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PSYKISK SYGDOM SKAL IKKE VæRE TABU
15-årige Rikke er vokset op i en famillie, hvor 

der ikke blev talt om, at hendes mor var ramt af 

psykisk sygdom. Læs om, hvorfor hun har valgt 

at bryde tavsheden, og hvordan hun og andre 

børn og unge i samme situation kan få hjælp.  

Læs også om de mange tilbud til psykisk 

sårbare, som findes i Rødovre. TEMA om 

psykisk sårbarhed side 8, 9, 10 og 11.

HVAD KAN VI LæRE AF HINANDEN?
Det spørgsmål kan Rødovres mange frivillige nu 

stille sig selv. Fremover vil der nemlig blive holdt 

flere arrangementer for de frivillige, så de får 

mulighed for at lære af hinanden på kryds og 

tværs. Læs mere om indsatsområderne for det 

frivillige arbejde på side 14.

DROP SUPERMARKEDET OG SPIS DIN HAVE
Det forsøger en biolog fra Islev netop nu at gøre. 

I ét år vil Maria Birna Arnardóttir ikke spise an-

den frugt og grønt end det, hun kan dyrke selv i 

sin egen have - og et par af naboernes. Læs om 

projektet på side 12.
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NU KAN DU BREVSTEMME
Kan du ikke stemme på selve dagen, når der bliver holdt 

folkeafstemning om Danmarks retsforbehold i EU den 3. 

december , så kan du allerede nu brev-

stemme hos Borgerservice i rådhusets 

åbningstid. Du kan brevstemme 

frem til 1. december, husk 

blot at medbringe 

gyldig legitima-

tion som for ek-

sempel dit pas, 

kørekort eller det 

gule sundhedskort.

KORT NYT

NYE RAMMER OM SUNDHEDEN
Rødovre har fået en ny sundhedspolitik, der blandt andet 

handler om at  bekæmpe den sociale 

ulighed i sundhed og skabe bedre 

muligheder for alle, så de kan 

leve det liv, de ønsker.  Sund-

hedspolitikken kan du finde i 

en trykt version i Borger-

service, Sundhedscenteret, 

Jobcentret og på bibliote-

kerne, eller du kan hente den 

digitalt på rk.dk. 

TEATER OG  
LITTERATUR MØDES 
Der er dobbelt op på den amerikanske 

forfatter Charles Bukowski, når 

Rødovre Bibliotek lader bog og 

teater mødes. Tirsdag den 3. 

november kl 19 er der Booktalk 

om Bukowski, som ugen efter - 

onsdag den 11. november - bliver fulgt op af 

en teatertur i Viften, hvor man kan opleve Peter Gantzler og Jesper 

Lohmann i forestillingen Late Night: Bukowski. Tilmelding senest 19. 

oktober på bibliotekar@rk.dk. Se mere på rdb.dk.

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.

  NYE KULTURPæDAGOGER
       Kultur er også for børn, og derfor er 

      der blevet ansat otte nye kulturpæda- 

 goger i Rødovres daginstitutioner, som 

skal hjælpe med at få kulturen ind i børnenes hverdag. 

Det kan være sang, musik, dans, billedkunst eller 

drama, men også andre former for kultur.  I Børnein-

stitutionen Solsikken har børnene for eksempel alle-

rede haft en tema om Kongehuset, der kulminerede 

med et besøg på Amalienborg. 

4 Nye træer ved rådhuset skal genoplive 

Arne Jacobsens vision

5 Enighed om byens budget

6   Islev Torv. Det lokale mødested

8 Samtalegrupper skal hjælpe børnene, 

når mor eller far har det svært

9 “Det burde ikke være tabu”

10 En livline i mørket, når der er længe til 

solen står op 

12 Det man spiser, dyrker man selv

14 Rødovres frivillige skal styrke hinanden

15 Det sker i Rødovre

16 Hjertesorg i de små kårs kvarter
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Fjernvarmeaftale skåner miljøet
Islev erhvervsområde bliver nu til et fjernvarme-

område. Kommunalbestyrelsen har netop god-

kendt et projektforslag, der betyder at området 

går fra naturgas til fjernvarme, når man har 

opnået en tilslutning på 50 procent. Det vil be-

tyde en væsentlig reduktion af CO2-udledning 

på cirka 4.000 tons årligt samt på sigt også bil-

ligere varmepriser for fjernvarmekunderne.

Nye træer ved rådhuset skal genoplive Arne Jacobsens vision
150 nye lindetræer vil snart erstatte 
de gamle træer på rådhuspladsen, så 
pladsen kan blive som arkitekten 
oprindeligt ønskede det.

Lige rækker af tilklippede lindetræer, der passer 

til linjerne i rådhuset og biblioteket. Det var en 

del af Arne Jacobsens vision, da han i sin tid 

tegnede de to bygninger, og nu ser den endelig 

ud til at blive til virkelighed. Rødovre Centrum 

har nemlig doneret 150 nye lindetræer, der skal 

erstatte de gamle træer på pladsen, der både er 

blevet for store og er plaget af sygdom.

“Vi synes, det er synd, at det flotte rådhus ikke 

er synligt på den måde, som Arne Jacobsen 

ønskede. Derfor vil vi gerne bidrage til at plad-

sen kan blive den æstetiske nydelse, som man 

oprindeligt havde tænkt,” siger direktør for A/S 

Rødovre Centrum, Jesper Andreasen og tilføjer, 

at hans familie har tradition for at bidrage med 

at forskønne Rødovre gennem ‘grønne’ gaver. 

Netop nu er de gamle træer ved at blive fældet, 

og senere i oktober plantes de første nye træer, 

der vil være tre-fire meter høje og klippet i kas-

seform fra starten. 

