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BRUG DIN STEMME OG BLIV HØRT
Der er mange gode grunde til at stemme, når 

der er kommunalvalg den 21. november, for 

det er nemlig din chance for at blive hørt. 

Alligevel er der mange, der bliver hjemme på 

valgdagen blandt de unge, blandt udsatte 

borgere og blandt indvandrere og 

efterkommere. Mød Pelin og Daniel der 

fortæller, hvorfor de tror, disse grupper ikke 

stemmer - og hvorfor de helt sikkert burde 

gøre det. Læs mere på side 7-11.

RØDOVRE TRODSEDE REGNEN
Rødovre blev fejret over to våde dage i septem-

ber, hvor der var både Kulturnat og Rødovredag. 

Men trods den silende regn, var der alligevel 

godt gang i både kulturaktiviteter og debatter. 

Se billederne på side 6.
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TINDERHØJ SKOLE BLIVER CYKELSKOLE
I september fejrede Tinderhøj Skole sig selv og hejste det grønne 

flag for at vise, at den er Grøn Skole. Hele sidste skoleår har der 

nemlig været fokus på affaldssortering og genbrug, og det hele 

kulminerede med et folkemøde om bæredygtighed i juni. Men i 

dette skoleår skal det handle om cykler. ‘Alle børn cykler’-kam-

pagnen er allerede i fuld gang, og i november følger en kam-

pagne om at få lys på cyklen. Senere på året vil der blive lavet 

cykelværksted på skolen, og hvis der er mulighed for det, vil 

der også komme et par lånecykler.

PLADS TIL FLERE BØRN
Rødovre er populær blandt børnefamilierne 

som aldrig før. Det betyder, at der er et stort 

pres på byens daginstitutioner. Det er allerede 

besluttet at bygge en ny daginstitution ved Irmabyen. Og 

nu har en enig kommunalbestyrelse også besluttet, at institu-

tionerne Broparken og Skanderup skal ændres, så der hvert 

sted bliver plads til enten 10 vuggestuebørn eller 20 børneha-

vebørn mere. Bestyrelserne i institutionerne er blevet hørt, og 

er overvejende positive.
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NYT LYS PÅ VANDTÅRNET
Rødovres gamle vartegn, vandtårnet på Tårnvej, 

der for nylig blev malet, bliver lettere at få øje på 

i vintermørket. Ny LED-belysning vil gøre det 

synligt på lang afstand, og ved særlige lejlighe-

der kan det endda lyse op i andre farver. Læs 

mere på side 4.

RØDOVRE KVITTER SMØGERNE – IGEN!
Tre ud af fire rygere i Rødovre ønsker at stoppe med at ryge. Er 

du en af dem, så har du nu mulighed for at komme med 

på rygestopkurset ’Rødovre kvitter smøgerne’, 

der består af en række hyggelige caféaftene-

ner sammen med andre, der også vil være 

røgfri. I bliver inddelt på hold, der har sin 

egen rygestoprådgiver tilknyttet. Sidste 

efterår havde deltagerne stor succes med at 

blive røgfri. Første kursusgang er i år mandag den 30. oktober. 

Du kan tilmelde dig via Rødovre Sundhedscenter på tlf. 36 37 81 

90 eller rk.dk/sundhedscenter.
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HVAD SKAL DU LAVE I EFTERÅRSFERIEN?
Efterårsferien står for døren, og dermed også masser af aktivi-

teter for børn. På Rødovre Bibliotek finder du et Harry Potter-

univers, hvor du kan spille troldmandsskak, dekorere trylle-

stave, blande magiske eliksirer og fremstille multismagsbønner. 

På Heerup Museum er der workshop for børn, hvor du kan lave 

din egen fane, og i Ejbybunkeren kan du som altid gå på opda-

gelse i koldkrigsbunkeren under jorden. Men 

efteråret er også græskartid, og tirsdag efter 

efterårsferien kan du på Rødovre Bibliotek 

udskære græskar og spise græskar-

suppe. Se mere i kalenderen på 

side 14-15.
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Her kan du parkere, mens der bygges 
om ved Damhustorvet

Rødovres vartegn vil lyse op i vintermørket
Ny belysning skal fremhæve det 
nymalede vandtårn som Rødovres 
vartegn. Lyset kan desuden skifte 
farve, når noget særligt skal fejres.

