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KLAR TIL SNEVEJR
Skulle sneen begynde at falde, så er fejemaskinerne klar. 

Rødovre Kommunes vinterberedskab træder i kraft 1. 

november og gælder til 3. april 2020. Beredskabet inddeler 

kommunens veje, stier og gangarealer i primære og sekun-

dære strækninger, hvor de primære strækninger ryddes 

først. Du kan læse om inddelingerne på rk.dk. Er du imid-

lertid grundejer på en privat fællesvej, 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. Læs mere om, hvor du selv skal rydde sne 

på rk.dk under 'grundejerforpligtelser'.

VIL DU DYRKE DIN IDRÆT I SKOLETIDEN?
Hvert år optager Valhøj Skole 24 idrætsudøvere i idrætsklassen 

på 7. årgang. Her er det muligt at kombinere træning med 

skolegang. Du har samme fag og timetal som i de almindelige 

klasser, men derudover er der morgentræning to gange om 

ugen i skoletiden. Du kan høre mere om idrætslinjen, når der 

er informationsmøde onsdag den 20. november klokken 

17-18.30 på Valhøj skole. Fra den 18. november og 

frem til ansøgningsfristen den 2. marts 2020 kan du 

desuden prøve at være med til morgentræning, der 

foregår mandag og onsdag. Skriv eller ring til 

Tenna Terney på tenna.terney@rk.dk eller tlf. 36 37 

83 90 for at høre om tilmelding og mødested. 

NÅR ÆGTEFÆLLEN GÅR BORT
Hvem skal arve, når der er sammenbragte børn? Og risike-

rer den efterladte ægtefælle at få spærret parrets fælleskonto? 

Når man mister en ægtefælle, kan man, ud over sorgen, også 

risikere at stå med en række praktiske problemer. Derfor holder 

Seniorrådet nu et informationsmøde, der skal kaste lys over, 

hvad der kan være godt at være forberedt på som ældre sam-

levende, og hvornår det for eksempel er en god idé at lave te-

stamente. Mødet foregår den 22. november kl. 14-16 i Loen på 

Rødovregaard. Der bliver serveret kaffe, te og småkager, og alle 

er velkomne.

’MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE’ UDGIVES AF 

RØDOVRE KOMMUNE. 

Kontakt: magasin@rk.dk. Ansvarshavende redaktør: 

Kommunaldirektør Anders Agger. Redaktør: Katinka 

Agger. Foto/illustrationer: Per Dyrby, Steffen Quaade, 

Rødovre Lokalhistorisk Samling. Tryk: KLS Grafisk Hus. 

Distribution: FK Distribution. Oplag: 17.300. Magasi-

net er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der stammer 

fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 procent 

genanvendeligt og bionedbrydeligt.

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.

KONTAKT RØDOVRE KOMMUNE

Borgerservice og forvaltningerne er åbne for 

henvendelser mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag  

kl. 10-18 og fredag kl. 10-14. 

Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150, 2610 

Rødovre. www.rk.dk, rk@rk.dk, 36 37 70 00.

Indhold

VELKOMMEN PÅ DET NYE ØRBYGÅRD
Inden længe står sidste halvdel af det nye Ørby-

gård færdigt og klar til at modtage beboere. 

Plejehjemmet er blevet revet ned og bygget op 

én halvdel ad gangen, og i de nye bygninger er 

der masser af lys og plads til aktiviteter. Læs 

mere på side 8. 

KVIT SMØGERNE OG MÆRK FORSKELLEN
Line meldte sig til et rygestopkursus i Rødovre 

Sundhedscenter. Selvom hun var nervøs over at 

være den yngste på holdet, så var det hyggeligt, 

og hun lykkedes med sit rygestop. Nu kan hun 

mærke, hvor meget det har forandret hendes liv 

ikke længere at skulle jagte den næste ryge-

pause. Læs mere på side 12.

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. Næste nummer 

udkommer i uge 50.

4 Bred aftale bag velfærdsbudget 

5 Julemærkemarchen  

kommer til Rødovre

6 Skoleelever lærte om vandets  

vej fra undergrund til hav

7 Stort kunstværk bliver vakt til live

8 Det nye Ørbygård giver plads  

til sjæl og fællesskab 

10 Sammen om Rødovre: Skolepatruljen 

sørger for tryghed på vejen

12 Eksryger: Det har ændret  

mit liv at kvitte røgen

14 Det sker i Rødovre

16 Da svenskerne rev Rødovre Kirke ned

DE PASSER PÅ DE NYE I TRAFIKKEN
Mød Agnes, Line, Katrine, Cecilie og Andrea, der 

sørger for, at deres kammerater kommer sikkert 

frem til skolen. Klokken 7.50 står de klar i deres 

gule veste, når de er skolepatrulje foran Rødovre 

Skole. Læs mere om pigerne, der gør en forskel 

i morgentrafikken, på  side 10. 
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LETBANEN FÅR GRØNNE TOG
Hovedstadens nye letbane bliver grøn i mere end én 

forstand. Ud over at køre med miljøvenlige tog, så får 

de kommende letbanetog også farven grøn. Det har besty-

relsen i Hovedstadens Letbane besluttet for at sikre både gen-

kendelighed og trafiksikkerhed på vejene. Med den grønne 

farve bliver letbanen genkendelig og synlig i bybilledet ligesom 

de gule busser, de røde S-tog og den hvide metro. 

Du kan læse mere om anlægsarbejdet på Letbanens nye hjem-

meside og Facebookside. Se mere på dinletbane.dk og face-

book.com/dinletbane. Letbanen forventes at stå klar til brug i 

2025 og skal køre mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby 

med i alt 29 stationer.
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Bred aftale bag velfærdsbudget
Hele Kommunalbestyrelsen står bag 
aftalen om næste års budget i 
Rødovre Kommune. Der er massive 
investeringer i den lokale velfærd, 
herunder skoler, kultur og fritid. Der 
er desuden fokus på grøn omstilling 
og velfærd for de ældre. 

Kommunalbestyrelsen i Rødovre vedtog i okto-

ber et budget for 2020, der fremtidssikrer velfær-

den og blandet andet sikrer, at det høje service-

niveau for de ældre bliver fastholdt. Samtidig 

bliver kommuneskatten og grundskyld holdt i ro. 

TAGER HØJDE FOR TILFLYTNING
Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet, 

der også tager højde for den store tilflytning til 

Rødovre over de sidste par år. Rødovre har i flere 

år været blandt de kommuner, der har fået flest 

nye borgere, heraf rigtig mange børnefamilier. 