Træet fra de fældede træer vil blandt andet blive 

brugt på byggelegepladserne og i daginstitutio-

nerne, samt givet til Københavns Tekniske Skole, 

hvor der bliver lavet møbler af dem. 

Enighed om byens budget

Det var en enig kommunalbestyrelse i Rødovre, 

der satte de sidste underskrifter på budgetforli-

get for 2016. Især skolebørnene kommer til at 

nyde godt af aftalen, der ud over at fritage skoler 

og daginstitutioner for generelle besparelser i 

2016, også indeholder en oprustning af de fysi-

ske rammer på flere af skolerne - og ikke mindst 

indkøb af IT-udstyr til eleverne.

Blandt andet får alle elever fra 4. klasse og op-

efter deres egen ‘hybrid’, der fungerer både som 

bærbar pc og som tablet med touchskærm.

Alle Rødovres øvrige borgere vil også få mere ny 

teknologi, da der i aftalen også er sat penge af 

til at etablere åbent wifi på rådhuspladsen og 

andre centrale steder i byen.

Desuden fastholdes to projekter for børn og 

unge med særlige behov, nemlig orkesteret 

Musik Unik og rådgivningen Headspace. Begge  

de midlertidige tilbud bliver nu gjort perma-

nente med en ny fireårig aftale. Budgettet for 

Rødovre Kommune 2016 blev endeligt vedtaget 

den 6. oktober.

Du kan læse mere om byens budget i næste magasin.

Det var til lyden af en rumlende motor, at Irma-

byens fremtid blev skudt i gang, da der i sep-

tember blev taget det første ‘spadestik’ til den 

nye bydel. Den første skovlfuld jord blev nemlig 

taget med gravko af borgmester Erik Nielsen, 

efterfulgt af direktøren for Elf Development, 

Ludvig Find. 

Og selvom fornemmelsen af fortidens industri 

stadig hang i luften efter gravkoens motor var 

forstummet, så bliver fremtiden for Irmabyen en 

helt anden. Den skal være en moderne by til det 

moderne menneske, hvor muligheden for en 

aktiv fritid er lige uden for døren, fortalte arki-

tekten bag visionen, Claus Gröning fra Gröning 

Arkitekter. Men der skal også være plads til 

forskellighed, tilføjede han:

“Det kan gøres ved at blande senior-, familie- og 

måske ungdomsboliger. Og ved at skabe områ-

der, hvor voksne kan dyrke sport lige ved siden 

af en skaterbane for unge. Det handler om at 

blande folk og lave et miljø, hvor man er tryg, 

fordi man kender hinanden. Man kan kalde det 

landsbylivet i den moderne by,” siger han.

Første spadestik til Irmabyen blev taget med gravko

NYHEDERNYHEDER

DET SATSES DER PÅ

Der er afsat knap 11 mio. kr. til indkøb af 

IT-udstyr til skolerne, så alle børn fra 4. 

klasse og opefter får en ‘hybrid’. 

Der er afsat 34 mio. kr. til anlæg på skole-

området og 13 mio. kr. til anlæg på dagin-

stitutionsområdet herunder også til nye 

legepladser.

Der er afsat hhv. 7,58 mio. og 3,8 mio. kr. til 

at fritage skole- og dagtilbudene for gene-

relle besparelser.

Der er afsat 900.000 kr. til at etablere wifi i 

og ved kommunale bygninger.

IRMABYEN
Irmabyen ved Korsdalsvej vil dække et areal, der svarer til 19 fodboldbaner, og kommer til at 

bestå af lejligheder, rækkehuse, parcelhuse  og erhverv, og med Kaffetårnet som kulturelt 

midtpunkt. To områder med rækkehuse er allerede udbudt til salg. Heraf er 75 procent i 

skrivende stund blevet solgt. Se mere på irmabyen.dk. 

Mere IT  til skolerne, åbent wifi til borgerne og indsats for sårbare unge. Det er 
nogle af de områder, Kommunalbestyrelsen har prioriteret i den politiske aftale 
for budgettet for 2016.

DE NYE TRæER

150 lindetræer klippet i kasseform erstatter 

de gamle træer på rådhuspladsen. Træerne 

er en gave fra A/S Rødovre Centrum.

Fældningen af de gamle træer er gået i 

gang. De første nye træer plantes senere i 

oktober. Pladsen vil stå helt færdig til jule-

træstænding den 27. november. 

De nye træer bliver en del af ’plant et træ 

for hver nyfødt i Rødovre’. 

Sådan var pladsen mellem rådhuset og biblioteket oprindeligt tænkt, da Arne Jacobsen i sin tid tegnede de to bygninger. Rådhuset stod færdigt i 1956 og biblioteket i 1969. 
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Digitale vejskærme fortæller dig om nye oplevelser i Rødovre
Hvad kan du opleve i Rødovre? Det vil du snart 

kunne finde et bud på, hvis du kører en tur på 

Jyllingevej og Tårnvej. På tre nye digitale vej-

skærme bliver der nu informeret om arrange-

menter i Rødovre. Men også kampagner og al-

mindelig information fra kommunen vil være at 

finde på skærmene. Den ene skærm står i 

midterrabatten på Jyllingevej vest for Islevdalvej, 

og de to andre på Tårnvej ud for Sundhedscen-

tret og på modsatte side mellem Valhøjs Allé og 

Roskildevej. Det bliver især kommunens egne 

institutioner, der vil bruge skærmene, men også 

private aktører kan få lov at oplyse om større 

events på skærmene. De kan kontakte Rødovre 

Kommune på digitalvejskaerm@rk.dk eller se 

mere om skærmene på rk.dk.



Fortsat lukket tunnel
Ombygningen af Islev Torv er i fuld gang, men 

på grund af forsinkelse af en leverance af klin-

ker, bliver der nu desværre arbejdet samtidig på 

både Viemosevej ud for Islev Torv og på selve 

torvet. Det betyder, at der først bliver åbnet for 

biltrafik på dette stykke af Viemosevej, samt i 

tunnelen, sidst i oktober.

