
M A G A S I N E T  S A M M E N  O M

OKTOBER 2016

          LÆS OGSÅ 
* MEGET MERE END ROBOTTER: STORT TEMA OM VELFÆRDSTEKNOLOGI *  
* AQUA BESØGTE RØDOVRE RÅDHUS * 400 EKSTRA KVADRATMETER PÅ ISLEV SKOLE *

  “JEG SER EN MULIGHED  
    FOR MERE INDFLYDELSE

  TIL DE UNGE”
   ANNA SKOV FOUGT,  
DELTAGER PÅ RØDOVREDAGEN 



Indhold

STJERNESTØV PÅ RÅDHUSET
1990’ernes danske superstjerner, bandet Aqua, 

lagde vejen forbi Rødovre Rådhus. Her mødte de 

pressen og fortalte om deres snarlige genfor-

ening under næste års ’Vi elsker 90’erne’-kon-

certer. Første gang bandet er på scenen sam-

men bliver på Rådhusplænen i Rødovre. Læs 

mere på side 5.

NYE OPFINDELSER TÆNKES UD AF BOKSEN
I Rødovre skal så mange som muligt have gavn 

af alle de nye smarte opfindelser, om det så er 

en snedig karkludvrider til svage hænder, en 

app, der hjælper med at huske eller en lille ro-

botfyr (billedet), der kan hjæpe børn med ind-

læringsvanskeligheder.  Mange opfindelser kan 

nemlig bruges på tværs af fagområderne, så 

børn, ældre og psykiske sårbare for eksempel 

kan få glæde af samme opfindelse. Det handler 

alt sammen om at tænke stort og ud af boksen. 

Læs TEMA OM VELFÆRDSTEKNOLOGI på side 6, 

7, 8, 9, 10 og 11.
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VI LYTTER, VI TALER SAMMEN, VI FÅR IDEER
Rødovredagen er Rødovres eget mini-folkemøde 

og det blev afholdt for første gang den 10. sep-

tember. Dagen bød på masser af debatter, heri-

blandt om tryghed, om hvordan borgerne får 

mere indflydelse og om kunst i byrummet. 

Sidstnævnte debat blev styret af DRs Kunstquiz-

vært Adrian Hughes (billedet). Rødovredagen 

var for alle borgere i Rødovre. Læs mere om, 

hvad nogle af dine medborgere fik ud af dagen 

på side 12.
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NU KAN DU KOMME MED DIT POLITISKE FORSLAG
Hvis du går med et brændende godt forslag, som du ønsker kom-

munalbestyrelsen skal tage op, så kan du nu give det videre til 

politikerne. Nu er det nemlig muligt at indsende sit forslag via  

rk.dk. Forslaget skal blot holde sig inden for kommunens opgaver 

og støttes af 1.305 andre borgere i Rødovre. Underskrifterne kan 

indsamles digitalt via hjemmesiden eller sendes ind som fysisk 

post. Idéen om borgerdrevne forslag stammer fra projektet ’De-

mokratisk laboratorium’ og går ud på at styrke den offentlige 

samtale. Ordningen kommer i første omgang til at køre som et 

forsøg i to år.

FØRSTE SPADESTIK TIL MODERNE PLEJEBOLIGER
Onsdag den 28. september tog borgmester Erik Nielsen det 

første spadestik til flere moderne boliger på Plejehjemmet 

Ørbygård. Det stigende antal ældre har nemlig øget beho-

vet for flere tidsvarende plejeboliger. Plejehjemmet Ørby-

gård bliver derfor revet ned og bygget op på ny med flere 

og bedre boliger. Efter moderniseringen vil der være 82 

plejeboliger med 64 et-rumsboliger og 18 to-rumsbo-

liger. De nye boliger vil have bedre faciliteter, blandt 

andet større badeværelser og terrasser ved fæl-

lesrummene. Det forventes, at hele plejehjem-

met Ørbygård er indflytningsklar i september 

2019.

BUDGETAFTALE SIKRER GRØN PROFIL-SKOLE
Der er indgået en bred politisk aftale om budgettet for 2017, 

som styrker Rødovres position som en stærk vel-

færdskommune. Blandt andet er der sat 

penge af til at bygge en ny daginstitution 

i Irmabyen, ombygning af Vestbad og et nyt 

Damhus Torv. Tinderhøj Skole får desuden en 

grøn profil, hvor natur og miljø bliver en fast del af 

skoledagen. Budgettet sikrer både udvikling af hele 

Rødovre samt en solid økonomi. Du kan læse meget 

mere om budgettet for 2017 i næste nummer af Sam-

men om Rødovre.
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HVAD SKAL I LAVE I EFTERÅRSFERIEN?
Rødovre byder på masser af sjove aktiviteter i ef-

terårsferien. I Ejbybunkeren kan du prøve kræfter 

med flyplotning præcis som under Den Kolde 

Krig. Du kan også kridte skoene og tage fami-

lien med til fotoorienteringsløb, der går ud på 

at finde poster med billeder på Vestvolden. Det er 

den 22. oktober, og det er Oplevelsescenter Vestvolden 

der står bag. Mandag til fredag fyldes Rødovre 

Bibliotek af superhelte, og du kan blandt andet 

lave dit eget våben, spille spil og teste din viden i 

superheltequizzen. På Heerup Museum kan du til gen-

gæld være med til Lakridsmer-workshop fra den  

18.-21. oktober, hvor du kan lave kunstværker af slik. 

Læs mere om, hvad du kan lave i ferien på rk.dk.



NYHEDER

Ombygning giver mere plads på Islev Skole
Ved at ændre på tagkonstruktionen og 
gøre skrå vægge lige, får Islev Skole i 
fremtiden 400 ekstra kvadratmeter. 
Det betyder, at de ældste klasser fra 
næste skoleår får deres eget fælles 
klassemiljø med masser muligheder 
for at mødes på tværs.

Små kroge og nicher, hvor man kan arbejde i 

fred, større fællesarealer og grupperum, hvor 

man kan mødes flere og så selvfølgelig et klas-

selokale i god størrelse til hver klasse. Det er det 

miljø, de største elever på Islev 

Skole fra næste år 

kan glæde sig til at dele med hinanden. I forve-

jen skulle taget på skolens hovedbygning skiftes, 

men nu ombygges hele tagetagen og hældnin-

gen på taget ændres, så de skrå vægge bliver så 

godt som lige. Det betyder, at de nuværende 800 

kvadratmeter på øverste etage bliver forvandlet 

til 1200. 