Vandtårnet vil for alvor komme til sin ret som 

Rødovres vartegn, når der i midten af november 

bliver sat ny belysning på det. Det nye lys vil få 

den historiske bygning til at træde frem på lang 

afstand, men vil samtidig tage hensyn til de 

nære omgivelser, så forbipasserende ikke bliver 

blændet. 

Desuden bliver den nye belysning med LED-ar-

maturer og dermed energivenlig, og belysnin-

gen vil samtidig være med til at give ny identitet 

til tårnet. Fremover bliver det nemlig muligt at 

markere særlige begivenheder eller højtider i 

Rødovre med speciel lyssætning på tårnet.

“Den nye belysning giver os mulighed for at 

gøre noget særligt med tårnet, når der er lejlig-

hed til det. Det kunne for eksempel være til jul, 

eller når vi fejrer Rødovredagen, hvor tårnet vil 

kunne lyse op i andre farver end den hvide,” 

forklarer Lise Rørbæk Barsøe, der er afdelings-

leder for Park & Natur i Rødovre Kommune.

Rødovre Kommune købte vandtårnet af HOFOR 

i 2015, og har netop istandsat det udvendig. Det 

gamle tårn blev oprindelig bygget i 1927 samti-

dig med, at den første hovedvandledning i 

Rødovre blev lagt, og det kunne i sin tid rumme 

300 m3 vand. Det har dog ikke været i brug som 

vandtårn siden 2014.

SÅDAN BELYSES TÅRNET Tårnets nederste del bliver belyst både oppefra og nedefra, så den særlige arkitektur 
med ‘lameller’ hele vejen rundt bliver fremhævet. Selve vandtanken foroven bliver belyst nedefra fra den platform, 
der omkranser den hele vejen rundt, og rækværket kommer desuden til at stå frem som en lysende cirkel rundt om 
tårnet. Vinduerne i tårnet bliver også oplyst indefra og vil være med til at give en fornemmelse af liv i tårnet.

I september var der rejsegilde for første etape af 

byggeriet på det nye Ørbygård, som bygges i to 

etaper. Halvdelen af det gamle plejehjem blev 

revet ned sidste efterår, hvorefter der er blevet 

bygget nyt på grunden. Når denne del af byg-

geriet står helt færdigt, rives resten af det gamle 

plejehjem ned, og sidste del bygges op. Byg-

geriet skrider planmæssigt frem og første del 

forventes at stå færdigt i maj 2018 og anden del 

i oktober 2019. På det nye Ørbygård bliver der 

skabt 82 moderne plejeboliger med 64 enrums-

boliger og 18 torums-boliger. Værelserne bliver 

større, og der er fokus på gode fællesarealer og 

udearealer. Herudover planlægges det at lave et 

sanserum for demente beboere. Der er sat 19,3 

mio. kr. af på Rødovre Kommunes budget for 

2017 til byggeriet. Kommunens samlede udgift 

er 45,9 mio. kr. over fire år (2016-19).

Rejsegilde for første halvdel af det nye Ørbygård

Roskildevej

Damhus Boulevard

 H
vidovrevej 

Damhustorvet

1 2 3 4 5 6 7

8
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1. Copenhagen Floorball Center, 2. Mad med mere, Slagteren på Damhustorvet, 3. DK Boligsalg, 
4. Torvets Shawarma og Grill, 5. Royal Bagel, 6. Pizzaria Pescara, 7. Torvekiosken, 8. Damhustorvets Bageri,
9. Sydbank

Til foråret står første del af 
ombygningen af Damhustorvet og 
Roskildevej færdig. Imens kan du 
stadig handle og parkere nær 
Damhustorvet.

Selv om Damhustorvet, Roskildevej og Hvidov-

revej er under ombygning, så har de lokale 

butikker stadig åbent. Når du skal handle i bu-

tikkerne på torvet, kan du parkere på Hvidovre-

vej og Damhus Boulevard. 