Der skal være plads til alle børn, og derfor er der 

de seneste år blevet udbygget og bygget nyt på 

især daginstitutionsområdet. Den næste bølge af 

store investeringer gælder skolerne. Med bud-

getaftalen investerer Rødovre Kommune derfor 

52 millioner kroner ekstra i udbygning af både 

skoler og daginstitutioner over de kommende 

fire år. Det kommer oven i de 163 millioner kro-

ner, som Kommunalbestyrelsen sidste år beslut-

tede at investere i området. 

KULTUR OG GRØN OMSTILLING
Budgetaftalen har også fokus på kultur og fritid. 

Blandt andet bygges en ny musikskole og café 

ved Viften, der indrettes lokaler og udearealer 

til Islev Teakwondoklub samt udskiftes flexban-

der og storskærme i Rødovre Skøjte Arena. 

Herudover besluttede Kommunalbetyrelsen, at 

Trekanten/Islev Bbiliotek bliver bevaret, og at 

der skal udvikles et medborgerhus. 

Der blev desuden sat en million kroner af til 

folkeoplysning og 150.000 kroner til afholdelse 

af Krigshistorisk Festival på Vestvolden. 

Med budgetaftalen følger også en række bud-

getresolutioner, hvoraf flere har et grønt fokus. 

Det blev blandt andet besluttet, at kommunens 

forbrug af plastik skal reduceres, at Servicebus 

848 skal gøres emissionsfri, og at der skal udvik-

les ideer til bæredygtig omstilling i samarbejde 

med borgerne.

UDPLUK AF INVESTERINGER I 2020

• 52 mio.kr. ekstra til skoler og daginstitu-

tioner over fire år oven i de 163 mio. kr. 

som Kommunalbestyrelsen sidste år 

besluttede at investere. 

• Renovering af fortove i Rødovre Syd (3,2 

mio. kr.)

• Ny musikskole og café ved Kulturhuset 

Viften (33 mio.kr.)

• Indretning af lokaler og udearealer til 

Islev Taekwondo Klub (4,3 mio. kr.)

• Nye flexbander og storskærme til Rød-

ovre Skøjte Arena (i alt 4,3 mio. kr.)

• Studietur for alle 8. klasser i kommunens 

folkeskoler til München (2,8 mio. kr.)

• Ekstra midler til Folkeoplysning (1 mio.

kr.) og til Krigshistorisk Festival (0,15 mio. 

kr.

• Målerskab til vejbelysning (1,7 mio.kr.)

Julemærkemarchen kommer til Rødovre
Støt et godt formål og tag med på en 
hyggelig gåtur, når der arrangeres 
Julemærkemarch i Rødovre. Både 
tempo og rute er så alle kan være 
med. Den finder sted søndag den 1. 
december med afgang fra Kulturhuset 
Viften.

Saml familien, vennerne eller kom som du er, 

når Julemærkemarchen søndag den 1. decem-

ber kommer til Rødovre. Et startkort koster fra 

30 kroner og op, afhængig af om du også vil 

have T-shirt og medalje, og overskuddet går til 

Julemærkefonden og de fem Julemærkehjem. 

Du kan vælge mellem to ruter på henholdsvis 

fem og ti kilometer, der går omkring Damhusen-

gen (og evt også -søen), og ruterne er både fa-

milie- og kørestolsvenlige, så alle kan være 

med.  Det er foreningen FRI – Fælles Rødovre 

Islev – der har fået 'løbet' til byen, som starter 

fra Viften klokken 11. 

"Det er jo den første søndag i advent, så i min 

familie er det en anledning til at mødes og gå en 

tur, og så tage hjem og hygge bagefter. Men 

man kan også bare møde op selv, for det er 

også rigtig hyggeligt at gå der og snakke med 

de andre," siger Trine Kjær, der er en af ildsjæ-

lene bag FRI. Hun har før deltaget i Julemærke-

marchen andre steder, men det er flere år siden 

den har fundet sted med afgang fra Rødovre. 

"Men for nylig fandt jeg en brochure for mar-

chen i Hvidovre og tænkte, at hvis de har det i 

Hvidovre, så skal vi da også have det i Rødovre," 

siger hun. Hun arbejder i Rødovres Kommunale 

Rengøring og gør til daglig rent i Viften. Derfor 

lå det også lige for at arrangere, at starten skulle 

gå derfra. 

Det er Trine Kjær, der har startet foreningen FRI, 

der er for alle, der søger socialt socialt samvær, 

unge som ældre, enlige som familier. Forenin-

gen laver aktiviteter, lege og tager på weekend-

ture, men mange af aktiviteterne har også fokus 

på at hjælpe andre. Det forklarer en anden af 

foreningens ildsjæle, Bent Jelstrup, der også 

arbejder i Rødovres Kommunale Rengøring. 

"Vi laver også en del frivilligt arbejde som for-

ening. For os handler det både om at være sam-

men og om at gøre noget for andre, og Jule-

mærkemarchen er en måde at gøre begge dele 

på," siger han. 

JULEMÆRKEMARCH I RØDOVRE
Julemærkemarchen foregår over hele landet 

den 1. december. I Rødovre finder den sted 

fra kl. 11-14 med afgang fra Viften. 

Den arrangeres af FRI i samarbejde med 

Viften, Rødovre Kulturråd, Rødovre Kom-

mune og Vægtenheden for børn og unge i 

Rødovre. 

Løbet har to ruter at vælge imellem. Der er 

ingen tidtagning. Du kan tilmelde dig på ju-

lemaerkemarchen.dk – find Rødovre under 

'startsteder'.  Du kan vælge forskellige tilmel-

dingspakker, der indeholder f.eks. medaljer 

eller T-shirt eller blot det almindelige start-

kort. Hvis du melder dig til inden den 15. 

november er det billigere, men du kan til-

melde dig helt frem til selve dagen for 

løbet. 

Overskuddet går til Julemærkefonden og Ju-

lemærkehjemmene, der hjælper udsatte 

børn. 

FRI mødes hver onsdag klokken 17 i Rødovre Frivilligcenter. 
Se mere på facebook.com/groups/FRI2610.

I næste nummer af Magasinet Sammen om Rødovre får du 
det store overblik over, hvordan pengene fordeles i det nye 
år, når vi dykker ned i hele budgettet for 2020.