“Vi får ét stort fællesskab for hele udskolingen 

og nogle fysiske rammer, der giver os meget 

bedre muligheder for at arbejde med holddeling 

og undervisning på tværs. Men vi vil også gerne 

give eleverne et miljø, hvor 

de faktisk har 

lyst til at være i pausen,” siger skoleleder Jesper 

Petri. 

I dag er det kun 8. og 9. klasse, der er samlet 

oppe på tagetagen. Fremover kommer 7. klasse 

med op, mens 6. klasserne flyttes hen i samme 

bygning, men på en anden etage.

“Udskolingen har ført være spredt ud over sko-

len, men det giver god mening at samle dem, så 

når man i 6. klasse skifter lærere, så skifter man 

også fysisk miljø og hører til blandt de store,” 

siger Jesper Petri.

Ombygningen forventes at starte til november 

og fortsætte indtil sommer, så de nye lokaler 

kan tages i brug til næste skoleår. I mellem-

tiden har alle klasser fået tildelt klasselo-

kaler andre steder på skolen.

OMBYGNING 
De nuværende skrå vægge i tageta-

gen på Islev Skoles hovedbygning gøres lige, så man fremover kan 
bruge hele grundarealet. Det skaber en helt ny afdeling til de ældste elever.

Rødovres erhvervsliv støttede idrætten med 873.000 kr

Erhvervslivet i Rødovre fejrede igen i år elite-

idrætten, da støttekronerne fra Team Rødovre 

blev uddelt i september. Og selv om det kun er 

tredje gang de uddeler støtte, så bliver penge-

posen tungere for hvert år. I år blev 873.000 

kroner uddelt mod 400.000 for to år siden. Pen-

gene kommer fra de 21 virksomheder, der som 

medlemmer af Team Rødovre har valgt at støtte 

idrætten, og i år gik pengene til otte idrætsfor-

eninger og en enkelt idrætsudøver. Støttekro-

nerne blev uddelt af borgmester Erik Nielsen. 

Det er ikke muligt selv at søge om støtte hos 

Team Rødovre. I stedet indstilles kandidaterne 

af Team Rødovres bestyrelse. 

Team Rødovre ønsker at støtte foreninger og 

enkelt personer i at fastholde og udvikle et al-

lerede opnået eliteniveau samt at udvikle talen-

ter med potentiale til eliteniveau. Håbet er des-

uden, at flere unge vil vælge et aktivt liv med 

idræt, og foreningen har desuden fokus på at 

Rødovres sportsfolk på eliteniveau også støttes 

i at takle overgangen til uddannelse eller ar-

bejdsmarkedet, når deres elitekarriere er forbi. 

Otte klubber og en enkeltperson 
modtog støttekroner fra Team Rødovre. DE FIK STØTTE FRA TEAM RØDOVRE

Otte klubber og en enkeltperson modtog 

støtte fra Team Rødovre i år. De var: 

Rødovre Håndboldklub, Green Entertain-

ment A/S – Avarta 1. Hold, Rødovre Floor-

ball Club, Rødovre Mighty Bulls A/S, Rød-

ovre Skøjte- og Ishockey Klub, Hwarang 

Taekwondo Klub Rødovre, Cykelklubben 

Fix, Islev Taekwondo Klub/Hwarang Ta-

ekwondo Klub Rødovre samt Tobias Hyttel 

fra Hwarang Rødovre Taekwondo.
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NYHEDER

“Folk kan se frem til et show med energi og 

masser af hits. Vi er jo ikke ligefrem kendt for at 

holde os tilbage.” Sådan lød beskeden fra Réne 

Diff. Han tog sammen med Aquakollegerne Lene 

Nystrøm og Søren Rasted den 26. september 

imod pressen på Rødovre Rådhus i anledning af 

gruppens genforening på scenen til næste års 

’Vi elsker 90’erne’-koncerter. Første koncert i 

rækken holdes på Rådhusplænen i Rødovre den 

27. maj 2017. Det er fem år siden bandet sidst 

har optrådt, og selv om de denne gang må und-

være fjerdemanden Claus Norreen, så glæder 

de sig til at rejse tilbage til 90’erne sammen.

“Det vi nød mest dengang var jo netop at være 

på scenen sammen. Det er der, vi har haft de 

bedste øjeblikke og der, hvor vi har været tættest 

på hinanden mentalt,“ sagde Lene Nystrøm. 

Rødovres egen Riffi Haddaou, der er ophavs-

mand til ’Vi elsker 90’erne’ lagde da heller ikke 

skjul på, at det ligefrem gav ham gåsehud at 

have fået et så stort navn på plakaten.

Aqua indtog 
Rødovre Rådhus

Hvornår henter de skraldet? Følg med på mobilen
Ny mobilvenlig hjemmeside gør det nu 
nemt for dig at holde øje med, 
hvornår de forskellige slags affald 
bliver hentet på lige præcis din bopæl.

Slut med at fylde kalenderen på køleskabet med 

krydser i alverdens farver, fordi det er haveaf-

fald, storskrald eller glas-affald, der bliver hentet 

lige i denne uge. Nu er overblikket lige ved 

hånden, for en ny version af hjemmesiden  

rk.dk/affald er nemlig optimeret til din telefon, 

så du nemt kan se hvad slags skrald, der bliver 

tømt på hvilke dage hjemme hos dig.

“Vi har lavet hjemmesiden, så den fungerer som 

en app, når du har føjet den til hjemmeskærmen 

på din telefon. Og når først du en gang har tastet 

din adresse ind og bedt systemet gemme den, 

så går den lige ind og giver dig overblikket med 

det samme,” forklarer affaldskonsulent Thomas 

Jørgensen. Vil du nemt ind på hjemmesiden, 

kan du også scanne den QR-kode, der er på alle 

affaldsbeholderne, og blive sendt direkte videre 

til dit personlige overblik.

