvilket er over halvdelen af Rødovres 

hjertestartere. 

“Det værste du kan gøre er ikke at gøre noget”
Peter Madsen fra Rødovre har meldt 
sig som frivillig ‘hjerteløber’. 
TrygFondens hjerteløber-app fortæller 
ham, hvis der bliver meldt et formodet 
hjertestop i nærheden - og hvor han 
så skal køre hen for at finde den 
nærmeste hjertestarter.

Telefonen bipper, en alarm er gået ind, et andet 

menneske har brug for din hjælp. 

En ny ordning sender frivillige ’hjerteløbere’ 

afsted for at hjælpe, når der bliver meldt et for-

modet hjertestop i nærheden. I den tid, der går, 

før ambulancen når frem, kan de måske nå at 

gøre en afgørende forskel.  Ordningen startede 

i september og har i skrivende stund nået 13.700 

tilmeldte i Region Hovedstaden. En af dem er 

Peter Madsen fra Rødovre, der blandt andet 

underviser i førstehjælp på Teknisk Skole - TEC .

“Da en kollega spurgte mig, om det ikke var 

noget for mig, var min første reaktion, at det 

skulle jeg ikke. Men det er jo en mulighed for at 

redde nogens liv - og desuden ville det være lidt 

dobbeltmoralsk at lade være. For jeg siger altid 

til mine elever, at det værste, du kan gøre, er ikke 

at gøre noget,” siger den 35-årige elektriker. 

Og det er et råd, der gælder helt bogstaveligt, 

fortæller Grethe Thomas fra TrygFonden, der i 

samarbejde med Region Hovedstaden står bag 

hjerteløberordningen:

“Når en person falder om med et formodet 

hjertestop, er de som udgangspunkt døde, og 

hvis du intet gør, så bliver de ved med at være 

det. Men hvis du forsøger med hjertemassage 

og bruger en hjertestarter, så giver du personen 

en chance for at vende tilbage til livet.” 

IKKE VÆRE BANGE FOR AT MISSE ALARM
Indtil videre har Peter Madsen oplevet at få én 

alarm som hjerteløber, som han dog missede, 

fordi han kørte bil. Det er selvfølgelig et vilkår, 

og Peter Madsen kan også forestille sig situatio-

ner, hvor han ikke bare vil kunne løbe afsted:

“Hvis jeg havde min søn på to år med i bilen, så 

vil jeg være nødt til at tænke over, om jeg kunne 

gøre det og samtidig passe på ham. Men hvis 

jeg var alene på vej til arbejde, så ville jeg rea-

gere. Det er jo trods alt bare et arbejde.” 

Grethe Thomas understreger, at man ikke skal 

være bange for at gå glip af en alarm:

“Der bliver altid sendt ti hjerteløbere afsted på 

én gang. Vi har ikke haft en alarm siden vi star-

tede, uden der kom en hjerteløber frem.”  

DU ER IKKE ALENE
Selvom Peter Madsen underviser i førstehjælp, 

har han aldrig selv forsøgt at genoplive et andet 

menneske. Han forbereder sig på, at det nok vil 

være en lidt voldsom oplevelse. 

“Det vil være grænseoverskridende at skulle 

trykke så hårdt på et andet menneskes bryst-

kasse, som man faktisk skal, når man giver en 

voksen hjertemassage. Men du kan potentielt 

set redde deres liv, og hvis du ser på det som 

førsteprioriteten, så giver det mening,” siger 

han. Ifølge Grethe Thomas skal man huske på, 

at man som hjerteløber ikke står der alene. 

“Den person, der har ringet 1-1-2, er der, og 

alarmcentralen er i røret. Og du kan faktisk ikke 

gøre noget forkert ved en, der er død - andet 

end ikke at gøre noget.” Har du desuden en 

hjertestarter med, guider den dig til, hvad du 

skal gøre. Den analyserer tilstanden hos perso-

nen med hjertestop og kan kun give stød, hvis 

der faktisk er brug for det. Når det hele er over-

stået, og ambulancen er kommet og kørt igen, 

får hjerteløberen desuden en besked i hjertelø-

ber-app’en om at evaluere forløbet og tilbud om 

at tale med nogen om det, hvis man ønsker det. 

Dog kan man ikke få at vide, hvordan det siden 

er gået patienten, siger Grethe Thomas.

“Det kan man ikke på grund af lovgivningen. 