Vejen MoD DeT nye ISLeV ToRV

2010-11 Islev Torv udpeges som byudvik-

lingsområde og kommer med i en europæ-

isk byplankonkurrence. 

2012 Vinderforslaget vises frem på et bor-

germøde. På bagrund heraf laves en 

kommuneplanstrategi. 

2013 en detailhandelanalyse viser, at der 

skal tiltrækkes flere butikker, hvis de nu-

værende skal overleve. et tilpasset projekt 

fremlægges igen for borgerne. Herefter 

udarbejdes helhedsplanen for Islev, der 

også omfatter ‘ID-Linjen’. Planen vedtages 

af Kommunalbestyrelsen i september.

2014 Planen fremlægges for borgerne. 

2015 Islev Torv ombygges og vil stå færdigt 

ved udgangen af november. 

Bedre trafiksikkerhed
For at forbedre trafiksikkerheden i krydset Vie-

mosevej og Ved Sportspladsen, bliver der nu 

etableret en ny hævet flade, mens de nuvæ-

rende signalanlæg tages ned. Anledningen er, 

at flere borgere har  henvendt sig til kommunen 

på grund af problemer med bilister, der kørte 

over for rødt. Arbejdet fortsætter til midt i no-

vember, og imens vil der kun være åbent for 

trafik i ét spor på strækningen.

Broen og tunnelen i den nordlige del af Viemo-

sevej ved Slåvang Allé og Viemosebro er netop 

ved at blive renoveret. Desværre er arbejdet 

blevet forsinket på grund af problemer med 

omlægningen af TDC’s ledninger. Det betyder, at 

der kun være én kørebane til biler og cykler på 

strækningen helt frem til 1. december, og at 

omlægningen af buslinje 12 til Islevbadet også 

bliver forlænget i samme periode.

Broen renoveres

BYENS UDVIKLING

Islev Torv 
Det lokale mødested

Med ombygningen af Islev Torv bliver 
pladsen åbnet mere op, så både unge 
og ældre har lyst til at bruge pladsen.

Et åbent byrum med staudebede, bænke i solen 

og halvmure med små bakker på bagsiden, hvor 

man kan sætte sig og slappe af. Det nye Islev 

Torv skal være et lokalt samlingssted til gavn for 

både beboerne og butikkerne i området.

“Ombygningen vil gøre det nemmere for folk, 

der passerer forbi, at opdage, at der faktisk er en 

rigtig dejlig plet her. Før har Islev Torv været 

puttet lidt væk og mange fik ikke rigtig øjnene 

op for det,” fortæller Tina Pardi Aalund, der er 

projektleder på ombyningen af torvet. 

Ifølge en detailhandelsundersøgelse er det nød-

vendigt at byudvikle Islev Torv, hvis de lokale 

butikker skal overleve. De eksterne rådgivere, 

der har hjulpet med at udvikle planerne for 

området, anbefaler derfor at lade biler køre over 

torvet.

“Det vil give noget tiltrængt liv til området, men 

man behøver ikke frygte, at det bliver en ny 

Roskildevej. Der vil blive skiltet som i en gågade, 

og det betyder, at bilerne skal køre på de gåen-

des præmisser, og ikke over 15 kilometer i ti-

men,” siger hun.

Torvets nye opbygning vil også betyde, at bi-

lerne skal sno sig på tværs af torvet, der til 

gengæld vil give masser af fordele til de gående, 

der ønsker at sætte sig. Bænkene samles for-

trinsvis på solsiden omkring en stor stander-

lampe, der skal sprede hygge i de mørke timer. 

Halvmurene med små bakker på bagsiden er 

tænkt som en siddemulighed, der også tiltaler 

de unge.

“De ældre synes, det er helt fint at sidde på en 

bænk, men de synes de unge ikke altid er så 

cool. Så det er en måde at lave et byrum på, der 

henvender sig til flere aldersgrupper,” siger Tina 

Pardi Aalund. 

Håbet er, at torvet i fremtiden skal give plads til 

flere arrangementer og mere byliv, og derfor 

bliver der også indlagt strømstik på torvet, som 

kan tages i brug for første gang, når juletræet 

tændes i år. Det nye Islev Torv vil nemlig stå klar 

i slutningen af november i tide til, at julehandlen 

for alvor går i gang. 

Læs også om Islev i gamle dage på bagsiden af 
magasinet.

ID-LINJEN
Det nye Islev Torv er en del af Islev helheds-

plan, der også omfatter ‘ID-Linjen’ - en 

identitetslinje, der skal forbinde Islev på 

tværs fra Vestvolden i øst til Ringvejen med 

den kommende letbanestation i vest. 

Linjen markeres af en linje af røde teglklin-

ker samt af en dobbeltrettet cykelsti og en 

grøn trærække, der også kommer til at 

krydse Islev Torv. 

Viemosevej får en overhaling
Lige nu arbejdes der på livet løs for at forbedre Viemosevej, og det betyder 
desværre mange forhindringer for trafikanterne i den kommende tid. Til 
gengæld vil beboerne i Islev kunne glæde sig over bedre trafiksikkerhed, en 
nyrenoveret bro og en ny flot plads, der står færdig ved udgangen af november.

Viemosebro Slåvang Allé

Ved Sportspladsen

Islev Torv

Viem
osevej
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15-årige Rikke er vokset op i en 
familie, hvor man ikke talte om, at 
hendes mor var ramt af psykisk 
sygdom. nu giver de nye 
samtalegrupper i Rødovre hende 
mulighed for at møde andre børn i 
samme situation.