NYHEDER NYHEDER
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I oktober var 300 af Rødovres elever i 
3. klasse forbi det mobile science-
center på plænen ved Rødovre 
Bibliotek. I to store containere løste 
eleverne opgaver om klimaforan-
dringer og klimatilpasning – og fik tips 
til, hvordan de holder deres bamser 
tørre, hvis der kommer skybrud.

Skoleelever lærte om vandets vej fra 
undergrund til hav - forbi vores toiletter

Et kæmpestort toilet var placeret oven på en 

container, og under det  kunne skolebørn kravle 

rundt i et rørsystem, der mindede om en kloak. 

Der var nemlig masser af hands-on-erfaringer 

til de børn fra Rødovres 3. klasser, der i oktober 

besøgte det såkaldte Mobile Science Center, da 

det gæstede plænen ved Rødovre Bibliotek. 

"Vand og vandsystemer er en del af vores alle 

sammens hverdag, og derfor er det også vigtigt, 

at børnene ved noget om det. Vi prøver at åbne 

nogle døre ind til de dele af vandsystemet, som 

børnene normalt ikke kender noget til. Hvad 

sker der for eksempel, når man skyller ud i toi-

lettet?" siger Patrick Lyng Rosenkjær fra Mobile 

Science Center, der er et samarbejde mellem 

Københavns Kommune og Hofor.

Undervejs lærte børnene også om vandets vej 

fra grundvand til vandværk til vores private hus-

holdninger og til sidst dets vej mod havet. Men 

de hørte også om, hvad der for eksempel sker, 

hvis vi bruger vores grundvand, før det når at 

regne nok til, at depoterne bliver fyldt op igen.

HOLD BAMSERNE TØRRE
Men der blev også tid til at lære om klimaforan-

dringer og klimasikring og om, hvad der kan 

ske, når der er skybrud. En af dem, der blev 

klogere på det, var 9-årige Bella Bo Hoffmann 

fra 3.B på Hendriksholms Skole. 

"Se – når jeg hælder vandet i her, kan vi se, at 

hvis vandet stiger, så er det ikke så godt for Kø-

benhavn," siger hun, mens vandet fra en gul 

plastikspand løber ned i en tragt, der sidder fast 

på et landkort over hovedstadsområdet. 

"Man kan se, at det er København og Hvidovre, 

der bliver oversvømmet først. Rødovre er lidt 

højere oppe, så der er der mere tørt," siger hun.  

Ifølge Patrick Lyng Rosenkjær er det også vigtigt, 

at børnene lærer om den del af virkeligheden.

"Klimasikring er noget vi bruger mange penge 

på i vores samfund, så det skal børnene også 

kende til. Nu har de lært, at de områder der 

ligger tættest på havet er i størst fare for at blive 

oversvømmet. Det er derfor vi skal samarbejde 

om at håndtere vandet på tværs af kommuner-

ne," forklarer Patrick Lyng Rosenkjær. 

Men børnene lærte også lidt om, hvad de kunne 

gøre for at skybrudssikre hjemme hos sig selv:

"At klimasikre derhjemme kan handle om at 

man skal huske at sikre de ting, man har i kæl-

deren. Så hvis kælderen bliver oversvømmet, så 

skal bamserne selvfølgelig helst stå oppe på den 

øverste hylde, så de ikke bliver våde," siger han. 

Stort kunstværk bliver vakt til live
Rødovre Kommune flytter den enorme 
granitskulptur ’Vångaskibet’ og 
genetablerer den med rindende vand. 
I dag står kunstværket anonymt 
placeret bag en skole.

Rødovre Kommune har de seneste år afsat 1,5 

millioner kroner om året til indkøb af kunst til 

byens rum. Næste år bliver det blandt andet et 

lokalkendt kunstværk, som får nyt liv og bliver 

mere synlig i bybilledet. 

Den store granitskulptur Vångaskibet fra 1979 

bliver nemlig genskabt som en gigantisk vand-

sten og flyttet til et grønt område ved Rødovre 

Skøjte Arena ud til Rødovre Parkvej. 

Da Vångaskibet i sin tid blev sat op, blev den 

placeret ved Skovmoseskolens daværende ind-

gang. Skolen har siden fået ny indgang, og 

kunstværket står derfor i dag på en asfaltplads 

bag skolen.

Det er kunstnerne Mogens Møller, Stig Brøgger 

og Hein Heinsen, der har lavet skulpturen. De tre 

kunstnere har sammen lavet flere kunstværker, 

blandt andet 'Frihedens Port' ved Friheden Sta-

tion og 'Fredens Port' i Fredens Park ved Sorte-

dam Dossering.

VÅNGASKIBET

• Skulpturen er sprængt ud af en klippe 

ved Vånga i Blekinge i Sverige. 

• Stenen er 4,4 meter høj og vejer efter 

sigende 40 tons. 

• Det vandanlæg, der i sin tid var en del af 

skulpturen, bliver genskabt i forbindelse 

med flytningen. 

• Det koster i alt 800.000 kroner at  

omplacere stenen og genetablere 

vandanlægget.

Rødovre Udsatteråd sætter fokus på udsatte og 

arbejdsmarkedet, når de inviterer alle interes-

serede til spændende oplæg på Rødovregaard i 

Loen onsdag den 13. november kl. 18.30-21.00. 

Udover Annie Arnoldsen Petersen, formand for 

Beskæftigelsesudvalget i Rødovre Kommune, 

kommer Ejner K. Holst, der er næstformand for 

Fagbevægelsens Hovedorganisation, som er 

fælles talerør for fagforeninger med 1,4 mio. 

lønmodtagere. Teamchef Jane Rønde og virk-

somhedskonsulent Ali Brink fra Rødovre Jobcen-

ter fortæller desuden om den arbejdsmarkeds-

rettede indsats for udsatte borgere, og Michelle 

Celik, virksomhedsejer for restauranterne ‘Bo-

dil’, ‘Café 8-tallet og ‘Rambla Bar & Grill’ fortæl-

ler om samarbejdet ’branche-pakkeforløb’ med 

jobcentret. Borger Bjarne Jørgensen fortæller 

om sin gode oplevelse med branche-pakken, 

som fik ham ud på arbejdsmarkedet. 

Alle er velkomne til debat og spørgsmål. Der 

serveres kaffe, te og vand.