Kun hvis personen vågner igen og siger, at han 

gerne vil i kontakt med sine hjerteløbere.”

SÅDAN FUNGERER DET
En alarm går ind på hjerteløberens telefon, 

som så skal acceptere ’missionen’ og køre, 

cykle eller løbe afsted. Den første hjertelø-

ber, der får alarmen, sendes direkte hen til 

personen, der skal have hjælp. Den næste 

sendes hen for at hente en hjertestarter. 

TrygFonden og Region Hovedstadens Akut-

beredskab står bag initiativet, der er tænkt 

som et supplement til det eksisterende 

beredskab. Du kan læse mere på hjertelø-

ber.dk eller hente app’en ’TrygFonden 

Hjerteløber’.

Peter Madsen bor i Islev. Han har meldt sig som frivillig 
’hjerteløber’ gennem TrygFondens hjerteløber-app, og 
er parat til at løbe ud og hjælpe med at redde liv, hvis 
det bliver nødvendigt. Hvis en alarm går ind på app’en, 
mens han er derhjemme, vil han for eksempel kunne 
hente en hjertestarter ved Islev Skole døgnet rundt. Du 
kan se hvor alle hjertestarterne er på hjertestarter.dk.
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Hvad betyder det for jer at vinde Rødovre 
Erhvervspris?
“På mange måder betyder det mere end de 

branchepriser, vi har vundet. Det var stort at blive 

kåret til årets ugeavis og at vinde for årets nyhed 

og meget mere. Men vores udgangspunkt er, at 

alt hvad vi laver, handler om Rødovre. Så at få en 

lokal pris der anerkender, at vi gør den forskel, 

som vi gerne vil gøre - det er stort.” 

Hvorfor er det noget helt særligt?
Folk er jo ofte sure på os. Man er nok en dårlig 

journalist, hvis der ikke er nogen, der er sure på 

én, men det kan alligevel godt være hårdt i 

længden. Derfor betyder det meget at få nogle 

andres ord for, at vi gør noget godt for lokalsam-

fundet. Hvis ikke vi har gjort en forskel for no-

gen, så er der ikke nogen, der spørger, hvor 

avisen bliver af, hvis den ikke udkommer i 

morgen.” 

Hvad vil I bruge anerkendelsen til?
“Prisen er et skulderklap, men den er også et 

skub fremad, for vi skal bruge den til noget kon-

struktivt. Vi skal - om ikke andet så symbolsk - 

give den videre til andre virksomheder og sige: 

Vi har fået den her pris af Rødovre Erhvervsråd 

- hvad er egentlig det største problem for dem 

lige nu? Det er, at vi har en masse elever på 

teknisk skole på Tæbyvej (NEXT, red.), der ikke 

kan gøre deres uddannelse færdig, fordi de ikke 

kan finde en praktikplads. Derfor siger vi til 

virksomhederne i Rødovre: ’Vi kommer forbi og 

laver en historie om jer og giver jer en helside i 

avisen, hvis I tager en lærling’. Der er så mange 

virksomheder i Rødovre, at hvis vi hjælper hin-

anden, så kan vi løse det lokalt. Det er jo vores 

problem i Rødovre, for det er vores unge, det 

handler om.” 

I har blandt andet fået prisen for at gøre en forskel 
for udsatte grupper, blandt andet via artikelserier 
om ensomhed og flygtninge. Hvad satte det i 
gang?
“Tanken om konstruktiv journalistik. Da flygtnin-

gene begyndte at komme fra Syrien, fik vi rigtig 

mange læserbreve om, at de ville komme og 

ødelægge vores samfund. Og selvfølgelig kan 

der opstå problemer. Men hvis vi kan hjælpe 

med at bringe gode kræfter sammen om at løse 

de problemer - for eksempel få en virksomhed 

til at sige ja til at tage en syrisk maler ind, som 

endda har haft et stort malerfirma i Syrien - så 

skal vi da gøre det. Hvis vi kan hjælpe et men-

neske ved at skrive 19 linjer i en avis, så skal vi 

gøre det. De, der har magten til at gøre en for-

skel, skal også tage ansvaret for at gøre det.  

Jeg kan godt lide, at vores indflydelse rækker ud 

over avisen. At give flygtningene en god start 

her kommer hele Rødovre til gode de næste  

ti år.” 