“Folk har jo næsten altid deres telefon på sig, så 

det var en oplagt måde at gøre det på. I forvejen 

har vi en sms-ordning som 5.500 husstande 

benytter sig af, så vi ved, at mange i forvejen 

gerne vil have overblikket på deres telefon,” si-

ger Thomas Jørgensen.  Men den nye hjemme-

side gør det også nemt at skrive direkte til kom-

munen, hvis man har spørgsmål eller brug for 

hjælp. Du kan også finde en sorteringsguide 

samt et nyt opdateret skraldebarometer, hvor du 

kan følge med i, hvor meget af de forskellige 

SÅDAN FÅR DU DET HURTIGE OVERBLIK
Første gang du besøger rk.dk/affald, så klik 

videre til ‘Selvbetjening’. Herfra bliver du 

bedt om at taste vejnavn og husnummer 

ind, og kan klikke af i ‘Husk min adresse’. 

Fremover vil du komme direkte ind på din 

egen side, når du vælger Selvbetjening. 

Bruger du mobilen, så kan du vælge ‘føj til 

hjemmeskærm’ på din telefon, hvorefter 

hjemmesiden vil ligge som et ikon på din 

skærm. Fremover vil det bringe dig direkte 

ind på ‘Selvbetjening’ og dit eget overblik .

typer skrald, der indtil videre er samlet ind i år. 

Du kan selvfølgelig også benytte hjemmesiden 

fra din computer eller tablet.
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TEMA - VELFÆRDSTEKNOLOGI

Hvad pokker er VELFÆRDSTEKNOLOGI?  
 Velfærdsteknologi kan være noget så simpelt som en app på en iPad, en robotgyngestol, en smart seng, en robotstøvsuger 
eller et hjælpemiddel til dig, der har svært ved at vride karkluden. Velfærdsteknologi handler først og fremmest om at 
turde tænke nyt, og i Rødovre handler det særligt om at kunne se mulighederne på tværs, så alle får gavn af teknologien.

“Det handler om at levere velfærd igennem 

teknologi. Det kan være teknologi, der skaber 

tryghed, hjælper borgeren med de daglige gø-

remål eller hjælper medarbejdere med at holde 

kommunes arealer vedlige.” 

Sådan forklarer Chefkonsulent Sune Buch-Sloth 

ordet ‘velfærdsteknologi’. Han er ansat til at 

hente de gode ideer til kommunen og have det 

store overblik over, hvor i Rødovre velfærden 

kan få gavn af nye opfindelser.

“Mange forbinder velfærdsteknologi med avan-

ceret teknologi, men det behøver det jo ikke at 

være. Groft sagt er velfærdsteknologi bare en 

smart måde at sige hjælpemiddel på. Men dét 

der gør det til velfærdsteknologi er, at der 

lokalt er tale om 

nytænkning 

i forhold til 

det, vi alle-

rede gør i 

dag.” 

En kar-

kludvrider, 

der hjælper 

gamle trætte 

hænder med at 

vride karkluden er nemlig i lige så høj grad 

velfærdsteknologi som ROBOTSTØVSUGEREN, 

der gør rent af sig selv. Eller app’en, der hjælper 

børn med autisme til at forstå matematik. Det 

handler om at få udnyttet alle de gode opfindel-

ser og brugt dem, hvor det giver mening.

APP TIL DEMENTE KAN BRUGES TIL BØRN
“I Rødovre har vi valgt at se på det hele samlet, 

for det giver os mulighed for at se de steder, 

hvor velfærdsteknologi kan gavne flere og ikke 

kun de fagområder, hvor de er opfundet,” siger 

han.  Han nævner, at en ROBOTGYNGESTOL, 

som kan berolige demente måske også kan 

bruges i psykiatrien eller sågar til børn 

med særlige udfordringer. På samme 

måde bliver en HUSKE-APP, som 

egentlig er tænkt til at give struk-

tur på hverdagen for ældre med 

begyndende demens, allerede i 

dag brugt til at hjælpe børn 

med autisme.  “Vi overvejer al-

lerede nu om borgere i psykia-

trien også kunne få gavn af den.”

SAMME OPFINDELSE GAVNER FLERE
Mantraet bag det hele er, at velfærdsteknologien 

skal gavne borgerne, at den skal give et bedre 

arbejdsmiljø til kommunens ansatte og at den 

skal frigive nogle kræfter, fordi tingene kan gø-

res smartere.

”I Rødovre er velfærdsteknologi ikke kun be-

grænset til ældre og sundhedsområdet. Vi 

tænker det bredt, hvilket også betyder, at vi har 

smarte robotskræntryddere og elektronik, der 

motiverer medarbejdere til af forbedre deres 

arbejdsmiljø igennem elastiktræning.”

Robotskræntrydderen og robotstøvsugeren 

skåner for eksempel kommunens folk for dårlige 

arbejdsstillinger. Sidstnævnte kan samtidig give 

bedre indeklima, hvilket måske kunne komme 

børn i daginstitutionerne til gode.

MERE VÆRDIGHED
På samme måde kan en 

huske-app være til 

stor gavn for andre 

end bare bruge-

ren, hvis den for 

eksempel kan 

gøre en borger 

mere selvhjul-

pen, så en pæda-

gog eller ægtefælle 

ikke hele tiden skal 

minde om de daglige 

rutiner.

“Det giver en værdighed tilbage til borgeren, 

fordi man ikke altid er afhængig af andre. Men 

det fjerner også den belastning det kan være for 

et forhold, at ægtefællen eller pædagogens rolle 

altid bliver at sige ‘husk nu at …’ Hvis en app kan 

hjælpe, så frigiver det nogle kræfter, som man 

kan bruge på andre ting.”

LÆRINGSROBOT Robotter kan også hjælpe børn med 
læringsvanskeligheder eller andre udfordringer. I okto-
ber bliver der afholdt en robot-dag for lærere og pæda-
goger i Rødovre for at vise dem, hvordan de kan bruge 
robotter til at hjælpe børn med at udvikle sociale eller 
faglige færdigheder. På billedet er det den humanoide 
robot Nao, der blandt andet kan programmeres til at 
tale, gå, danse og genkende ansigter og stemmer.
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TEMA - VELFÆRDSTEKNOLOGI

“Dét var smart!” Det skulle helst være den første 

tanke, der dukker op, når du står foran Rødovre 

Biblioteks nye udstilling af velfærdsteknologi 

‘Hjælp til hverdagen’. 

For nytænkning er nøgleordet, når det kommer 

til velfærdsteknologi - uanset om der så faktisk 

er tale om noget så lavpraktisk som en lotionpå-

fører til den, der har svært ved selv at nå om på 

ryggen. 