Den nye sivegade på Damhustorvet er planlagt 

til at være færdig i december 2017, og til den tid 

kan du parkere lige foran butiksdøren. Hele 

ombygningen af den første del af Roskildevej, 

Damhustorvet og Hvidovrevej er planlagt til at 

være færdig i foråret 2018. Der vil i perioder 

også være midlertidige parkeringspladser på 

Damhustorvet, som det passer ind i byggeriet - 

det er der for eksempel i øjeblikket - og dem  

kan du finde ved at følge skiltningen på 

Damhustorvet.

Hele ombygningen skal give en flot og mere 

trafiksikker indgang fra København til Rødovre, 

og med den nye udformning af Roskildevej ud 

for Damhustorvet vil hastigheden blive sænket 

fra 60 til 50 km/t, men stadig med to vejbaner i 

hver retning. Samtidig er målet at lave et torv, 

der fremmer detailhandlen og livet på torvet og 

skaber bedre sammenhæng til Damhuskroen og 

Damhussøen.

Ombygningen af Roskildevej er delt op i fem 

etaper, og anden etape går i gang i foråret 2018, 

hvor Roskildevej bygges om fra torvet og til og 

med signalanlægget ved Veronikavej. Også her 

arbejdes der på en løsning, der er mere trafik-

sikker end i dag, og hvor det bliver lettere for 

fodgængere at krydse vejen. Desuden opsættes 

der bænke, blomsterbede og anden beplant-

ning, så det bliver rarere at opholde sig og 

handle på strækningen.

Ombygningen af selve Damhustovet er færdig i foråret 2018. Målet er at lave et torv med plads til mere byliv.
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Rødovre trodsede regnen
I september var der over to våde dage Rødovre Kulturnat og Rødovredag. Trods 
silende regn mødte folk op for at fejre Rødovre. Her er et par highlights. 

KULTURNAT Den 8. sep-
tember fik kulturen frit 
spil i Rødovres bykerne. 
Selv om vejret ikke viste 
sig fra sin pæneste side, 
var der heldigvis masser 
af Rødovreborgere, der 
kom for at opleve musik, 
dans og fællesskab. 
Aftenen igennem var det 
dog mest de indendørs 
aktiviteter, der trak. Både 
kommunalbestyrelses-
salen og Borgerservice 
var flittigt besøgt. I det 
store telt på Rådhusplad-
sen blev der danset folke-
dans, sportsdans og me-
get andet, mens der på 
biblioteket var FIFA-tur-
nering og tidsrejser til-
bage til punkens æra.
I et telt på pladsen kunne 
man også bygge sin egen 
skrammelrobot og lade 
den dyste i den såkaldte 
Hebocon-dyst. Med mel-
lemrum blev der også sat 
ild til rådhuset, i hvert 
fald i virtuel forstand, når 
der blev vist særlige 
lysinstallationer på 
facaden.

RØDOVREDAGEN 9. september blev Rødovre 
klædt i rødt, og fællesskabet og foreningslivet 
fejret. Der var debatter dagen igennem, og  
sportsfolk og foreninger trodsede det våde vejr 
og viste, hvad de stod for. Dagen sluttede med 
koncert med Rasmus Walter, der fik lov til at 
spille i tørvejr, da vejrguderne endelig bestemte 
sig for at sende lidt godt vejr til Rødovre.

NYHEDER KOMMUNALVALG 2017

Rødovre Kommune vil gøre det nemt for dig at stemme, når der er 
kommunalvalg tirsdag den 21. november. Derfor er der denne gang flere steder, 
hvor du kan brevstemme, og på selve valgdagen kører servicebussen dobbelt så 
ofte. En del af Rødovres borgere vil desuden få en sms, der minder dem om at 
komme til stemmeurnerne. Og så bliver der gjort en særlig indsats for at få de 
grupper, der har en lav stemmeprocent - udsatte borgere, unge, indvandrere og 
deres efterkommere - til at stemme. 

Vi gør det nemt for dig at stemme

To mobile valgsteder 
Du kan også brevstemme ved to mobile valg-

steder på udvalgte dage før valget, og slippe 

for turen til de ordinære valgsteder på valg-

dagen. Det er på Ældrecentret Broparken (10. 

og 15. november kl. 14-17) og Tremilen Café 

Biblioteket (7. og 17. november kl. 14 -17).