Med prisen bliver I også hædret for jeres engage-
ment i lokalsamfundet. Hvorfor er det vigtigt for 
jer?
“Da vores bladchef (Peter Fugl Jensen, red.) 

startede avisen i 1999, var et af de andre medier 

i Rødovre ejet af en stor mediekoncern, der flyt-

tede det hele til Glostrup. Den gængse sætning 

hos dem var ‘kan du ikke sende en mail?’, så de 

ikke behøvede tage til Rødovre. Peters projekt 

var et modsvar til det: Det skal være lokalt for-

ankret. Det er derfor, han går så meget op i, at 

virksomheden skal ligge i Rødovre, og vi, der 

arbejder her, skal komme fra Rødovre eller bo i 

Rødovre. De penge vi tjener på Rødovrebor-

gerne, skal også på en eller anden måde gå til 

skat til kommunen og støtte til ishockeyklubben, 

fodboldklubben, handicaprådet og hvad vi ellers 

støtter. Det handler om at give noget tilbage til 

det sted, hvor du kommer fra, og det har Peter 

holdt fast i helt fra 1999.”

Hvad er det næste store projekt?
“Vi skal inddrage brugerne meget mere, også i 

tilblivelsen af historierne. Jeg håber, vi allerede 

fra januar kan opsætte noget, vi kalder en lyt-

Holdet bag Rødovre 
Lokal Nyt dagen der-
på. Efter de vandt 
Rødovre Erhvervspris 
25. oktober, meldte 
de straks ud, at de vil 
bruge prisen som af-
sæt til at få flere 
virksomheder i Rød-
ovre til at tage en 
lærling. Initiativet 
høstede hurtigt ros 
fra flere politikere på 
de sociale medier, 
blandt andet fra 
statsministeren.

Det blev Rødovre Lokal Nyt, der fik Rødovre Erhvervspris 2017 for deres engagement i lokalsamfundet og for at give stemme 
til udsatte grupper. Avisen skal gøre en forskel, der rækker ud over avissiderne, mener chefredaktør André Bentsen.

Vinder af Rødovre Erhvervspris: 
“Vi skal gøre en forskel”

tepost - en rød telefonboks på Rådhuspladsen 

eller i centret, hvor du kan gå ind og via en iPad 

stille et spørgsmål, du gerne vil have besvaret: 

Hvorfor er der et hul i den her vej, hvorfor bru-

ger vi ikke flere penge på børnehaver, hvorfor 

sådan og sådan … Så tager vi det bedste spørgs-

mål og laver en film hver uge, hvor en politiker 

eller en forening, eller hvem det angår, svarer. 

Læserne skal være en del af det fra start til slut, 

for hvis ikke vi berører noget, som er væsentligt 

for læserne, så har vi ikke nogen grund til at 

være her. Mit håb er, at når vi først har taget et 

spørgsmål, har givet det liv i avisen og lagt det 

på Facebook, så vil historien folde sig ud, og folk 

vil kontakte os og sige: ’Hey, har I egentlig tænkt 

på det og det?’ Og det kan vi så lave opfølgende 

historier på. I en by som Rødovre findes der jo 

mange, der er eksperter i alt muligt, og som kan 

hjælpe os med at gøre historierne meget 

bedre.“

RØDOVRE ERHVERVSPRIS
Rødovre Erhvervsråd, Rødovre Centrum og 

Rødovre Kommune uddeler hvert år Rød-

ovre Erhvervspris til en virksomhed, der har 

gjort sig bemærket inden for en eller flere 

af følgende områder:

• Har haft en markant vækst, omsæt-

nings-/indtjeningsmæssigt eller i antallet 

af medarbejdere.

• Har ydet en særlig indsats for inklusion 

af socialt udsatte grupper

• Har været nyskabende, f.eks. teknologisk 

eller ledelsesmæssigt.

• Har ydet en særlig miljømæssig indsats.

• Har ydet en særlig indsats mht. virksom-

hedens arkitektoniske fremtræden.

• Har ydet en speciel indsats for lokalom-

rådet, f.eks. støtte til lokale foreninger 

o.l.

Prisen har eksisteret i tre år, og - udover 

æren - får modtageren et mindre 

kunstværk. 

Sidste år gik prisen til HSR Tømrer & Part-

ner og året før til Combi Byg.

Rødovre er godt i gang 
med at kvitte smøgerne

Rødovre Sundhedscenter gentager succesen 

fra sidste år, hvor 7 ud af 10 deltagere var 

røgfri ved afslutningen på rygestopkurset 

’Rødovre kvitter smøgerne’. I år er der et 

rekord stort antal tilmeldte: Hele 38 delta-

gere vil over syv caféaftener lægge smø-

gerne på hylden. 