De vidste det alle sammen - far, storebror og 

lillesøster. At noget ikke var som det skulle være 

med mor. At hun kunne ligge for nedrullede 

gardiner i soveværelsets mørke i dagevis eller 

kunne vride andres ord og få revet resten af fa-

milien med ud af balance. Alligevel var der in-

gen, der talte om det.

“For et barn er det ubeskrivelig hårdt, for selv 

om det er din mor, der er syg, så bliver du truk-

ket med ind i det. Som barn står man lige midt 

i det hele,” fortæller 15-årige Rikke, hvis op-

vækst har været præget af hendes mors 

depressioner. 

Hun er blandt de børn og unge, der har meldt 

sig til de nye samtalegrupper, der hjælper børn, 

hvis forældre lever med en psykisk lidelse. 

I år udbydes de lokalt i Rødovre som den første 

kommune i landet, og for Rikke var der ingen 

tvivl om, at hun skulle være med. Hun har nem-

lig før prøvet at gå i en samtalegruppe gennem 

Psykiatrifonden, og det var en kæmpe hjælp i en 

hverdag, der sommetider var svær at overskue. 

“Det er rigtig vigtigt at vide, at der er andre, der 

føler det samme som mig. Når man møder an-

dre børn i samme situation, så kan man spørge 

hinanden: ‘Hvad gør du når din mor bliver ked 

af det eller gør sådan og sådan?’ Vi har en form 

for bånd, fordi vi forstår hinanden,” siger hun og 

tilføjer, at det kan være svært at forklare folk, der 

ikke har oplevet det, hvordan det er at have en 

mor eller far, der er ramt af psykisk sygdom. For 

psykisk sygdom er på mange måder et usynligt 

problem.

MAN KAN IKKE SE SYGDOMMEN
“Hvis du har kræft, så er det noget folk snakker 

om, for du kan tit se på folk, at de er syge. Men 

min mor ligner hvem som helst, du kunne møde 

Psykisk sygdom er tabu, mener Rikke, der selv er vokset 
op i en familie, hvor ingen talte om, at hendes mor le-
vede med en psykisk sygdom. Nu har hun brudt tavshe-
den og har blandt andet fortalt sine klassekammerater 
om sin mors sygdom.

i bussen. Det er bare hendes syn på verden, der 

er noget galt med,” siger hun og tilføjer, at det 

bare gør problemet værre, at der ikke bliver talt 

om det: 

“Jeg skammer mig ikke over, at min mor er syg. 

Men det er noget, der ikke er blevet snakket om 

i min familie, og når folk ikke snakker om det, så 

bliver det tabu. Men det burde ikke være tabu, 

når man tænker på, hvor mange der har en 

psykisk lidelse.”

FORTALT OM MORS SYGDOM I SKOLEN
Derfor har Rikke også for alvor valgt at bryde 

tavsheden og har blandt andet fortalt åbent i sin 

skoleklasse om sin mors sygdom - og har fået 

en utrolig respons:

Samtalegrupper skal 
hjælpe børnene, når mor 
eller far har det svært
når forældrene lever med en psykisk sygdom, påvirker det hele familien. Derfor 
har Rødovre nu som den første kommune i landet lavet samtalegrupper for børn 
af forældre med psykiske lidelser. 

Hvis du kigger rundt i en skoleklasse, vil der 

statistisk set være to-fire børn med en forælder, 

som er ramt af en psykisk lidelse. Halvdelen af 

de børn mistrives og er selv i fare for at udvikle 

psykiske problemer, viser forskningen. 

Men det vil Rødovre Kommune nu forebygge 

gennem samtalegrupper.

”Samtalegrupperne er for børn, der er påvirket 

af forælderens sygdom, og også for børn hvor 

forælderens sygdom på sigt kan påvirke barnet. 

Børnene får redskaber til at håndtere det svære 

– også inden det svære måske opstår”, fortæller 

projektleder og psykolog Julia Ahlbom. Hun 

tilføjer: 

”Styrken ved samtalegrupperne er, at børnene 

kan støtte hinanden, da de kender til de følelser 

og bekymringer, der knytter sig til at have en mor 

eller far med en psykisk sygdom. Det er vigtigt, at 

børnene ikke føler, at de er alene i verden”.

Forældrenes sindslidelse kan være alt fra angst 

eller OCD til depression eller skizofreni, men de 

behøver ikke have en diagnose, og barnet behø-

ver ikke at vise tegn på mistrivsel for at deltage 

i grupperne, hvor der er fokus på at fjerne ta-

buet omkring psykisk sygdom.

”Målet er, at børn og forældre skal kunne tale 

åbent om sygdommen i familien. På den måde 

bliver barnets følelser anerkendt af de voksne”, 

forklarer Julia Ahlbom. Hun opfordrer lærere og 

pædagoger til at fortælle om tilbuddet, hvis de 

taler med en forælder, der er ramt af psykisk 

sygdom. Men børnene er også velkomne til selv 

at tage affære. 

“Man kan altid hive fat i en lærer eller en 

medarbejder på sin skole, for de kender alle 

sammen til tilbuddet. Og både forældre og 

børn må også meget gerne ringe direkte til 

mig,” siger hun.

TEMA - PSYKISK SÅRBARHED TEMA - PSYKISK SÅRBARHED

“Det 
  burde 
  ikke 
  være 
  tabu”

“De andre i min klasse stillede spørgsmål og var 

helt fantastiske. For det er så vigtigt, at folk ikke 

går og forestiller sig alt muligt. Det burde ikke 

være tabu, for det er noget, der skal arbejdes 

med og forstås,” siger hun og tilføjer, at nu hå-

ber hun bare, at der er flere børn i samme situa-

tion, der også vil vælge at tale med nogen om 

det.

“Jeg håber virkelig, at de hører om de her sam-

talegrupper. Det er måske svært at få børnene 

med, hvis forældrene ikke vil erkende, at der er 

et problem. Men jeg tror bare det er rigtig vig-

tigt at komme i gang så tidligt som muligt,” si-

ger hun.  