Stem i Jobcentret, hvis 
du alligevel er der
Kommer du alligevel forbi Rødovre Jobcenter 

på Egegårdsvej 66, så kan du også brev-

stemme der fra den 10. oktober til den 17. 

november. 

Dobbelt så mange 
servicebusser
For at gøre det nemmere at komme frem til 

de seks valgsteder, kører servicebus 848 

mere end dobbelt så ofte som normalt på 

valgdagen. Der vil være en afgang omtrent 

hver time mellem klokken 9 og 20.  

Brevstem når du vil
Fra 10. oktober til 17. november kan du brev-

stemme i Borgerservice på Rødovre Rådhus. 

Der er åbent mandag til onsdag fra klokken 

10-14, torsdag fra 10-18, fredag fra 10-14 

samt første lørdag i november fra 10-13.

En sms minder om at 
stemme
Mere end 5.700 18-40-årige i Rødovre vil før 

valgdagen få en sms, der skal minde dem om 

at stemme. Rødovre er med i et forsknings-

projekt ved Københavns Universitet, der un-

dersøger om flere stemmer, hvis de mindes 

om det. Er du mellem 18 og 40, og får du ikke 

en sms, er du stadig med i forsøget som en 

del af den gruppe, der sammenlignes med.

6  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  O K T O B E R  2 0 1 7 O K T O B E R  2 0 1 7  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  7  



KOMMUNALVALG 2017

28-årige Daniel Rasmussen sidder i VIP-Loungen i Rødovre Skøjte Arena. 

Bag ham kan man gennem vinduerne se isen nede på banen blive gjort klar. 

Det er her han arbejder frivilligt ved siden af sin førtidspension ved at hjælpe 

til i baren og skøjteudlejningen. Men det er også hans hjemmebane, stedet 

hvor han føler sig tryg og respekteret, og det ståsted, hvorfra han kan gøre 

noget mere med sit liv, selv om han er psykisk sårbar og med egne ord en 

udsat borger. 

Siden 2016 har han været medlem af Rødovre Udsatteråd, og nu er han også 

gået ind i arbejdet med at få andre udsatte til at vise, at de også er en del af 

samfundet: Ved at stemme til kommunalvalget den 21. november.

“Det kan være rigtig svært at komme ud af døren og ned at stemme, når 

man er psykisk sårbar. Men du skal bare huske på, at valget kommer til at 

have indflydelse på dit liv, også selv om du ikke stemmer. Det er jo dine egne 

sager, det kommer til at vedrøre i sidste ende,” siger han med henvisning til, 

at mange udsatte borgere i høj grad har brug for kommunen.

Ved dette kommunalvalg er Rødovre Kommune, Udsatterådet og Intergra-

tionsrådet gået sammen for at få flere til at stemme, især blandt de grupper 

der oftest bliver hjemme på valgdagen. En af disse grupper er borgere på 

kontanthjælp, og en del af dem møder Daniel Rasmussen her i Rødovre 

Skøjte Arena. Derfor kom han på den idé, at der op til valget skal køre rekla-

mespots over højtalerne ved idrætsbegivenheder, så flere bliver mindet om 

at stemme. 

“Jeg kender jo mange af dem, der kommer her. Jeg har hørt, hvordan snak-

ken går rundt om baren op til et valg, og kan høre at mange af dem, der er 

udsatte, ikke stemmer. Jeg tror reklamepots kan ramme nogle af dem,” siger 

han. 

Selv har han altid stemt. Første gang han fik muligheden for at stemme, 

boede han på et behandlingshjem og følte på mange måder, at han stod 

uden for samfundet. 

“Det var den største dag i mit voksne liv, den dag jeg skulle ned og sætte mit 

kryds for første gang. Det havde jeg set frem til i mange år,” siger han og 

tilføjer, at han havde været politisk interesseret siden han var 12 år.

“At stemme gav mig følelsen af, at selvom jeg var kørt ud på et sidespor, så 

var jeg stadig en del af samfundet. Og det er derfor man skal ud og have fat 

i de udsatte. For hvis du føler dig kørt ud på et sidespor og ikke kommer med 

igen, så ender du med at blive isoleret og stå helt udenfor,” siger han.  