“Hjælpemidler er også velfærdsteknologi, også 

selv om det ikke altid er særlig teknologisk. Det 

vi gerne vil vise med vores udstilling er, at hvis 

der er noget du har svært ved, så findes der 

sandsynligvis også et redskab, der kan hjælpe,” 

forklarer bibliotekar Sanna Stagaard Gade, der 

har været med til at arrangere udstillingen. 

NOGET DU SELV VÆLGER TIL
Du kan prøve alle de udstillede hjælpemidler af 

på udstillingen for at se om det er noget for dig. 

Men udstillingen rummer også fire robotstøvsu-

gere, som kan lånes med hjem. Der er med vilje 

valgt en model, der er nem at betjene, så man 

ikke skal bruge for meget krudt på det tekniske. 

Ifølge Sanna Stagaard Gade er det naturligt, at 

biblioteket skal blive stedet, hvor folk kan få lov 

at snuse til de nye redskaber. 

“Vi har kontakt til rigtig mange forskellige men-

nesker, og selvom vi er en kommunal institution, 

så er der mange der ikke opfatter os sådan. Og 

det tror jeg betyder, at der er færre barrierer ved 

at prøve tingene her hos os, end hvis de stod 

ovre i Borgerservice,” siger hun.

Biblioteket er nemlig for mange et sted, hvor 

man selv vælger til og fra, siger hun. Og det er 

netop tanken bag udstillingen. 

“Der er måske nogle ressourcestærke ældre 

borgere, der mærker at der er et par ting, der 

begynder at drille, men de vil gerne klare sig 

Tag en ROBOTSTØVSUGER med hjem på lånerkortet
selv. Så kan de jo prøve nogle hjælpemidler her 

og finde ud af, om det er noget for dem, uden at 

de behøver involvere andre i første omgang,” 

siger hun.  

UDSTILLINGEN HJÆLP TIL HVERDAGEN
Du finder udstillingen  ‘Hjælp til hverdagen’ 

i forhallen på Rødovre Bibliotek. Her kan du 

bl.a. prøve en karkludepresser, en lågåb-

ner, en lup med lys, en robotstøvsuger og 

en sovseomrører. Det er muligt at låne ro-

botstøvsugeren med hjem i 14 dage ad 

gangen. 

Udstillingen er et samarbejde mellem bib-

lioteket og kommunens hjælpemiddel-

gruppe, og formålet er at gøre opmærksom 

på de velfærdsteknologiske hjælpemidler, 

der for mange kan være en hjælp i hverda-

gen. Udstillingen åbnede 30. september og 

bliver foreløbig stående året ud.

En ny udstilling af velfærdsteknologi 
på Rødovre Bibliotek giver dig nu 
muligheden for at prøve forskellige 
hjælpemidler af. Eller låne en 
robotstøvsuger med hjem.

HJÆLPE-DIMSER På udstillingen ’Hjælp til hverdagen’ kan du få et overblik over, hvad der findes af hjælpemidler til de småting i hverdagen, der måske volder problemer, når 
f.eks. karkluden skal vrides og låget skrues af syltetøjsglasset. Udstillingen finder du på Rødovre Bibliotek. 
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POKÉMON GO 
PÅ SKOLESKEMAET
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Det ligner en lidt fantasiløs hinkerude - de fem 

felter med numrene 1-5 aftegnet med hvid tape 

uden for klasselokalet på Valhøj Skole. Men i 

virkeligheden er det et nyttigt redskab i hverda-

gen for børnene på Pædagogisk Center for 

Autisme.

“Børnene kan godt have svært ved at finde ud 

af, hvem der skal gå ind i klassen først. Så vi har 

en helt fast rækkefølge og så står man på sit 

eget felt og venter,” fortæller Camilla Yoo, der er 

lærer for klassen.

At få helt almindelige daglige rutiner til at 

klappe kan nemlig godt være lidt af en udfor-

dring for mange af centrets børn, der alle har 

diagnoser inden for autismespektret. Derfor er 

aftegninger, laminerede skilte og piktogrammer 

en fast del af hverdagen. Men siden sommerfe-

rien har endnu et redskab gjort sit indtog i 

skoleklassen.

“De har fået hver deres iPad med deres eget 

navn på. Hvis de har brug for det, kan de be-

nytte sig af en app, der for eksempel fortæller 

dem, hvor de skal hænge deres jakke op i gar-

deroben eller hvor tasken har sin plads,” fortæl-

ler Camilla Yoo og viser app’en frem, hvor de 

løste opgaver nemt kan tjekkes af ved hjælp af 

let genkendelige ikoner. I flere fag løser børnene 

også faglige opgaver på iPad’en og spiller ma-

tematikspil og andre læringsspil. Og for både 

børn og voksne er den form for velfærdstekno-

logi en helt naturlig udvikling.

LETTERE AT TALE SAMMEN OVER EN IPAD
“Vi er jo omgivet af teknologien, og den er en 

naturlig del af den måde, vi løser opgaver på i 

dag i samfundet. Og så appellerer iPad virkelig 

til vores børn her,” fortæller Camilla Yoo. Nogle 

af børnene har motoriske problemer og kan 

have svært ved at skrive eller farvelægge i hån-

den, og det kan fjerne fokus fra den opgave, de 

prøver at løse. Den udfordring kan løses ved at 

bruge en iPad, siger hun.

“Og så er iPad’en et medie, børnene kender i 

forvejen. De føler sig trygge ved det, og vi ople-

ver, at de er langt mere villige til at gå ind i en 

personlig samtale, hvis iPad’en er med.”

BYGGE BRO TIL HJEMMET
Den tryghed betyder imidlertid også, at tekno-

logien kan få en meget større rolle end som et 

middel til læring, fortæller Dan Rasmussen, der 

er leder af Pædogogisk Center for Autisme.

“Vores motivation for at arbejde med det her 

handler også om, at vi tror, vi kan bygge bro 

mellem skolen og hjemmet. Mange af vores 

børn har svært ved at håndtere skift, for eksem-

pel når de skal ud af døren om morgenen - have 

tøj på og børste tænder,” siger han og tilføjer, at 

han godt kan lide tanken om, at man også kan 

bruge iPad’en til at hjælpe i de situationer 

hjemme.

“På samme måde som de bruger den til at klare 

rutiner her. Det kan spare børnene for nogle 

nedsmeltninger og noget stress,” forklarer han. 