“Min mor ligner hvem som helst, du kunne 

møde i bussen. Det er bare hendes syn på 

verden, der er noget galt med”
HJæLP TIL BØRNENE

HVEM OG HVORDAN? Samtalegrupperne er for børn og unge i alderen 7-16 år, der har en 

forælder med en psykisk lidelse. Hver gruppe har op til otte deltagere og mødes en dag om 

ugen i to timer – ti gange i alt. De første grupper starter dette efterår.

HVAD? Grupperne er et treårigt samarbejdsprojekt med Psykiatrifonden og Rødovre er den 

første kommune, hvor de etableres lokalt. 

VIL DU VæRE MED? Hvis du vil høre mere om grupperne og måske melde dig til, er du velkom-

men til at kontakte psykolog julia Ahlbom på 29 36 87 16 eller på julia.alhbom@rk.dk. Du kan 

også kontakte en lærer på din skole, der så kan hjælpe dig videre. 
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TEMA - PSYKISK SÅRBARHEDTEMA - PSYKISK SÅRBARHED

En livline i mørket, når der 
er længe til solen står op 
når alle andre går hjem og holder fri, er der en livline, der åbner. Den 
akutte telefonrådgivning har åben alle hverdagsaftner og hjælper dem, 
der har ondt i livet.

Måske har teenagedatteren mistet gejsten og 

orker ingenting. Måske råber naboen igen sære 

ting gennem væggen. Eller måske er det én selv, 

der har svært ved at overskue, at natten ligger 

mørk forude og at der ingen er at snakke med 

før i morgen.

“Det er der, hvor vi kan hjælpe. Så kan du 

ringe til os og få råd og vejledning, så 

du bedre kan overskue situationen,” 

fortæller Helle Hauerslev, der er 

psykiatrikoordinator. Den akutte 

telefonrådgivning har åbent alle 

hverdage fra klokken 16 til 22, og 

det er ikke uden grund, at det er 

når alle andre går hjem fra ar-

bejde, at der bliver lukket op for 

livlinen.

AFTENEN KAN VæRE LANG
“Det er tit når mørket falder på, 

at spøgelserne kommer frem. 

Der kan måske sidde en der-

hjemme og blive rigtig angst, og 

så kan aftenen og natten pludse-

lig virke meget lang og uoversku-

elig. Så kan vi give noget støtte, så manvv 

kan klare sig til næste dag, hvor det måske 

er gået over - eller hvor man kan få fat i sin 

normale kontaktperson, hvis man har sådan 

en,” fortæller hun.

For den akutte telefonrådgivning er 

både for folk, der allerede er i 

kontakt med socialpsykiatrien 

- men også for alle andre, der 

har brug for en venlig stemme 

i røret til at guide sig, hvis de 

føler sig angste eller nedtrykte.

SÅ DET IKKE BLIVER VæRRE
“Telefonrådgivningen er for alle i Rødovre, som 

har ondt i livet og som har brug for en at tale 

med. Hvis du taler med en fagperson, så kan 

det være med til at forebygge, at man udvikler 

psykiske problemer eller at de problemer man 

har, bliver forværret,” siger Helle Hauerslev og 

tilføjer, at man via telefonrådgivningen også 

kan få råd om, hvilke andre tilbud i kommunen, 

man kunne have gavn af.

Ring og få hjælp
Den akutte telefonrådgivning har 

åbent mandag til fredag kl 16 -22. 

Man kan ringe på 

36 37 75 55.

Psykisk sårbarhed 
...kan være mange ting. Her på siden kan du få et overblik 

over de mange tilbud, der findes i Rødovre. Der er hjæp at 

hente, hvad enten udfordringen handler om stress, angst, 

depression, psykoser, sorgarbejde eller noget helt andet.

Du kan finde mere information på rk.dk - søg på 

’socialpykiatrien’.

Headspace
Headspace er for børn og unge, der 

trænger til en at tale med om alt lige 

fra nedtrykthed, mobning, stoffer eller 

andre problemer, der gør dem sårbare 

i hverdagen. Se mere på headspace.dk/

rodovre. 

Kontaktperson
Visiterede borgere med psykiske lidelser 

kan gennem en fast kontaktperson få støtte 

til et selvstændigt liv med aktiviteter og 

opbygning af netværk. 

Hør mere på 36 37 74 34

Hjælp mod stress
Rødovre Sundhedscenter har jævnligt 

workshops i både stresshåndtering og 

mindfulness. Kurserne giver redskaber 

til henholdvis at håndtere og forebygge 

stress. Næste workshop om 

stresshåndtering starter i november. Se 

mere på rk.dk/sundhedscenter

Ungegruppe
18-25-årige, der er psykisk 

sårbare, får her mulighed for at 

skabe sig et netværk blandt andre 

unge og deltage i aktiviteter som 

cafébesøg, biografture, fælles-

spisning med mere. Hør mere på 

36 37 74 34

Selvhjælpsgrupper
I Rødovre Frivilligcenter findes flere 

selvhjælpsgrupper, der blandt andet kan 

hjælpe med sorgbearbejdning, stress og hjælp 

til pårørende til kronisk syge. Se mere på 

rfcenter.dk. 

Væresteder
’Kærstedet’ på Nørrekær og ’Det Røde Hus ’på 

Elvergårdsvej giver mulighed for støtte og socialt 

samvær for visiterede borgere med psykiske 

lidelser. 

’Huset’ på Rødovrevej er også for borgere med 

psykiske lidelser. Her kræves det ikke, at man er 

visiteret. Hør mere på 36 37 74 34

Samtalegrupper 
for børn

Samtalegrupperne er for 7-16 årige 

børn, hvis forældre lever med psykisk 

sygdom. Hør mere på 29 36 87 16. 

Se også side 8 og 9.