Bliv klogere på udsatte 
og arbejdsmarkedet

Flyttefirma fik pris for at 
hjælpe unge og udsatte

Det blev Holger Danske Flytteforretning, der løb 

med Rødovre Erhvervspris 2019. Prisen uddeles 

hvert år af Rødovre Erhvervsråd, Rødovre Cen-

trum og Rødovre Kommune til en virksomhed, 

der har gjort en særlig indsats lokalt, miljømæs-

sigt, socialt eller innovativt, eller som har haft 

markant vækst. 

Holger Danske Flytteforretning udmærkede sig 

på flere af disse områder, men blev især frem-

hævet for at tage hånd om unge og socialt ud-

satte og give dem en chance i firmaet. Ved at 

tilbyde stabilitet, ansvar og et kørekort giver 

firmaet de unge en vej væk fra kriminelle mil-

jøer. Vinderen af prisen modtager et mindre 

kunstværk. Det er femte gang prisen uddeles.

Mobile Science Center er et projekt drevet af Energi & Vand, 
der et samarbejde mellem Hovedstadens Forsyningssel-
skab – HOFOR – og Københavns Kommune. Det besøger 
alle de kommuner, som er medejere af HOFOR.

NYHEDER NYHEDER
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Plejehjemmet Ørbygård er blevet revet 
ned og bygget op igen. På det nye 
Ørbygård er der lys og luft, plads til 
aktiviteter og til at mærke årstiderne 
og døgnet skifte. Det står helt færdigt i 
det nye år. 

Det nye Ørbygård giver plads til sjæl og 
fællesskab 

Plejehjemmet Ørbygård ligger, hvor det altid har 

ligget, men bygningerne er helt nye. Det gamle 

plejehjem er nemlig blevet revet ned én halvdel 

ad gangen, og nye bygninger bygget op grad-

vist. Én halvdel er nu i brug, og i begyndelsen af 

det nye år forventes anden halvdel også at være 

klar, så resten af beboerne kan flytte ind i løbet 

af foråret. Og spørger man Helga Skovmand 

Eriksen, der er konstitueret leder af plejehjem-

met, så er det lyse og funktionelle lokaler som 

de ældre fremover skal bo i.

"Her er bare lysere og mere indbydende, blandt 

andet fordi der er store vinduer overalt. Det 

betyder meget for beboernes velbefindende, at 

de kan følge med i årstiderne, vejrets skiften og 

de ting, der foregår udenfor," forklarer hun. Hun 

tilføjer, at de beboere, der har demens, ofte har 

en forstyrret søvnrytme, så lys og fornemmelsen 

for døgnets gang giver ro og bedre trivsel. På 

Ørbygård bliver der derfor også ofte holdt 

'skumring', hvor der tændes stearinlys, tales om 

dagen, der er gået, og læses højt. 

DET LILLE STED I DET STORE
Netop nu er kun den ene halvdel af det nye byg-

geri beboet af 34 beboere, men når hele det nye 

Ørbygård står færdigt, bliver der plads til 82 

beboere i modsætning til de 62 som det gamle 

plejehjem kunne rumme. Men selvom det bliver 

et stort plejehjem, så vil det ikke være den ople-

velse beboerne vil få. Plejehjemmet er delt op i 

mindre afdelinger med 16-17 beboere, der deler 

spise- og dagligstue. Derudover er der flere 

kroge og hyggelige loungeområder, hvor man 

kan sidde og hygge sig eller for eksempel invi-

tere gæster til mad eller kaffe fra Ørbygårds 

Café.

"Det bliver det lille sted i det store. Man kan for 

eksempel fejre morfars fødselsdag lidt afsides 

sammen med familien, men stadig være en del 

af fællesskabet. Der skal være mulighed for at 

skabe et liv, der minder om det, beboerne havde 

før, hvor man kan mødes og invitere gæster. For 

det her er et sted, hvor der leves, og hvor der 

skal være plads til fest, sjæl og fællesskab," siger 

Helga Skovmand Eriksen. 

FORDEL AT MAN ER FLERE
Annemarie Garvold er 'oplevelses iværksætter' 

på Ørbygård, og hun ser det som en fordel, at 

plejehjemmet snart får flere beboere end det 

havde før ombygningen. Det er blandt andet 

hende, der holder 'skumring' med beboerne. 

Hun står også bag aktiviteter som 'erindrings-

dans', 'Hit med sangen'-arrangementer og me-

get andet. 

"Vi kan lave aktiviteter, der er mere målrettet 

beboernes interesser. Vi har blandt andet tænkt 

os at lave en aktivitet, der minder lidt om en 

studiekreds, hvor man kan høre om eller se film 

om forskellige emner. Når vi bliver flere bebo-

ere, bliver det nemmere at samle flere med de 

samme interesser," siger hun. Når plejehjemmet 

står helt klar i foråret, vil hun også kunne flytte 

en del af sine aktiviteter ind i et helt nyt 

aktivitetsrum. 

"Vi får mere plads at boltre os på. I stedet for at 

vi skal indtage hele spisestuen i en afdeling, 

hvor vi også skal tage hensyn til dem, der ikke 

har lyst til at være med, så kan vi få lidt mere 

fred og ro i vores eget rum. Så kan beboerne 

komme fra alle afdelingerne og hen til os," siger 

hun.

MANGE VIL GERNE ARBEJDE PÅ ØRBYGÅRD
I midten af plejehjemmet er der en hyggelig 

gårdhave, hvor man kan fange en solstråle, men 

stadig føle sig tryg og afskærmet. Rundt om 

plejehjemmet vil der, når byggeriet står helt 

færdigt, vokse en have frem, hvor man kan gå 

på små stier. Desuden får plejehjemmet et 'san-

serum', der især er godt for beboere med de-

mens, da det giver mulighed for at opleve med 

hele kroppen. I øjeblikket er det på tale, at san-

serummet skal være et 'solskinsrum' med lys og 

sand, men det endelig valg er endnu ikke på 

plads.

Men også for de ansatte bliver det nye Ørbygård 

bedre end før. 

"Vi får bedre omklædning, frokoststue og mø-

delokaler, hvor vi kan arbejde med faglig udvik-

ling og opkvalificering. Det får stor betydning 

både for arbejdsmiljøet og for det faglige niveau, 

så det er også noget beboerne kommer til at 

kunne mærke," siger Helga Skovmand Eriksen.

Når beboerne også rykker ind i anden halvdel af 

det nye Ørbygård i det nye år, bliver der brug for 

mange nye ansatte, og der er da også mange, 

der har vist interesse for de stillinger, som alle-

rede er blevet slået op.