Han tilføjer, at de allerede har fået positive til-

kendegivelser fra forældrene, der til tider kæm-

per for at få en dagligdag til at hænge sammen. 

Og iPad’en er også populær blandt børnene, 

især når der er Pokémon Go på skoleskemaet.

“Vi bruger især spillet som social træning og en 

bevægelsesaktivitet, for det er virkelig noget 

vores børn har brug for. Det skaber en fælles-

skabsfølelse at tage ud og lede efter Pokémons 

sammen, og vi kan tale om det bagefter, fordi vi 

har en fælles interesse: ‘Hvilke Pokémons fan-

gede du, og hvor meget Combat Power havde 

den?’” siger Camilla Yoo. Men allerbedst er det, 

når man får lov til at spille det ene ikke-lærings-

spil, som børnene hver især har valgt til når, de 

trænger til en pause.

“Jeg kan allerbedst lide Battlerun. Min pet er en 

zombi, der er hvid og gul,” fortæller Rafeh glad. 

Også selv om det lige nu er ‘abematematik’, der 

kører på iPad’en.

De træner sociale færdigheder med 
Pokémon Go, og en app skal hjælpe 
dem med at klare hverdagsrutinerne 
både i skolen og derhjemme. For 
børnene på Pædagogisk Center for 
Autisme er teknologien nemlig noget 
af det mindst fremmedartede ved at 
starte i skole.

SPIL OG LÆR ’Abematematik’ kalder børnene et af de spil, hvor de lærer at lave regnestykker og bedømme mængder, 
mens de spiller sig gennem en bane. De fleste af børnene på Pædagogisk Center for Autisme føler sig i forvejen 
hjemme med  en iPad, når de starter i skole.

LÆRING PÅ IPAD’EN
Pædagogisk Center for Autisme er ikke 

det eneste sted i Rødovre, hvor iPads og 

apps bruges til at skabe struktur eller 

som et læringsredskab til børn med sær-

lige behov. Også på Børnehuset Elvergår-

den og Børnehuset Islemark bruges tek-

nologien som en hjælp.
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NÅR DET KNIBER MED 
VINGEKRÆFTERNE
OG ORDENE ER BLEVET VÆK  

På Plejehjemmet Broparken handler 
velfærdsteknologi først og fremmest 
om at skabe tryghed. Som liggestolen, 
der beroliger de demente, iPad’en, der 
giver den stumme stemmen tilbage og 
løftestolen, der gør det trygt at komme 
op igen, når man er faldet.

Svend Reinhards seng kan noget andre senge 

ikke kan. Den kan vippe af sig selv. 

“Både til den ene og den anden side,” forklarer 

den 86-årige tidligere maskinmester. Og når 

man bor på Plejehjemmet Broparken, så er det 

ikke ligegyldigt. 

“Det er smart, fordi de så ikke behøver rulle 

mig, når jeg skal have tøj på. Så triller jeg bare 

selv i stedet,” forklarer han og tilføjer fortroligt: 

“For ser du, det kniber lidt med vingekræfterne 

efterhånden.” Han har som den første på pleje-

hjemmet fået lov at teste den nye seng, hvis 

fjernbetjening har lidt flere funktioner end nor-

malt. Med et enkelt tryk kører den op i ‘se-

fjernsyn-stilling’, så han ikke behøver vente på, 

at personalet kommer og hjælper ham op, når 

han vågner meget tidligt om morgenen. Sengen 

kan også bringe ham helt op at sidde med be-

nene ned mod gulvet, så han selv kan stige ud. 

Men lige dén funktion er der nok andre beboere 

på plejehjemmet, der vil få mere gavn af, når 

det bliver en andens tur til at have sengen. 

“Jeg er ikke helt stærk nok i benene til det,” 

forklarer han.

IKKE BANGE FOR NYE TING
Sengen er ikke bare et smart stykke legetøj. Den 

er et af flere redskaber under betegnelsen ’vel-

færdsteknologi’, der har gjort sit indtog på 

Bropraken. Men Svend Reinhard havde ingen 

betænkeligheder ved at prøve den. 

“Jeg er ikke bange for nye ting. Jeg vil gerne 

være prøvekanin,” siger han.  Og han er ikke den 

eneste, der virker tilfreds med de nye redskaber. 

I Broparkens gårdhave sidder Ole Buur, der har 

mistet sit sprog efter en blodprop i hjernen. Men 

han er stadig klar i hovedet, og når han får sit 

stykke velfærdsteknologi - en iPad - i hånden er 

der kun nysgerrig forventning at spore i hans 

ansigt. Fremover skal en app på iPad’en nemlig 

hjælpe ham med at fortælle, når han for eksem-

pel gerne vil have fat i sin kontaktperson 

Natascha eller vil på toilettet. Når han trykker på 

bestemte ikoner eller billeder læser iPad’en en 

forudindtalt besked op. 

“Det er helt oplagt til Ole. Vi er stadig kun igang 

med at teste app’en, men det er meningen, at 

han skal have iPad’en monteret på sin kørestol. 

Så slipper han for at forsøge at gøre tegn til os, 

som vi måske alligevel ikke forstår,” forklarer 

Teresa Pedersen, der er afdelingsleder. 

SKABER RO HOS DEMENTE
Men velfærdsteknologien er også blevet en del 

af møblementet i fællesstuen. Her står nu en 

liggestol, der lidt ligner et tilbagelænet flysæde 

af den slags, man ser på første klasse. At lægge 

sig i liggestolen føles da også som lidt af en fe-

TALEHJÆLP Ole Buur har mistet sit 
sprog efter en blodprop i hjernen. Nu 
kan han få hjælp til at kommunikere 
ved hjælp af en app på iPad’en. 
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rie, for den vugger blidt, mens sagte musik lyder 

fra en højtaler ved hovedpuden. 

“Vores demenspatienter er rigtig glade for den. 

Vi har en dame, der selv sætter sig i den, fordi 

den giver hende ro i sindet. Og det skaber også 

ro for de andre beboere, for de demente bor-

gere kan have det med at vandre op og ned ad 

gangen, og deres uro forplanter sig til hele af-

delingen,” siger Teresa Pedersen. 

NÅR HUN SAVNER SIT BARNEBARN
Men snart kan Broparkens beboere se frem til 

et helt sanserum, som også kan være en hjælp 

til de urolige demente. 