Første mødegang var den 30. oktober på 

Rødovregaard, hvor stemningen var i top og 

der var en fælles vilje til at støtte hinanden 

igennem et rygestop. Deltagerne er i alle 

aldersgrupper, og der er lige mange mænd 

og kvinder, som vil stoppe med at ryge. På 

rygestopkurset får deltagerne professionel 

hjælp fra rygestoprådgivere. 

Du har fem gange større chance for at 

stoppe med at ryge, når du får hjælp. Nåede 

du imidlertid ikke med på rygestopkurset, 

så husk at Sundhedcentret alligevel kan 

hjælpe dig med at stoppe med at ryge. 

Læs mere på rk.dk/sundhedscenter.

Vi ses på Café Mødestedet

Føler du dig alene? Så er der brug for dig på 

Café Mødestedet. Her kan du nemlig møde 

nye mennesker i et nyt fællesskab. 

Café Mødestedet har åbent hver tirsdag fra 

klokken 17 til 20, og du finder den på Café 

Biblioteket, Nørrekær 8. Det er Rødovre 

Udsatteråd, der har oprettet dette ikke-

kommunale værested, hvor alle kan komme 

uden visitation og føle sig velkomne. Være-

stedet skal være et frirum, hvor man kan få 

støtte og snakke med andre.
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Det sker i Rødovre Jul i Rødovre
PLANTEFARVERNES JULEMARKED
25. – 26. november kl. 11-16

Tag venner og familie med på det traditionsrige 

julemarked med mange unikke kunsthåndvær-

kere. Køb en bid mad og nyd julehyggen i vores 

stemningsfyldte gård.  

Sted: Heerup Museum og Rødovregaard

Gratis adgang til julemarked, museumsbutikken 

og Heerup Museum begge dage.

 

JULEBASAR I DET HVIDE HUS
Søndag d. 26. November kl. 12-17.

Køb glaskunst og keramik til julegaverne, og nyd 

et glas gløgg og en æbleskive, når der er juleba-

sar i aktivitetshuset Det Hvide Hus. 

Sted:  Det Hvide Hus, Rødovrevej 114

Gratis. Ingen tilmelding.

JULEMARKED PÅ RØDOVRE RÅDHUSPLADS
1. december kl. 15–19 og 2. december kl. 10-15

Der er mere end 40 juleboder, luciaoptog, musik 

og  juletræstænding, når der er marked på Råd-

huspladsen. Luciaoptoget kan du se klokken 

16.15 fredag den 1. december, og bagefter - 

klokken 17  - tændes juletræet. Om lørdagen vil 

der være ponyridning og karrusel på pladsen. 

Se hele programmet på rk.dk ugen før.

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis. Ingen tilmelding.

NISSE-BRUNCH
Søndag d. 3. december kl. 11-13

Kom og nyd en nisselig dejlig brunch, mens vi 

fortæller gode historier om Formanden for Nis-

sernes Fagforening i Vanløse og Rødovre.

Sted: Heerup Museum

Pris: 150 kr. inkl. brunch, foredrag og museums-

entré via heerup.dk eller på museet. 

Sundhed og wellness
TEST DIN RISIKO FOR DIABETES
Tirsdag d. 14. november kl. 12-18

Find ud af om du har diabetes. Få en snak om 

type 2-diabetes med repræsentanter fra Rødov-

res diabetesforening og Rødovre Apotek.

Sted: Rødovre Apotek

Gratis. Ingen tilmelding.

 

FÅ TJEKKET DINE LUNGER
Onsdag d. 15. 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 med 

Rødovres lungeforening.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Ingen tilmelding.

WELLNESS & GUSAFTENER
Hver onsdag og torsdag kl. 17.30-22

To aftaner om ugen er Vestbad Wellness åbent. 

Der er gus ved gusmesteren hver time, og 

dampbad, saunagus, bio-saunaer, infrarød 

helsekabine og spabad. 

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 169 kr. via rk.halbooking.dk.

Musik og scene
HUN SOLO
Torsdag d. 16. november kl. 20

Oplev fem kvindelige artister: Sys Bjerre, Men-

doza, Cajsa Siik, Kirstine Stubbe Teglbjærg og 

Nana Jacobi.