 "Vi kan mærke, at der er rigtig mange, der ser 

mulighederne i det nye Ørbygård og synes, det 

lyder spændende at få lov til at sætte sit præg på 

et helt nyt plejehjem. Der er gejst omkring pro-

jektet, og det er dejligt," siger Helga Skovmand 

Eriksen. At der allerede er mange interesserede 

skal dog ikke afholde nogen fra at søge.

"Vi kommer til at slå flere stillinger op løbende i 

den kommende tid, så man skal bare byde ind. 

Og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang 

med arbejdet," siger hun. 

VIL DU ARBEJDE PÅ DET NYE ØRBYGÅRD?
På det nye Ørbygård bliver der brug for 

mange nye kollegaer, både social- og sund-

hedshjælpere og social- og sundhedsassi-

stenter til fuldtids- og deltidsstillinger med 

weekendvagt hver 3. weekend. Herudover 

bliver der også brug for en afdelings- 

sygeplejerske.

Du bliver en del af en arbejdsplads med høj 

social kapital, et stærkt arbejdsfællesskab 

og fokus på kerneopgaven. Vores værdier 

– tillid, samarbejde og retfærdighed – går 

hånd i hånd med høj faglighed i et engage-

ret og udviklende miljø. Den enkelte bebo-

ers livskvalitet og værdighed er i centrum, 

da vi arbejder med den personcentrerede 

omsorg  ud  f ra  Tom K i t woods 

blomstringsunivers. 

Du kan se mere på rk.dk/job, hvor vi over 

de næste måneder søger ny kolleger.

Medarbejderne glæder sig til at byde resten af de nye beboere velkommen, når hele Ørbygård står færdigt. 

NYHEDERNYHEDER

8  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  / N O V E M B E R  2 0 1 9 N O V E M B E R  2 019  /  S A M M E N O M R Ø D O V R E  /  9  



Sammen om Rødovre: Skolepatruljen 
sørger for tryghed på vejen
Hver morgen står Rødovre Skoles 
skolepatrulje klar til at hjælpe deres 
kammerater i trafikken. Det skaber 
tryghed for børnene – og for 
forældrene, der tør lade børnene gå 
selv i trafikken.

De står klar hver morgen for at sørge for, at 

deres kammerater kommer sikkert i skole. Om 

solen bager, regnen siler eller sneen daler, så 

møder Rødovre Skoles skolepatrulje op kl. 7.50 

på Rødovrevej i de velkendte gule veste. Skole-

patruljen er en gruppe elever fra skolens 6. 

klasser, der frivilligt har meldt sig til at  

øge sikkerheden på skolevejen for deres 

skolekammerater.

”Jeg kan godt lide at hjælpe, så de mindre elever 

føler sig sikre på vejene. Det er vigtigt, at ingen 

bliver overset af billisterne. Og så er det sjovt at 

gøre sammen med de andre fra klassen”, for-

tæller Katrine fra 6.B. 

Eleverne har alle gennemgået et kursus arran-

geret af Politiets undervisningsafdeling, hvor de 

bliver 'uddannet' til at varetage jobbet. Når 

skoleåret er omme, belønnes de for deres ind-

sats med en fællestur i Tivoli. Og der er da heller 

ingen tvivl om, at udsigterne til en dag i den 

gamle forlystelsespark også har spillet ind, da 

eleverne meldte sig til tjansen.

”Hvis ingen ville gøre det, så var der jo ingen til 

at hjælpe de mindre elever, så derfor har jeg 

meldt mig. Og så er det jo fedt, at vi får en tivo-

litur,” fortæller Cecilie fra 6.B.

DEN SIKRE SKOLEVEJ
Selvom Rødovrevej er udstyret med en lysregu-

lering lige ved skolen, så er Michael Rasmussen, 

der er lærer på Rødovre Skole og koordinator for 

skolepatruljen, ikke i tvivl om at skolepatruljen 

stadig tjener et formål her:

”Der er rigtig mange elever, der skal igennem 

netop her for at komme i skole. Skolepatruljens 

tilstedeværelse gør dem opmærksomme på, at 

de skal færdes ordentligt i trafikken. Det er med 

til at lære dem gode trafikmanér. Og så undgår 

vi i langt højere grad dumme situationer i mor-

gentrafikken,” fortæller han og fortsætter: 

”Der er jo også noget særligt ved skolepatruljen. 

Jeg oplever i hvert fald, at det at være med i 

skolepatruljen er forbundet med en hel del  

stolthed. Det er lidt sejt at være en af de store, 

der kan hjælpe sine skolekammerater sikkert i 

skole.”

GOD STEMNING I MORGENTRAFIKKEN
Historierne om sure billister, der lader deres 

vrede gå ud over andre, er mange, men det er 

heldigvis ikke noget skolepatruljen på Rødovre-

vej kender til. Her er der altid god stemning og 

ofte får eleverne i vestene venlige ord med på 

vejen.

”Mange siger ’god morgen’ til os. De respekte-

rer, at vi står der,” fortælle Katrine og hendes 

klassekammerat Andrea supplerer: ”Mange 

forældre siger også til os, at de er glade for, at vi 

hjælper deres børn sikkert over.”

Og de morgentravle forældre lægger da heller 

ikke skjul på, at skolepatruljens tilstedeværelse 

på skolevejen er værdsat.

”Det har stor betydning for, at der er en sikker 

skolevej. Vi kan lade børnene gå afsted selv 

tidligere på vores rute. Så kan vi stå her på den 

anden side af vejen og stadig være trygge i for-

hold til vores børns færden i morgentrafikken,” 

fortæller Anita, hvis barn går i 1. klasse.

Kasper, der netop har fulgt sine to ældste børn 

ind på skolen og nu haster videre med familiens 

yngste på armen har 

også kun pæne ord at 

sige om den lokale skole- 

patrulje:

”Vi ville meget nødigt 

være dem foruden. 

Det betyder meget i 

forhold til opmærk-

somheden på børne-

ne i trafikken.”

Agnes, Line, Katrine, Cecilie og Andrea fra 6.B på Rødovre Skole er med til at sørge for en sikker skolevej for eleverne på Rødovre Skole. Det er noget, der bliver sat pris på – især 
blandt de forældre, der tør lade børnene gå afsted på egen hånd, fordi de kan krydse vejen på en sikker måde.  