“Det bliver indrettet som en hyggelig stue med 

lys og farver, der påvirker humøret positivt, og  

med en storskærm, der kan vise film, som be-

roliger eller gør beboerne i bedre humør,” for-

klarer hun. Det kan være film, der viser en kir-

kekoncert, et roligt brusende hav eller sågar en 

håndværker, der udfører manuelt arbejde. 

Samme tankegang ligger også bag den såkaldte 

’videobrille’ - en virtuel reality-brille, som pleje-

hjemmet også snart får gavn af.

“Vi har for eksempel en dement beboer, der 

savner sit barnebarn meget. Hun vil kunne se en 

film af hende selv og barnebarnet, der går en 

tur sammen, og genopleve det gennem video-

brillen. Det kan hjælpe med at gøre hende rolig 

RØRLIG HERRE Svend 
Reinhard på 86 fik lov til 
at prøve den nye smarte 
seng som den første på 
Broparken. Sengen kan 
rejses helt op, så den 
ældre selv kan træde ud 
af sengen, hvis fodgæret 
er taget af. Den kan også 
vippe til begge sider, så 
det er let at få tøj på i 
sengen.  

HJÆLPEROBOT Løftestolen hedder en raizerlift og består af syv dele, som samles under personen, der er faldet. Den trekantede 

blok, der placeres under knæene, bliver til et sæde, når stolens fire ben spænder imod gulvet og langsomt løfter personen op. En 

sikkerhedssele sikrer, at hun bliver på sædet. Du kan se en video af, hvordan lden fungerer, ved at bruge QR-koden til højre.

og glad,” siger hun, men understreger, at disse 

aktiviteter vil foregå sammen med medarbej-

derne, der sikrer, at de ældre er trygge.

LØFTER DIG NÅR DU ER FALDET
For både hun og kollegerne ser netop mange af 

de nye redskaber som midler til at skabe mere 

tryghed. Som nu den nye løftestol, der betyder, 

at én medarbejder nu kan hjælpe en ældre be-

boer, der er faldet, op fra gulvet. Stolen består 

af syv dele, der blandt andet skubbes ind under 

skuldre og knæ på den ældre og  derefter sam-

les rundt om hende. Herefter løfter den hende 

langsomt op fra gulvet og kan styres med en 

fjernbetjening undervejs.

“Før skulle vi være to-tre stykker. Hvis beboeren 

var faldet et sted med dårlig plads, måtte vi lirke 

en dyne ind under hende og så trække hende  

to-tre meter hen til et sted, hvor der var plads til 

vi kunne løfte sammen. I forvejen er beboeren 

måske bange, fordi hun var faldet, og så er det 

altså ikke særlig rart at blive trukket afsted på en 

dyne,” siger Charlotte Liv Bartelsen, der er syge-

plejerske  og ansvarlig for den nye løftestol. 

“Men den her kan bruges, selv om der ikke er 

ret meget plads,” siger hun og tilføjer, at det 

selvfølgelig også er godt for medarbejderne, at 

de ikke længere skal tage de tunge løft. 

“Men jeg tror faktisk det betyder endnu mere for 

beboerne, fordi det er mere trygt end før.” 
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“Det er rart at kunne komme med sin mening uden 
at være forpligtet til at gøre en masse bagefter.”
Rødovredagen forløb med debatter 
om alt fra kunst i byrummet til 
daginstitutioner og tryghed. Mens 
nogle deltog med ønsket om at 
forandre, var andre med for at lytte  
- eller blive hørt.

Demokrati handler om at deltage, men du be-

stemmer selv hvordan. Det var ånden, da Rød-

ovres mini-folkemøde - Rødovredagen - fandt 

sted den 10. september. For mens nogle foretrak 

hoppeborgen, de røde pølser og klippeklistre-

bordet, så bryggede andre på konkrete forslag 

til, hvordan man kan sætte fut under frivillighe-

den blandt de unge i Rødovre. Igen andre lyt-

tede med og fik nye input, mens der var debat-

ter om tryghed, kunst og de nye ‘borgerdrevne 

forslag’.

“Jeg har fået meget ud af det,” fortæller Maibritt 

Christensen, som var en af de borgere, der var 

dukket op. Hun arbejder til daglig med it, men 

var som frivillig blandt andet med til at lave en 

madskole for børn her i sommer.

”Det er rart at kunne shoppe lidt rundt mellem 

de forskellige debatter og kunne komme med 

sin mening uden at være forpligtet til at gøre en 

masse bagefter. For vi kan jo ikke alle sammen 

være initativtagere. Det kan jeg være i nogle 

sammenhænge, men ikke i alle,” siger hun.

Hun var også glad for chancen for at kunne gå 

politikerne lidt på klingen og spørge ind. 

Undervejs i de mange debatter blev der da også 

budt ind fra publikum med ønsker for fremti-

dens Rødovre. Der blev blandt andet bedt om 

mere fokus på børnenes trafiksikkerhed, flere 

farverige kunstværker i bybilledet og ønsker om 

et forum, hvor man kan finde sammen med li-

gesindede, hvis man har en god idé, man gerne 

vil føre ud i livet. Undervejs blev Facebook-

gruppen ‘Aktivt Rødovre’ også skabt som et fo-

rum for dem, der gerne vil  s t yrke 

frivilligheden.

Rødovredagen fandt sted den 10. septem-

ber, dagen efter Kulturnatten, på Rådhus-

pladsen. Der var debatter om tryghed, 

kunst i bybilledet, frivillighed og borger-

drevne forslag. Lokal Nyt støttede op om 

dagen med deres eget debattelt, og der var 

også aktiviteter for børn og barnlige sjæle 

samt pølsevogn og hoppeborg. 