Sted: Viften

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

RØDOVRE MUSIKSKOLES SANGELEVER
Tirsdag d. 21. november kl. 17-17.45

Sangelever fra Rødovre Musikskole fremfører et 

bredt repertoire fra musical og evergreens til 

egne sange.

Sted: Store sal på Rødovre Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding

 

SCANDINAVIAN PINK FLOYD PROJECT
Lørdag d. 25. november kl. 20

Pink Floyds debutalbum ’Piper At The Gates Of 

Dawn’ fylder 50 år. Pink Floyd Project fejrer ju-

bilæet med en rejse gennem rockhistorien.

Sted: Viften

Billetter: 295 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

 

HIGH T BIG BAND OG MALENE MORTENSEN
Torsdag d. 14. december kl. 20

Kom og oplev rigtig hyggelig jule-jazz i Viften.

Sted: Viften

Billetter:: 120 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

PETER BELLI & BAND – EKSTRA KONCERT
Fredag d. 15. december kl. 20

Peter Belli giver ekstra koncert i Viften som del 

af sin afskedsturné med sit band. 

Sted: Viften

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

For børn
ULVETIME – HØJTLÆSNING & MAD
Onsdag d. 15. november kl. 17-18.30

Børnebibliotekar Birgit Andersen har indrettet 

en hyggelig læsehule og læser højt af nogle af 

nordens bedste børnebøger.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 30 kr. via rdb.dk fra 8. november.

BAMSEHOSPITAL
Lørdag d. 25. november kl. 10.30-12.30

Tag din bamse med og besøg børnebiblioteket, 

som i dagens anledning er lavet om til et bam-

sehospital. Her vil være bamsejournaler, bam-

sebandager og meget mere. Mød sygeplejer-

sken, røntgenlægen og bamselægen.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

SKRIG OG SKRÅL – RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE 
Lørdag d. 25. november kl. 10.30 – 11.30

Tag med på en rytmikrejse med fuld fart på. Der 

er dømt trommer, rasleæg, faldskærm og mas-

ser af sang og leg.

Sted: Trekanten / Islev bibliotek

Pris: 20 kr. via rdb.dk fra 17. november. 

Foredrag og lign.
KATRINE MARIE GULDAGER FORTÆLLER
Onsdag d. 15. november kl. 19-21

’En uskyldig familie’ blev til, da Peter Aalbæk 

bad forfatter Katrine Marie Guldager om at 

skrive en roman, han kunne filmatisere. Hør 

hvordan samarbejdet kom i stand, og hvordan 

romanen tog en drejning – og pludselig kom til 

at handle om noget helt andet.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. via rdb.dk.

IT-HJÆLP
Tirsdag d. 28. november kl. 10-11.30

Har du brug for hjælp til at komme i gang med 

din pc eller tablet? Har du svært ved NemID, 

Digital Post eller andre selvbetjeningsløsninger 

på internettet? Så er der hjælp at hente på Rød-

ovre Bibliotek.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

KLOG PÅ KLASSISK: MATHIAS HAMMER  
SPILLER JULEN IND
Tirsdag d. 5. december kl. 16-18

Kom i julestemning, når Mathias Hammer spiller 

og fortæller om klassisk julemusik – fra Händels 

’Messias’, over Bachs ’Juleoratoriet’ til diverse 

salmer og julemesser. Der vil være gløgg og 

æbleskiver.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. via rdb.dk.

 

OMVISNING I CIVILFORSVARETS 
KOMMANDOCENTRAL
Torsdag d. 7. december kl. 19-20

Omvisningen er en del af en række arrange-

menter om Den Kolde Krig i Rødovre, som Lo-

kalhistorisk Samling og Oplevelsescenter Vest-

volden afholder i efteråret 2017. Læs mere om 

arrangementerne på rødovreogdenkoldekrig.dk

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. via rdb.dk.

Ud i det grønne
GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
BESØG FÅRENE - JULEARRANGEMENT
Søndag d. 10. december kl. 10

Fårene på Vestvolden holder juleåbent for at 

sige tak for et godt år. Kom og sig god jul til få-

rene. Der bydes på saftevand, gløgg og 

æbleskiver.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Ingen tilmelding.

Kunst
ÅBEN UDSTILLING
4.- 22. december

Kom og oplev Rødovreborgernes egne værker. 