SAMMEN OM RØDOVRE
I de kommende magasiner sætter vi fokus på 

dem, der hjælper til, melder sig frivilligt og 

gør den lille forskel i hverdagen for andre i 

Rødovre.  De er med til at vise, hvad det vil 

sige at være 'sammen om Rødovre'. 

FOKUS: SAMMEN OM RØDOVRE
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Eksryger:  
Det har ændret mit liv at kvitte røgen
Det er svært at kvitte smøgerne på 
egen hånd. Det måtte Line Kølvig på 
24 år se i øjnene. Så da hun hørte, at 
der var hjælp at hente på Rødovre 
Sundhedscenters rygestopkursus, 
meldte hun sig – og blev endelig 
røgfri. Det samme bliver otte ud af ti 
andre, der har gennemført kurset.

Hvorfor tilmeldte du dig rygestopkurset i Rød-

ovre Sundhedscenter?

“Jeg havde røget cirka 10-15 cigaretter om da-

gen i seks år. I 2018 prøvede jeg at stoppe med 

at ryge på egen hånd, men det var for overvæl-

dende at stå med alene. Jeg manglede sparring. 

Da jeg hørte min familie og andre tale godt om 

kommunens rygestopkurser, hvor der var mu-

lighed for at høre andres erfaringer, tilmeldte 

jeg mig kurset. Det skulle gennemføres, og så 

måtte jeg se, om det var noget for mig.”

 

Var rygestopkurset noget for dig?

“Ja, helt klart. Selvom jeg var den yngste, vil jeg 

anbefale andre, også unge, at prøve kurset, for 

det gør virkelig ikke noget, hvor gammel man er. 

På kurset handler det om ens rygevaner, og ikke 

om hvem man er som person. Jeg havde for 

eksempel mange gode snakke med Per på 75 år 

om festrygning, og hvor svært det var.” 

 

Hvad var det bedste ved rygestopkurset?

“Det betød meget, at man blev ‘holdt lidt i hån-

den’ – altså at der både var en rådgiver og an-

dre at tale med om sit rygestop. Særligt hvis 

man havde en skoddag og så hørte, at de andre 

havde det på samme måde, så fandt vi fælles-

skab i det og kunne støtte hinanden, når det var 

svært. Vi var alle i samme båd, så jeg følte mig 

ikke alene. Rådgiveren forstod mig også – hun 

havde selv været ryger, og det var godt at høre 

hendes erfaringer, både personligt og professio-

nelt, om, hvordan man kommer ud på den an-

den side, også selvom det er hårdt.”

 

Hvordan er det at være røgfri?

“Det er rigtig dejligt. Der er sindssygt mange 

fordele. Da jeg røg, var jeg ofte syg flere gange 

om året, men jeg har ikke været syg siden den 

11. februar, hvor vi aftalte en fælles stopdato i 

gruppen. Min vejrtrækning er også blevet meget 

bedre. Jeg bor på tredje sal, og det er nu over-

skueligt at gå på ad alle de trapper. Jeg mærker 

det også, når jeg dyrker motion.”

 

Hvilke andre fordele er der?

“Generelt mærker jeg et bedre velvære. Jeg 

havde en indre uro før, som handlede om, hvor-

når jeg kunne ryge næste gang. Jeg stresser ikke 

over rygepauser længere, og jeg føler at have 

fået meget mere tid. Før brugte jeg fem minut-

ter på hver cigaret, hvilket svarer til cirka en ti-

mes ekstra tid om dagen, som jeg har fået nu. 

Det er jo dejligt. Det var virkelig livsændrende at 

gå fra at være ryger til ikke-ryger.”

 

Hvad siger andre til dit rygestop?

“Alle er glade for det. Både min familie og ven-

ner sætter pris på, at min rygning ikke længere 

går ud over dem: At de for eksempel ikke læn-

gere skal stå udenfor ved siden af mig, der ry-

ger, så de kommer til at lugte af røg. Og de sy-

nes også det er rart, at jeg ikke lugter af røg 

længere, når vi eksempelvis sidder tæt ved siden 

af hinanden i biografen.”

Besøg Rødovre Sundhedscenter og få 
støtte og vejledning til et sundere liv
Hos Rødovre Sundhedscenter kan du møde 

sygeplejersker, sundhedskonsulenter og en 

diætist. Du behøver ingen henvisning fra din 

læge, men kan altid booke en samtale, hvor vi 

taler om din sundhed. Vi tager udgangspunkt i 

det, der optager dig, og vi hjælper dig videre, 

hvis der er brug for det. 

Vi har også mange aktiviteter i sundhedscentret. Du kan blandt andet gå en tur sammen med 

andre, når der er mandagsgang kl. 11.15 med afgang fra sundhedscentret. Vi holder desuden 

temaaftener om alt fra sund mad til psykisk sundhed. Følg med på Facebook.

Du kan altid komme ind fra gaden 
og booke en samtale om ...
KOST: Få vejledning om dine kostvaner eller 

mød op til torsdagsvejning (torsdag kl. 16) og få 

målt vægt, fedtprocent og muskelmasse. 

ALKOHOL: Få en samtale om dine alkoholvaner, 

og hvordan du kan ændre dem. Du kan være anonym, hvis du ønsker det.

MOTION: Har du svært ved at komme i gang med motion på egen hånd, har vi et særligt forløb, 

der støtter dig til en aktiv hverdag. 

MENTAL SUNDHED: Er du stresset eller ude af balance? Vi tilbyder et forløb til dig med begyn-

dende stress, og vi støtter også med samtaler.  

KRÆFT: Vi tilbyder rehabiliteringsforløb til dig og støtte til dine pårørende.

Du finder Rødovre Sundhedscenter på Egegårdsvej 77, 2610 Rødovre, tlf. 36 37 81 90, 

og på rk.dk/sundhedscenter og facebook.com/roedovresundhedscenter.

RYGESTOPKURSER I RØDOVRE 
SUNDHEDSCENTER

Der er fem gange større chance for at blive 

røgfri med professionel rådgivning.

På et rygestopkursus i Rødovre Sundheds-

center får du hjælp af rygestoprådgivere, 

der har hjulpet mange før dig. Du får også 

støtte fra andre i samme situation.

Rygestopkurset er på seks mødegange. Du 

skal ikke være stoppet med at ryge, når 

kurset starter. I starter med at vælge en 

fælles stopdato.