RØDOVREDAGEN

DEMOKRATI Tidligere TV 
Avisen-vært Mette Walsted 
Vestergaard og Kunstquiz-
værten Adrian Hughes var 
blandt andre med til at styre 
debatterne under Rødovre-
dagen. Men der var også tid 
at spise røde popcorn eller 
være med til at lave et de-
mokratisk kunstværk. 
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Mulighed for mere indflydelse til de unge

“Jeg synes, det er en god idé med Rødovredagen, og jeg fik især noget ud af at debatten om 

de borgerdrevne forslag. Det var lige i øjet, for jeg arbejder blandt andet med, hvordan vores  

elevråd kan få indflydelse, og det går ikke så godt. De unge føler, det er svært at få noget igennem, 

og det handler måske om, at de mister engagementet, fordi processen er så lang. Men dér kunne 

de borgerdrevne forslag måske være en løsning, hvis der er et forum, hvor de kan komme med 

forslag og få støtte fra hinanden. For selvom jeg som skolebestyrelsesformand, og skolen i det 

hele taget, har et rigtig godt samarbejde med kommunen, så behøver alle beslutninger jo ikke gå 

gennem de formelle linjer ”ANNA SKOV FOUGT, FORMAND FOR SKOLEBESTYRELSEN PÅ VALHØJ SKOLE 
OG DELTAGER PÅ RØDOVREDAGEN.

BONUSINFO Borgerdrevne forslag er et nyt initiativ, der giver borgere mulighed for at stille forslag 

til Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget bakkes op af 1.305 underskrifter. Se hvordan på rk.dk.

Byd ind før de træffer en beslutning

“Jeg synes, det er fantastisk med en dag, hvor man har mulighed for at byde ind i debatten 

før, der bliver taget en beslutning i for eksempel Kunstrådet. For jeg frygter, at det bliver lidt for 

traditionelt, hvis det kun er op til dem, hvad vi skal have af kunst i Rødovre. Så jeg er her for at slå 

et slag for den abstrakte kunst, for der er så mange gode nonfigurative kunstnere, og man kunne 

sagtens have flere installationer her i Rødovre. Jeg er glad for at bo her, men her er ret velfriseret. 

Her trænger til lidt mere kant ”TORBEN RISBERG HANSEN, EFTERLØNNER, KUNSTNER  
OG DELTAGER PÅ RØDOVREDAGEN. 

BONUSINFO Kunstrådet foreslår hvilke nye kunstværker, kommunen skal købe, f.eks. til Nyager 

Skoles gård eller Damhus Torvet. Kultur- og fritidsudvalget træffer den endelige beslutning. 

Vi holder vores netværk ved lige

“Jo mere synlige vi er, des bedre bliver vores netværk, så sådan en dag som 

Rødovredagen er god for os som forening. Men for os handler det også om at 

komme i kontakt med almindelige mennesker face to face og få fortalt om, hvad vi 

laver - og hvad de kan gøre selv. For selv om det er nemt at have med kommunen 

at gøre i Rødovre, så skal man turde spørge dem, når man vil have noget til at ske. 

Det handler også om selv at komme ud af busken ”HANNE DALSGAARD, FORMAND FOR LUNGEFORENINGEN I RØDOVRE OG DELTA-
GER PÅ RØDOVREDAGEN SAMMEN MED ANNE GRETHE JØRGENSEN, OGSÅ FRA 

LUNGEFORENINGEN

BONUSINFO Hvert år kårer Rødovre Frivilligcenter Årets Ildsjæl. I år gik prisen til 

Hanne Dalsgaard(t.v.) fra Lungeforeningen. Se mere om frivillighed på rfcenter.dk.

HVAD FIK DU UD AF RØDOVREDAGEN?
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KULTURNATTEN

På Rødovre Parkvej var fodgængerfeltet mellem Rødovre Centrum og 

Rådhuset blevet indtaget af et stort loppemarked. I tunnelen under Tårnvej 

slog de unge sig løs til tunnelfest, og på Rådhuspladsen havde folkemæng-

derne indtaget byrummet for at høre musik, få taget billeder og sætte 

lanterner i rådhuskanalerne, mens springymnaster boltrede sig på plænen 

ved biblioteket. Kulturnatten i Rødovre i år bød på noget for enhver smag, 

og det trak alle og enhver til. 

“Fordi det meste foregår udenfor, har vi ikke mulighed for at tælle antallet 

af besøgende præcist. Men vi skønner, at der har været mellem 5.-7.000 

mennesker til Kulturnatten i år, så aftenen var en stor succes,” fortæller 

kulturkonsulent Trine Lerche Frøslev. 

Også Rødovre Bibliotek var åbent, og her kunne man blandt andet komme 

ned og se den hemmelige koldkrigsbunker under biblioteket. Men også 

over kælderplan var der aktiviteter og udstillinger. Biblioteket havde 3.125 

besøgende denne fredag aften, hvilket er seks-syv gange så mange som 

på en almindelig fredag, og dobbelt så mange som året før. På den anden 

side af Rådhuspladsen, i Kommunalbestyrelses-salen på Rådhuset, var der 

også mange flere besøgende end under Kulturnatten i 2015.  

Også Rødovre Centrum fejrede Kulturnatten med masser af underhold-

ning. Hele 36.000 besøgende valgte at slå vejen forbi indkøbscentret i 

modsætning til en almindelig fredag, hvor der normalt er omkring 20.000 

gæster. 

Op mod 7.000 mennesker deltog, da der var Kulturnat i 
Rødovre den 9. september. 

Rødovres Kulturnat 
blev et tilløbsstykke
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Det sker i Rødovre
Sundhed

SUNDHEDSTJEK

Torsdag d. 13. oktober kl. 14-18

Sundhedscenterets personale rykker ud af huset 

og tilbyder at måle dit blodsukker, kolesteroltal, 

talje, blodtryk, vægt og fedtprocent. Du kan 

også få en snak om din sundhed.

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek

Gratis

LEV BEDRE MED DINE KRONISKE SMERTER
Torsdag d. 3. november kl. 19-21

Har du kroniske smerter? Hør hvordan du kan 

blive bedre til at finde en balance mellem akti-

vitet og ro, og håndtere dine bekymringer.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding via Sundhedscenteret

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

Få målt din lungefunktion, få vejledning i korrekt 

brug af inhalationsmedicin eller hør om kom-

munens tilbud til borgere med KOL.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis

Wellness

SHOW-GUS
Fredag d. 14. oktober kl. 17-20

Vores gusmester er vært i Vestbad’s Wellness. 

Vi har inviteret DM-vinderne 2016 som gæste-

gusmestre. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 275 kr. via rk.halbooking.dk

MINDFULNESS
Mandag d. 17. og 31. oktober kl. 17-19

Mindfulness kan bruges til at lindre fysisk og 

psykisk smerte, men også til at opnå generel 

trivsel. Deltagere skal være fyldt 20 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 189 kr. via rk.halbooking.dk

ØL & VINSMAGNING
Fredag d. 21. oktober kl. 17-20

Vi gentager succesen med en smagsoplevelse. 