Daniel Rasmussen er medlem af Rødovres Udsatteråd og er 
selv psykisk sårbar. Nu arbejder han for at få andre udsatte til 
at bruge deres stemme til kommunalvalget.

“Det var den største dag i mit voksne liv”

KOMMUNALVALG 2017

Udsatteråd og Integrationsråd: Alle skal 
kunne forstå, at det er vigtigt at stemme
At stemme er en demokratisk pligt, 
men også en måde at ytre sig på, 
lyder det fra formændene for 
Rødovres Udsatteråd og 
Integrationsråd. Lige nu kæmper de 
for at få de grupper i tale, som er 
dårligst til at komme til 
stemmeurnerne. 

Kontanthjælpsmodtagere og efterkommere af 

indvandrere sakker bagud, når det gælder om 

at stemme ved kommunalvalg. Derfor gør Rød-

ovres Integrationsråd og Udsatteråd sammen 

med Rødovre Kommune nu en ekstra indsats for 

at få de mest udsatte borgere samt borgere med 

indvandrerbaggrund til at stemme, når der er 

kommunalvalg den 21. november. 

I redskabskassen er blandt andet oplysningsmø-

der med fællesspisning, reklamespots  ved 

sportsbegivenheder, der skal minde folk om at 

stemme, mobile valgsteder, der skal gøre af-

standen fra sofa til stemmeurne lidt kortere, og 

muligheden for at brevstemme i Jobcentret.

“Det er jo en nem måde at kunne afgive sin 

stemme på, hvis man alligevel skal ned i Jobcen-

tret. Og det er meget nemmere end at rejse sig 

fra sofaen, når man sidder derhjemme på valg-

aftenen,” siger Lars Ahlstrand, der er formand 

for Rødovres Udsatteråd. Selv ser han det som 

en demokratisk pligt at stemme, men vil ikke 

komme med et entydigt bud på, hvorfor kun 41 

procent af borgere på kontanthjælp stemmer. 

Han ved dog, at det er vigtigt at gøre noget ved 

det. 

“Mange af de tiltag, vi sætter i værk her, har vi 

ikke afprøvet før, så vi ved endnu ikke om det 

virker. Men når stemmeprocenten er så lav, så 

er vi nødt til at forsøge at gøre noget,” siger han 

og tilføjer, at der er stor politisk opbakning til 

indsatsen.

Når det gælder borgere med indvandrerbag-

grund, så mener formanden for Integrationsrå-

det, Nenad Radulovic, at det til en vis grad er 

manglende interesse, men også uvidenhed om 

kommunen og valgsystemet, der får mange til 

at blive hjemme på valgdagen. Kun 35,7 procent 

af efterkommere af indvandrere stemmer til 

kommunalvalg. 

Derfor er der også to oplysningsmøder med fæl-

lesspisning på programmet, for udsigten til et 

hyggeligt måltid sammen med andre kan ofte 

lokke nogle af dem til, der ellers ikke ville møde 

op, forklarer han. På møderne får folk mere at 

vide om, hvad der faktisk stemmes om til et 

kommunalvalg, og hvorfor det er vigtigt.

“Jeg håber, vi kan oplyse om vigtigheden af at 

stemme, for at stemme er jo en måde at ytre sig 

på. Og dem, der måske ikke er vant til at stem-

me, skal have at vide, at deres stemme tæller,” 

siger han, men tilføjer, at ambitionen er større 

end bare at få folk til at møde op på valgdagen. 

“Vi skal ikke bare få stemmeprocenten op for at 

få den op. Folk skal vide, hvorfor de stemmer.” 

OPLYSNINGSMØDE MED GRATIS MAD
Nyd en bid mad og hør mere om, hvorfor 

du bør stemme til kommunalvalget.

7. NOVEMBER kl 17-19 i Beboerhuset, 

Agerkær 40. 

13. NOVEMBER kl. 17-19 i Ældrecenter Bropar-

ken, Lille festsal, Slotsherrensvænge 2.  

Læs mere om programmet for møderne på 

rk.dk i november. 