Følg med på Facebook
Du kan  følge med i events og aktiviteter 

arrangeret af socialpsykiatrien. Find 

’Rødovre Kommune socialpsykiatri’ på 

Facebook.
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Det man spiser, dyrker man selv
I Islev har biologen Maria Birna 
Arnardóttir besluttet sig for at være 
selvforsynende i frugt og grønt i et år. 
Flere naboer har stillet dele af deres 
haver til rådighed, så hun har jord nok 
at dyrke.

Der er ingen kaffe, ingen peber og ingen choko-

lade i køkkenskabene hjemme hos biolog Maria 

Birna Arnardóttir i Islev. Til gengæld kan du få 

te lavet på morgenfruer og kamilleblomster, 

stærk pesto lavet af tallerkensmækker og et 

hindbær direkte fra busken, når du har trang til 

noget sødt. 

Maria Birna Arnardóttir, der også er naturvejle-

der, har nemlig kastet sig ud i et forsøg, som de 

færreste nok ville kunne overskue: Alt hvad hun 

spiser af frugt og grønt skal i ét år være 

hjemmedyrket. 

“I mange år havde jeg gået og tænkt over, hvor-

dan jeg skulle få tid til at dyrke mine egne grønt-

sager og muligvis gøre en karriere ud af det.  

Jeg overvejede, om jeg måske skulle flytte ud på 

en gård, men jeg havde ikke lyst til at flytte fra 

Rødovre,” fortæller hun. I stedet fik hun overtalt 

sin arbejdsplads til, at hun kunne gå ned i tid og 

1. marts gik hun så i gang.  

INGEN KVæG I ISLEV
“Jeg må gerne købe kød og kornprodukter, for 

jeg kan jo hverken dyrke korn eller opdrætte 

kvæg i Islev,” siger hun og tilføjer, at hun har 

brugt gastronomiens definitioner til at bestem-

me, hvad der er hvad. Nødder er for eksempel 

en frugt, så det må hun ikke købe, men solsik-

kekerner og sesamfrø er korn, og det må hun 

gerne købe, fortæller hun. En mindre definerbar 

størrelse er vejret, der hele tiden er med til be-

stemme, hvad der er på tallerkenen.  

“Du bliver lidt slået tilbage til fortiden og kom-

mer tættere på, hvad vejret betyder. Jeg havde 

nok ikke regnet med at sommeren ville blive så 

kold,” siger hun. Så agurker blev der ingen af i 

år, men i foråret var der til gengæld radiser på 

tallerkenen i ugevis.

HJæLP FRA NABOERNE 
Men for at der skal være grønt nok, skal der 

også være jord nok, og derfor har hun haft brug 

for naboernes hjælp. I tre andre haver i kvarteret 

har hun fået lov til at lave køkkenhaver for at 

kunne dyrke nok grøntsager til at leve af. En af 

disse naboer er Mikkel Selsøe Sørensen, der bor 

en lille gåtur væk.

“Vi har en ret stor have og vi har ikke tid til at 

passe den selv. Og så er det sjovt for børnene at 

følge med i det, Maria dyrker i haven,” siger han 

og tilføjer:

“Men jeg synes også det er en ret spændende 

idé at forsøge at være selvforsynende. At være 

mere i kontakt med det, man spiser,” siger han. 

Maria Birna Arnardóttir supplerer: “Dette pro-

jekt er måske en idé til, hvordan du kan leve på 

en anden måde - du behøver måske ikke have 

et fuldtidsjob, hvis du kan dyrke dine grøntsager 

selv og måske låne haverne hos de naboer, som 

ikke har tid til at dyrke dem selv. På den måde 

er det også med til at skabe nogle fællesskaber.”

“DéR GÅR HAVE-MARIA”
For der er vokset mere end bare grøntsager 

frem i villakvarteret omkring Rævebakkevej si-

den 1. marts. Flere nye bekendtskaber er det 

blevet til.

“I starten da jeg boede her, var det svært at lære 

folk at kende. Men efter jeg er gået i gang med 

at være selvforsynende, snakker jeg meget mere 

med mine naboer. Jeg tror også mange ved, 

hvem jeg er nu, når jeg kommer gående med 

mine trillebør fra den ene have til den anden. 

Forleden hørte jeg et barn sige til sin mor: ‘Se 

mor, der går Have-Maria’,”siger hun og griner.

KOM AF MED DIT HAVEAFFALD
Indtil 1. december bliver der stadig hentet 

haveaffald hver anden uge. Skal du af 

med store træstykker og rødder, skal  de 

dog afleveres på genbrugsstationen. 

HØST Selv om det ser overdådigt ud, så har vejret forsinket de fleste af grøntsagerne i 
år og det kan Maria Birna Arnardóttir også godt mærke på middagsmaden.
Af høsten gives også noget til de tre familier i kvarteret, der har lånt hende jord i deres 
haver, så hun kunne blive selvforsynende. Og så er der alt det, der skal gemmes til 
vinteren, for der skal være nok til at leve af helt frem til 1. marts. Derfor er fryseren på 
Rævebakkevej også allerede ved at være fyldt godt op.
Maria Birna Arnardóttir har dog ikke tænkt sig at blive ved med at være selvforsynende 
endnu et år, fortæller hun. Men hun fortsætter helt afgjort med at dyrke sine egen 
grøntsager - bare i mindre målestok.  

LYST TIL KETcHUP Man må tænke kreativt, når man kun må spise de grøntsager, man 
selv kan dyrke, særligt når sommeren har været koldere end normalt. Maria Birna 
Arnardóttir måtte hurtigt opgive håbet om at få agurker at spise i år, men der har til 
gengæld været masser af rodfrugter, kål og bladbeder på middagstallerkenen, som 
hver dag er blevet fotograferet og lagt på Instagram. Men ind i mellem kan man godt 
få trang til noget af det, som man normalt ville købe i supermarkedet. Derfor ofrede 
Maria Birna Arnardóttir forleden en hel del tomater for at lave ketchup til en sandwich.  
Du kan følge Maria Birna Arnardóttir på Instagram, hvor hun hedder gronmariabirna 
eller på Facebook under navnet Grøn Maria Birna. 