Denne gang server vi øl og forskellige vine. Til 

det hører naturligvis saunagus og vand og 

varme. Deltagere skal være fyldt 18 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 299 kr. via rk.halbooking.dk

MANDAGS WELLNESS - FOR KVINDER 
(ANSIGTSTEMA)
Mandag d. 7. november kl. 17.30-20.30

Nyd en aften med fokus på ansigtspleje, hvor 

der lægges en lermaske. Få peelet din hud og 

mærk varmens beroli- gende 

effekt i saunagus. Delta- gere 

skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billetter: 289 kr. via rk.

halbooking.dk

Musik og scene

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 
Fredag d. 14. oktober kl. 20

Electric Light Orchestra er et af de mest succes-

fulde bands i musikhistorien.

Sted: Viften

Billetter: 350 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

SHU-BI OR NOT SHU-BI
Lørdag d. 22. oktober kl. 20

Forrygende koncert med de originale Shu-bi-

dua medlemmer, Claus Asmussen og Bosse Hall 

Christensen og deres band.

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

DAVID SANBORN / CHRISTIAN MCBRIDE TRIO 
Tirsdag d. 1. november kl. 20

Den utrolige saxofonist David Sanborn kan op-

leves sammen med en af de største nulevende 

bassister, Christian McBride.

Sted: Viften

Billetter: 400 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

Foredrag
P6 BEAT LYTTEKLUB: THE CURE
Tirsdag d. 11. oktober kl. 19-21

I anledning af The Cures koncert i Forum d. 14. 

oktober sætter vi spot på bandet .

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig via rdb.dk 

AHMAD MAHMOUD: SORT LAND
Torsdag d. 13. oktober kl. 19-21

Tag med ind bag de tillukkede persienner til 

parallelsamfundet i en indvandrerghetto med 

Ahmad Mahmouds, der skrev bogen ’Sort land’. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

For børn

BARSELSCAFÉ: FØRSTEHJÆLP
Lørdag d. 22. oktober kl. 10.15-12 og kl. 

12.15-14

Lær førstehjælp til spæd- og småbørn, når vi får 

besøg af Toni Mathiasen fra førstehjælp.nu. Toni 

har mange års erfaring i førstehjælp, så alle er 

i trygge hænder.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk 

ULVETIME: HALLOWEEN-WORKSHOP
Torsdag d. 27. oktober kl. 17-18.30

Kom og udskær sjove, skøre og uhyggelige 

græskarhoveder. Bagefter serveres der 

græskarsuppe.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 30 kr. via rdb.dk
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Fløjlsbukser, afghanerpelse, 
gruppearbejde, oliekrise og EF-
afstemning. Husker du 1970’erne? Så 
efterlyser Rødovre Lokalhistoriske 
Forening lige nu minder og 
erindringer til en ny bog om årtiet.

I skolen blev vi ‘dus’ med skolelærerne, hjemme 

var der Gary Glitter og Savage Rose på gram-

mofonen i teenageværelset med hessiantapetet, 

og udenfor i den store verden rasede oliekrisen, 

så far måtte lade bilen blive i garagen, når der 

var bilfri søndag. 1970’erne var et årti med 

mange forandringer, og det gjaldt også i Rød-

ovre, hvor gartnerierne var forsvundet til fordel 

for parcelhuse, og skolerne pludselig fik såkaldte 

‘fællesarealer’ og bygninger med flade tage. 

Måske er du en af dem, der husker noget fra 

dengang? For så inviterer Rødovre Lokalhistori-

ske Forening dig nu til at give dine personlige 

minder videre. Foreningen er nemlig i gang 

med at samle historier og billeder til en ny bog 

om 1970’erne, på samme måde som de tidligere 

har udgivet bøger om 1950’erne og 1960’erne. 

“Vi synes, det er vigtigt at få samlet de her erin-

dringer, for det er en del af vores fælles historie, 

også her i Rødovre, hvor bybilledet ændrede sig 

meget i 1970’erne,” siger Anita Lilliebjerg, der er 

medlem af foreningens erindringsruppe, som 

samler de gamle minder sammen. 

Hun husker selv, hvordan der i hendes boligfor-

ening blev lukket for det varme vand i hverda-

gene, mens oliekrisen stod på, og at hun som 

ung teenagepige derfor måtte gå ned til Børne-

haven Egegården for at vaske sit hår. 

Men hun husker også en tid, hvor rundkredspæ-

dagogikken gjorde sit indtog, og mange af for-

tidens formaliteter blev kastet væk. 

“Der bor stadig mange her, der husker hvordan 

det var i Rødovre dengang. Vi håber, at de og 

alle andre, der har minder fra Rødovre i 

1970’erne vil dele dem med os,” siger hun.

Bogen er tænkt som medlemsgave til forenin-

gens medlemmer, men vil også kunne købes på 

Lokalhistorisk Samling på Rødovre Bibliotek og 

hos den lokale boghandel. Det er planen, at 

bogen skal udkomme i løbet af 2017. Alle der har 

bidraget  med historier vil modtage et eksem-

plar af bogen.

DENGANG I RØDOVRE

BRUNE OG ORANGE MINDER EFTERLYSES!

MØD OP OG VÆR MED
Rødovre Lokalhistorisk Forening har dannet 

en erindringsgruppe, som indsamler tek-

ster og billeder fra 1970’erne samt inspire-

rer hinanden i skriveprocessen. Du er me-

get velkommen til at være med til det næste 

møde den 31. OKTOBER 2016, KL. 19-21 på 

Rødovregård. Du er også meget velkom-

men til at kontakte Thomas og Anita Lil-

liebjerg på telefon 36 70 23 45 på hverdage 

mellem kl. 18-19.  Vi kan også træffes via  

lilliebjerg@gmail.com.

1970’ERNE Billedet øverst til venstre er taget ved ’Byggeren’ - Rødovre Byggelegeplads på Nyholms Allé  - i 1974. Nederst til venstre ses et klassefoto fra 7.b fra Skolen ved 
Milestedet i 1976. Det store billede forestiller Anita Lilliebjerg foran Rødovre Centrum i 1976 . Billederne stammer bl.a. fra Lokalhistorisk Samlings arkiv.
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