Tilmeld dig og læs mere på Rødovre Sund-

hedscenters hjemmeside rk.dk/sundheds-

center eller ring på tlf. 36 37 81 90.

Line Kølvig deltog i et af Rødovre Sundhedscenters ry-
gestopkurser. Sammen med andre i samme situation 
fandt  hun en måde at undvære smøgerne på. Det har 
gjort en kæmpe forskel i hendes hverdag. For  eksempel 
har hun ikke været syg, siden hun stoppede med at 
ryge. 

SUNDHEDSUNDHED
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Foredrag
VIDSTE DU? HURRA FOR DANNEBROG
Torsdag den 14. november kl. 19-21

Vi vifter hjerteligt med vores flag til fødselsdage, 

fodboldkampe og andre festlige lejligheder. Men 

hvad er historien bag Dannebrog egentlig? Det 

stiller Kåre Johannessen skarpt på i anledning af 

800-året for, at Dannebrog faldt ned fra himlen. 

Der er (f)lagkage, kaffe og te.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

KLOG PÅ KLASSISK: 
HAMMER FRANSKE DEBUSSY
Onsdag den 27. november kl. 19-21

Bliv klogere på den franske impressionist og 

komponist Claude Debussy med Mathias Ham-

mer, der fortæller om manden, der satte musik-

ken fri og et Europa i eksperimenternes og 

fremskridtets æra i årtierne op til Første  

Verdenskrig.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. via rdb.dk

Events
ISLEV BIBLIOTEKS FØDSELSDAG
Lørdag den 16. november kl. 11-13

Islev Bibliotek har fødselsdag den 19. november. 

Vi tager forskud på glæderne og inviterer de 

første 100 gæster på saftevand, kaffe og kage.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis adgang - alle er velkomne.

RØDOVRE DANSESALON
Søndag den 17. november kl. 14-18

Kom og få en hyggelig eftermiddag med masser 

af dans sammen med danseforeningen Rødovre 

Dansevenner. I Rødovre Dansesalon kan du til-

melde dig to danseworkshop – quickstep og 

rumba – og alle kan være med. Dagen afsluttes 

med hygge og fællesdans.

Sted: Festsalen på Tinderhøj Skole

Billetter: 50/75 kr. Via billetto.dk

VINTERBOGS-BINGO
Tirsdag den 10. december kl. 17-19

Mangler du inspiration til vinterlæsningen? Så 

kom hen på Rødovre Bibliotek, hvor biblioteka-

rerne læser højt og anbefaler vinterbøger med 

kulde, sne, frost og andet vintergodt, mens du 

spidser ører og holder godt øje med, om det 

oplæste er på dine bingoplader.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. inkl. én øl/vand, snebold og to bing-

oplader. Der er et begrænset antal pladser.

For børn
BARSELSCAFÉ: 
FØRSTEHJÆLP TIL SPÆD- OG SMÅBØRN
Lørdag den 23. november kl. 10.15 og kl. 12.15

Lær om førstehjælp til spæd- og småbørn, når vi 

får besøg af Toni Mathiasen fra førstehjælp.nu. 

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes fra fredag den 15. 

november. Der skal kun købes billet til de 

voksne.

 

BARSELSCAFÉ: BABYBIBLIOTEKET
Fredag den 6. december kl. 10.30-11.30

Vores børnebibliotekarer vejleder i, hvordan 

biblioteket kan bruges til at give din baby en 

god sprogstart. Der er en pegebog til alle .

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes fra torsdag den 

28. november via rdb.dk. Der skal kun købes 

billet til den voksne.

Kunst
SE OG UDSTIL PÅ 'ÅBEN UDSTILLING'
Den 24. november – 15. december

Oplev den spændende udstilling, hvor det er 

Rødovreborgernes egne værker, der udstilles. 

Og du kan også være med: For at deltage i 'Åben 

udstilling' skal du bo i Rødovre Kommune og 

indlevere to værker mandag den 18. november 

mellem kl. 13- 17. Der er fernisering lørdag den 

23. november kl. 11-12.30

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang.

Ud i det grønne
BESØG FÅRENE OG ØNSK GOD JUL
Søndag den 8. december kl. 10

Fårene på Vestvolden holder juleåbent for at 

sige tak for en god sommer. Der har været stort 

besøg af børn og voksne med tilhørende gule-

rødder og æbler i løbet af sommeren. Kom og 

sig god jul til fårene. Vi har saftevand og gløgg 

samt æbleskiver til både børn og voksne i anled-

ning af julen.

Mødested: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Ingen tilmelding.

Sundhed
PAS PÅ DIN PSYKE
Onsdag den 13. november kl. 19-20.30

Lær at passe på dig selv og din psyke, når psy-

kolog Louise Granby Byriel gæster sundheds-

centeret og guider os mod større fleksibilitet.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter

LUNGECAFÉ
Tirsdag den 19. november kl. 13.30-15.30

Hør om behandlingen NIV (non-invasiv ventila-

tion) og få en kop kaffe med Lungeforeningen, 

lungesygeplejerske Laila Barkani og forløbsko-

ordintor Lone Dellgren.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding via Rødovre Sundhedscenter

LUNGEDAGEN
Onsdag den 20. november kl. 14-17

Få målt din lungefunktion, hvis du har mistanke 

om KOL, og få vejledning om tilbud i Rødovre 

Kommune og i Lungeforeningen.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Ingen tilmelding.

Musik og scene
MEZZOFORTE
Torsdag den 14. november kl. 20

Oplev en funk-jazz-fest, når islandske Mezzo-

forte giver sin eneste koncert på Sjælland.

Sted: Viften

Billetter 395 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

SCANDINAVIAN PINK FLOYD PROJECT
Lørdag den 16. november kl. 20

Oplev fejringen af 40-året for Pink Floyds album 

'The Wall'.

Sted: Viften

Billetter 300 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

BØRN TO BE WILD - JULEROCKSHOW FOR BØRN
Lørdag den 30. november kl. 14

Det er julestemning og rockballade med stor 

humor og professionelt udført rockmusik.

Sted: Viften

Billetter 60 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

HANNE BOEL
Lørdag den 30. november kl. 20

Publikum kan forvente det gamle, det nye, det 

soulede, det blusede og det jazzede. Kort sagt  

– Hanne Boel.

Sted: Viften

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

MUSIKSKOLEKONCERT
Torsdag den 21. november kl. 19-20

Bands og solister fra musikskolerne i Rødovre, 

Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør 

optræder

Sted: Loen på Rødovregaard

Gratis. Ingen tilmelding.