MIT RØDOVRE MIT RØDOVRE
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Det sker i Rødovre
Musik og scene
XzIBIT
Torsdag den 15. oktober kl. 20

Westcoast-rapperen Xzibit fylder Viften med 

hiphop, når han gæster Rødovre. 

Sted: Viften

Billetter 280 kr. via Viften.dk

KAYA BRüEL & OLE KIBSGAARD
Fredag d. 16. oktober kl. 12

De to musikere er gået sammen om koncerten 

’Halfdans Hoved’, der er for hele familien. 

Sted: Viften

Billetter 80 kr. via Viften.dk

SPIL DANSK DAGEN 
Torsdag den 29.oktober kl. 19

Rødovre fejrer Spil Dansk Dagen med en usæd-

vanlig blanding: klassisk musik og rock.

Rødovre Concert Band spiller side om side med 

rockbandet Spoil.

Sted: Viften

Gratis.

LARS HJORTSHØJ 
onsdag den 4. november kl. 20

Komikeren Lars Hjortshøj gæster Rødovre med 

sit show ‘Omvendt’, et standup-show, hvor han  

lover hverken at skåne sig selv eller publikum.

Sted: Viften

Billetter 292 kr. via Viften.dk

JAzzAFTEN  MED MARTIN FABRIcIUS OG 
MATHIAS HEISE
Torsdag d. 5. november kl. 19

Lokale Mathias Heise, der er blevet kåret til årets 

danske jazzstjerne, slutter sig til Martin Fabri-

cius’ trio. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 40 kr. via rdb.dk

Events
TUR TIL FRUGTLUNDEN
onsdag d. 14. oktober kl. 13.00 

Hør om æblesorterne og pres selv æblesaft

Sted: Frugtlunden, stiadgang fra Jyllingevej.

Gratis.

ROMANTISK AFTEN I VESTBADET
Fredag d. 23. oktober kl 17.00

I Vestbadet er der lagt op til en sanselig aften for 

to med spabad, saunagus og vamtvandsbasin. 

Sted: Vestbadet

Billetter 250 kr. via vestbad.dk 

Foredrag
MINDFULNESS, KROP OG MAD
Tirsdag d. 27. oktober kl. 17.30

Psykolog Helle Hermansen fortæller, hvordan 

man kan bruge mindfulness, når man gerne vil 

lægge sine madvaner om.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Kræver tilmelding på rk.dk/

sundhedscenter

BRUG HJERNEN TIL FORANDRING
onsdag d. 28. oktober kl. 18.30

Hjerneforsker Kjeld Fredens fortæller om at slå 

autopiloten fra og få gode ideer, selv under pres. 

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Kræver tilmelding på rk.dk/

sundhedscenter

For børn
ANSIGTSMALING PÅ BIBLIOTEKET
onsdag 14. oktober kl 11-14

Sminkør Janus Vinther sminker børn fra 2 år og 

opefter.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis med billet. Se mere på rdb.dk. 

TOTEMPæLEN 
Frem til lørdag d. 28 november, fra kl 13 

Oplevelsesudstilling for børn, der viser et india-

nerunivers, som man kan udforske og sanse sig 

frem i.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis.

SLANGER PÅ BIBLIOTEKET
Lørdag d. 7. november kl 10.30-11.30 og 12-13

Silja fra Terrariemesteren tager alt fra slanger til 

fugleedderkopper med og viser frem for børn og 

voksne.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra 30. oktober.

Rødovres frivillige skal styrke hinanden
Flere netværk og samarbejde på 
tværs skal fremover give det frivillige 
sociale arbejde endnu bedre vilkår.

Rødovre skal være det bedste sted at være frivil-

lig. Så enkelt kan det siges, og det er netop, 

hvad Kommunalbestyrelsen har gjort i deres 

vision for, hvordan byens frivillige kræfter skal 

trives. To indsatsområder for det frivillige sociale 

arbejde i 2016 er nemlig nu blevet udpeget af 

Social- og Sundhedsudvalget, og som noget nyt 

handler det ene netop om at skabe grobund for 

netværk og samarbejde på tværs blandt de 

frivillige.

“De frivillige er nogle travle mennesker, så der-

for skal vi gøre det så nemt og godt for dem som 

muligt. Vi vil derfor gerne give dem mulighed 

for at mødes og nyde godt af hinandens erfarin-

ger, for de har meget til fælles, selv om de laver 

mange forskellige typer arbejde,” forklarer 

Janne Egelund Andersen, der er administrati-

onschef i Social- og sundhedsforvaltningen.

Tre årlige arrangementer skal blandt andet give 

dem mulighed for at lære af hinanden, men det 

betyder ikke, at kommunen vil begynde at 

blande sig, understreger Janne Egelund Ander-

sen. For det frivillige liv skal fortsat fungere ved 

egen kraft.

VæRDSATTE ILDSJæLE
“Vi skaber rammer, der understøtter det frivil-

lige arbejde, men vi går ikke ind og bestemmer. 

Det fantastiske er jo netop, at de frivillige er med 

til at give noget til andre borgere, som kom-

munen måske ikke tilbyder,” forklarer hun og 

tilføjer, at for de fleste frivillige har arbejdet 

desuden en dobbelt værdi:

“Vores oplevelse er, at de frivillige netop gør det 

for at gøre en forskel, men også fordi de selv får 

en masse ud af det.”