Du kan selv være med til at udstille på Åben 

Udstilling, hvis du bor i Rødovre. Du kan maksi-

malt indlevere to værker, og det skal ske 27. 

november mellem kl. 13-17.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

Events
TREKANTEN / ISLEV BIBLIOTEKS FØDSELSDAG
Lørdag d. 18. november kl. 11-13

Islev Bibliotek fylder 16 år søndag d. 19. novem-

ber. Vi tager glæderne på forskud og fejrer 

fødselsdagen dagen inden med saftevand, kaffe 

og kage til de 100 første gæster.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.
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DENGANG I RØDOVRE

Rødovre - i gåafstand til 
GRØNTTORVET
Gartneriernes æra i Rødovre tog sin 
begyndelse i starten af 1900 og 
ebbede ud igen, da parcelhusene 
rykkede ind i Rødovre. 

Hvorfor dyrke korn, når man kan dyrke agurker? 

Det spørgsmål stillede mange Rødovrebønder 

sig selv for omkring hundrede år siden, og for 

de fleste lå svaret lige for. 

“Grøntsager var nemme at afsætte og krævede 

ikke forarbejdelse på samme måde som korn og 

mælk. Derfor lagde rigtig mange bønder deres 

marker om til gartnerier fra 1910’erne og frem,” 

siger arkivar Marie Drost Aakjær. 

I 1901 var der fem gartnerier i Rødovre. I 1934 var 

antallet steget til 47. Rødovre var forvandlet. 

Biler til transport var ikke allemandseje, og man 

havde ikke kølerum til at sikre lang holdbarhed 

for grøntsagerne. Derfor måtte gartnerierne 

ligge tæt på det sted, hvor varen skulle sælges. 

“Rødovre lå jo i perfekt afstand til København. 

Den lå i gåafstand til Grønttorvet, synes man 

dengang,” fortæller Marie Drost Aakjær og for-

klarer, at en gartner uden de store problemer 

kunne transportere sine friske grøntsager med 

hestevogn ind til Grønttorvet i København om 

morgenen og køre hjem samme aften.

Men gartneriernes indtog i Rødovre ændrede 

også på, hvem der var de fine og indflydelses-

rige. Før var det de store gårdmænd, men nu 

blev det de store gartneriejere. Nogle af dem var 

tidligere gårdmænd, der nu dyrkede grøntsager 

eller blomster, men andre var også nytilkomne, 

der havde opkøbt jorden fra de store gårde.

“Vi har haft nogle meget rige gartnere i Rød-

ovre. De få patriciervillaer, vi har, er bygget af de 

største gartnere i den første del af 1900-tallet,” 

siger Marie Drost Aakjær. Men det var en stor-

hedstid med en udløbsdato, for i årtierne efter 

Anden Verdenskrig blev jorden mere og mere 

værd i Rødovre og andre kommuner rundt om 

København. Storbyens uhumske og usunde 

tale sig for gartnerne at sælge jorden til disse 

opkøbere end selv at dyrke den.

“Når grundpriserne stiger flytter dem, der dyr-

ker jorden typisk længere ud. Og nu var mulig-

heden for at transportere grøntsager og blom-

ster over længere afstande blevet bedre, fordi 

gartnerne fik råd til lastbiler,” siger Marie Drost 

Aakjær. Fra 1950’erne begyndte Rødovre derfor 

at forandre sig, og de store gartnerier forsvandt. 

Aage Knudsen var en af de sidste af de store 

gartnere, der opgav grøntsagerne, men valgte 

at blive i Rødovre og byggede Rødovre Centrum, 

hvor hans gartneri engang lå. 

Nye købedygtige borgere var nemlig kommet til, 

og det Rødovre, vi kender i dag, var født.

Gartnerierne var afhængige af at kunne få tilført store 
mængder vand, men under Folkestrejken i juli 1944, 
hvor hele Hovedstaden gjorde oprør mod den tyske 
besættelsesmagt, lukkede tyskerne for vandet. Derfor 
måtte gartnerierne hente vand til grønsagerne i Dam-
hussøen. Her er det Aage Knudsens gartneri, der lå der, 
hvor Rødovre Centrum ligger i dag.

baghuse blev nemlig 

bortsaneret, og ar-

bejderne ville i stedet 

ud i de grønne for-

stæder, hvor jordop-

købere byggede par-

celhuse. Og snart 

kunne det bedre be-

Gartneriet Fortly var et af 
de største i Rødovre. Her 
er det tid til melonpluk-
ning i 1920 .
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