Jul i Rødovre
JULETRÆSFEST I ISLEV
Torsdag den 21. november 

kl. 16-17.30

Kig forbi, når vi sammen tænder 

juletræet foran Islev Bibliotek. Du 

kan lave julepynt eller gå på bib-

lioteket og låne en god julebog.

Bag arrangementet står 'Sammen 

med Borgeren i Islev’, der arbejder 

for at styrke og fremme fællesskabet i Islev.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis adgang.

PLANTEFARVERNES JULEMARKED
Lørdag og søndag 23.–24. november kl. 11-16

Tag venner og familie med til marked på den 

stemningsfyldte gamle Rødovregaard, hvor der 

vil være markedsboder, lækkert kunsthåndværk 

og nostalgisk julehygge.

Sted: Rødovregaard

Gratis adgang til marked og Heerup Museum 

hele weekenden.

JULEMARKED PÅ BIBLIOTEKET
Fredag den 29. november kl. 14-18.30 og lørdag 

den 30. november kl. 10-14

Kom indenfor fra julekulden, når biblioteket 

holder julemarked. Her kan du få varmen med 

hyggelige juleaktiviteter i børne- 

og voksenbiblioteket. Læs pro-

grammet på rdb.dk.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang.

JULEMARKED PÅ RÅDHUSPLADSEN
Fredag den 29. november 2019 kl. 14–

18.30 og lørdag den 30. november kl. 

10–14

Oplev det store juletræ blive tændt, 

underholdning af julemanden samt 

mere end 40 boder med spændende 

juleting.

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis adgang.

NISSEBRUNCH
Søndag den 1. december kl. 11-13

Nyd en dejlig brunch og et foredrag om For-

manden for Nissernes Fagforening i Rødovre.

Sted: Heerup Museum

Pris: 180 kr inkl. brunch, foredrag og adgang til 

Heerup Museum via heerup.dk

 

NISSERIER OG JULEVÆRKSTED
Søndag den 1. december kl. 11-15

Juleværksted for kreative sjæle i alle aldre. Vi 

maler, folder og klipper os i hyggelig 

julestemning. 

Sted: Heerup Museum

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

Det sker i Rødovre
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Da svenskerne rev 
Rødovre Kirke ned
Fundamentet til Rødovre Kirke stammer helt tilbage fra 
middelalderen, men en stor del af de oprindelige mursten 
blev snuppet af den svenske hær i 1658, da de skulle bygge 
en lejr til sig selv.

Året var 1658, og ikke nok med at den svenske hær lå i en ring rundt om 

København, hvilket vil sige lige uden for Rødovre-bøndernes hoveddør, 

men nu gik de svenske soldater også i gang med rive Rødovres gamle 

kirke ned. Den havde ellers ligget der siden middelalderen. Mursten for 

mursten slæbte de den med sig til Brønshøj, hvor de skulle bygge den lejr 

– ‘svenskelejren’ – som blev deres hovedkvarter under den to år lange 

belejring af København.

“Svenskerne skulle bruge sten til at bygge af. På den tid var de huse, der 

var af sten, først og fremmest kirker. Derfor gik det hårdt ud over en række 

kirker rundt om København,” fortæller Marie Drost Aakjær, arkivar ved 

Rødovre Lokalhistorisk Samling.

Den svenske kong Karl Gustav opgav omsider belejringen i 1660. Selv om 

det ikke lykkedes ham at knække København, gik han ud af krigen som 

sejrherre. Danmark blev mindre, da man måtte afstå Skåne, Halland og 

Blekinge. I Rødovre havde bønderne, ligesom i andre landsbyer rundt om 

København, også mistet deres kirke.

IKKE RÅD TIL ET TÅRN
“Dengang tilhørte Rødovre kongen, som ejede alle landsbyerne rundt om 

hovedstaden. Derfor var det også hans ansvar at genopbygge kirkerne 

efter krigen, men det var dyrt at bygge så mange kirker på én gang, så han 

måtte spare, hvor han kunne,” siger Marie Drost Aakjær. 

Derfor blev Rødovre Sogn lagt ind under Brønshøj, så kongen kunne spare 

penge til præst og administration, og præsten fra Brønshøj måtte pendle 

for at dække begge byer. Der blev heller ikke råd til hverken våbenhus eller 

tårn på Rødovres nye kirke, der stod færdig i 1664. Til gengæld var den 

tegnet af kongens egen bygmester, Albert Mathiesen, og til dels bygget af 

de gamle mursten fra den første kirke. Så mange var dog gået tabt, at de 

kun rakte til et par meters mur. Derfra og op måtte der nye sten til. 

Der skulle dog gå mange år, før Rødovre igen fik en hel kirke og eget sogn. 

Omkring år 1800 blev et våbenhus bygget til kirken og i 1837 et tårn. Først 

i år 1901 blev Rødovre Sogn omsider selvstændigt. I dag svarer Rødovre 

Kommunes grænser omtrent til det oprindelige Rødovre Sogn, som det så 

ud før svenskerne kom, og som det før da havde set ud siden 

middelalderen.

Den oprindelige middelalderkirke var bygget af røde teglsten, såkaldte munkesten, 
som muligvis har været med til at give Rødovre sit navn. Da kirken blev genopbygget 
efter krigen mod svenskerne, rakte resterne af de røde sten kun til at bygge mur i et 
par meters højde, så resten blev i stedet bygget af nye gule teglsten. 
Billedet ovenfor er fra 
omkring år 1900. Kirken 
er blevet pudset hvid, 
sandsynligvis for at 
dække over de forskel-
ligfarvede sten. 
Omkring 30 år efter (bil-
ledet t.h.) blev kirken igen 
rød, denne gang rødpud-
set. Sådan ser den ud 
den dag i dag.

Kilde: Marie Drost Aakjær samt 'Rødovre Kirke' udgivet af Rødovre sogns menihedsråd 
2011.

DENGANG I RØDOVRE

Da svenskerne belejrede København, lå deres tropper i en ring rundt om hovedstaden. 
Det gik især hårdt ud over kirkerne i de små landsbyer. Stenene fra blandt andet 
Rødovre Kirke blev brugt til at opbygge en lejr til soldaterne i Brønshøj. Kortet er fra 
1700-tallet, men giver et indtryk af, hvor lidt der var bebygget dengang.
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