For Esther Haugård, der er frivillig i Det åbne 

værksted Vandværket, betyder det meget, at 

hun er med til at gøre en forskel. Men også at 

der bliver sat pris på hendes indsats.

“Som frivillig føler man sig værdsat af Rødovre 

Kommune. De er gode til at holde fast i ildsjæ-

leideologien og det gør, at man har ekstra lyst til 

at lave sit frivillige arbejde,” siger hun. 

VIL DU VæRE FRIVILLIG?
Du kan høre mere om mulighederne for at 

blive frivillig hos Rødovre Frivilligcenter på 

rfcenter.dk. Her finder du også Den Sociale 

Vejviser, der fortæller om de mange for-

eninger og tilbud. 

Esther Haugård var en af de mange, der var mødt op til 
Frivillig Fredag den 25. september på Rødovregård, for 
at fortælle andre om at arbejde frivilligt. Selv sætter hun 
møbler i stand i Det åbne værksted Vandværket, der især 
henvender sig til pensionister og efterlønnere. 

Udstilling
HEERUP OG cOBRA
Frem til søndag d. 24 januar

Udstillingen kaster lys over Henry Heerups rolle 

i forhold til den europæiske kunstergruppe 

Cobra. 

Sted: Heerup Museum

Billetter i indgangen, 45 kr. for en voksen.

RAMMER FOR FRIVILLIGHEDEN
Rødovre Kommune har udpeget to indsats-

områder for det frivillige sociale arbejde i 

2016:

•Grobund for netværk og samarbejde på 

tværs blandt frivillige.

•Etablering af frivillige netværk på 

sundhedsområdet.

Frivillige foreninger kan ifølge servicelovens 

§18 og §79 søge om midler til deres arbejde 

i 2016. Fristen er 1. november 2015 og 1. 

maj 2016.  

Alle kan søge - også selv om arbejdet ikke 

ligger inden for de to indsatsområder. Se 

mere på rk.dk.

Der var fuldt hus på Rødovregård den 25. september, da friviligheden i Rødovre blev fejret under Frivillig Fredag.
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NYE BORGERE Ulovlige tilflyttere kom til fra København 
og bosatte sig i Islev fra starten af 1900-tallet og til op i 
1930’erne. De boede i træhuse i området ved Bladbil-
levej, Hvidsværmervej, Sommerfuglevej og Vårfluevej, 
der gik under navnet Kludestrup. I 1917 var der kommet 
så mange familier til, at man oprettede en skole i Islev.

“De kjære drenge fra hjemmet gik, snart sor-

gens budskab forældre fik. At deres børn så kjær 

og søde, blev under isen der og døde.”

Så tragisk blev der sunget om den ulykkelige 

hjulmand Jens Rasmussen fra Islev i midten af 

1800-tallet. Men hans historie havde også alt, 

hvad der skulle til for at blive til en god skillinge-

vise: Først mistede han to sønner, der nytårsdag 

gik gennem isen, mens de stod på skøjter, og 

siden alle sine ejendele, da hans hus også 

brændte ned. Historien blev foreviget af den 

garvede viseskriver Anders Petersen fra Rød-

ovre, også kendt som Vise-Anders, og kunne 

købes for en skilling i  hovedstaden og omegn af 

alle, der trængte til at søbe i andres ulykke med 

en god sang. Og for hjulmanden Jens Rasmus-

sen var katastrofen stor. Han var i forvejen en 

fattig husmand, og nu var han berøvet både 

livsvigtig arbejdskraft og sine ejendele. Og det 

var en sikker billet til fattiggården.  

RIGE GÅRDMæND OG FATTIGE HUSMæND
Dengang var der ikke mange af hans naboer i 

Islev, der havde meget at give af. Mens det syd-

lige Rødovre var domineret af store gårde og de 

rigere gårdmænd, så tilhørte den nordlige del 

primært de fattige husmænd, der havde fået 

tildelt Islev under landboreformen. De overle-

vede ved at dyrke små sølle jordlodder og ar-

bejde som løsarbejdere eller håndværkere, som 

Jens Rasmussen, der også lavede vognhjul.

“Historisk set var Islev de små kårs kvarter. Først 

var det husmændene, der boede der, og i mel-

lemkrigstiden var det så arbejderne fra Køben-

havn, der rykkede herud i små kolonihavehuse. 

Senere fik området en opblomstring med drif-

tige gartnerier, der også har været med til at 

forme kvarteret,” fortæller Marie Drost Aakjær, 

arkivar på Lokalhistorisk Samling. 

I gamle dage husede Islev de fattige husmænd, der kæmpede for 
overlevelse. og mistede man sine børn, var det ikke kun hjertet, der led.

DENGANG I RØDOVRE

Hjertesorg i de små kårs kvarter

OMFORDELING Ved 
landboreformen i 1793 
forsvandt den fællesjord, 
de fattige husmænd før 
havde nydt godt af. I ste-
det fik husmændene i 
Rødovre Sogn hver især 
små jordlodder i Islev 
mod at betale en afgift i 
hø og penge til Staten. 
De små jordlodder kan 
ses på kortet som små 
striber jord, der sjældent 
var helt nok til at brødfø-
de en familie.
Få store gårde lå også i 
Islev, men ellers var det 
hovedsaglig i den sydlige 
del af sognet, at de store 
gårdmænd dominerede.

SENSATIONSPRESSE “En ny sang om Husets Ilde-
brand.” Skillingeviserne var datidens sladderblade, 
hvor store ulykker og sensationer blev viderefortalt på 
vers, og til en melodi alle kendte. Denne fra 1867 hand-
ler om den uheldige hjulmand fra Islev.

Du kan finde de historiske kilder hos Lokalhistorisk Sam-
ling på Rødovre Bibliotek. Den 22. oktober er der desuden 
foredrag om Islevs historie på Rødovre Bibliotek. Se mere 
om tid og tilmelding på rdb.dk. 
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