Nenad Radulovic (bagerst) er formand for Rødovres 
Integrationsråd og Lars Ahlstrand er formand for 
Rødovres Udsatteråd.

GRUPPER MED LAV STEMMEPROCENT
Ved kommunalvalget i 2013 skilte en række grupper sig ud 

ved at have en lav stemmeprocent. Rødovre Kommune gør 

nu en indsats for at få flere til at stemme ved kommunal-

valget 21. november 2017.

Borgere på kontanthjælp 41 procent

Øvrige uden for arbejdsstyrken 40,1 procent

Indvandrere 50,2 procent

Efterkommere af indvandrere 35,7 procent

19-21 årige 52,3 procent

22-29 årige 46,9 procent 

Gennemsnit for alle borgere 67, 4 procent
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KOMMUNALVALG 2017

“Det er vigtigt at huske, at man aldrig kan finde 

en politiker, der repræsenterer dig 100 procent. 

Jeg står selv med valget mellem to forskellige 

politikere, der kommer så tæt på som muligt, og 

så må jeg lade mavefornemmelsen afgøre, 

hvem af dem det bliver,” siger hun.  

Men følelsen af at være en lille gruppe der er 

anderledes end resten af samfundet kan også 

spille ind, når nogle indvandrere dropper at 

stemme, siger hun. For så kan det måske føles 

nyttesløst.

“Men der mener jeg, det netop er meget vigtigt 

at give sin stemme til kende og sige: Jeg er her 

også!” siger hun og tilføjer, at det er sådan vi får 

repræsentanter for mange forskellige grupper 

valgt ind, så alle kan føle sig repræsenteret.

“Det tror jeg vil give os et mere lige samfund.”

DE UNGE TÆNKER - DET VEDRØRER IKKE MIG
Hun har dog forståelse for, at de unge ikke 

stemmer ved kommunalvalget. Det kommer 

naturligt af, at de måske ikke har slået sig til ro 

endnu og slet ikke ved, om de bor i kommunen 

næste år.

“Så bliver man nemt lidt egoistisk og tænker, at 

det ikke kommer mig ved, også selv om det 

kunne gavne resten af samfundet, at man 

stemte,” siger hun. Muligvis har de unge heller 

ikke helt fundet deres politiske ståsted endnu.

“Som ung er man jo i gang med at finde sin 

identitet, og det tager noget tid. Den proces har 

man jo uanset etnisk baggrund,” siger hun. Og 

så er der måske nogle, der ligesom hendes eget 

18-årige jeg ikke tror politik interesserer dem. 

“Jeg kender mange der ikke tror, de interesserer 

sig for politik. Men faktisk snakker de meget om 

det, uden de ved, det er politik. For de snakker 

måske om SU’en eller om samfundsudviklingen. 

Og det gælder også blandt indvandrere,” siger 

hun. 

KOMMUNALVALG 2017

“Det er et emne, der interesserer mig meget, for 

jeg er selv i gang med en opgave, der handler 

om, hvorfor så mange unge ikke stemmer.” 

Pelin Kilic på 22 år er blevet sat i stævne på 

Rødovre Bibliotek for at snakke om lave stem-

meprocenter blandt indvandrere og efterkom-

mere, og især for at fortælle om, hvorfor hun 

selv stemmer. Den 21. november skal hun 

nemlig selv sætte sit kryds til kommunalvalget 

“Jeg kender 
mange der 
ikke tror, de 
interesserer 
sig for politik. 
Men faktisk 
snakker de 
meget om det, 
uden de ved, 
det er politik” 

Efterkommere af indvandrere har den 
laveste stemmeprocent ved 
kommunalvalg. Pelin Kilic på 22 år har 
rødder i Tyrkiet, og for hende betyder 
det noget at skulle sætte sit kryds, når 
der er valg den 21. november. Men 
hun forstår godt de følelser, der 
måske får andre til at lade være.

for første gang, men det kunne faktisk have 

været anden gang.

”Jeg stemte ikke sidst, det må jeg indrømme,” 

siger hun flovt og forklarer, at det ikke rigtig 

interesserede hende dengang. Hun var kun 18  

år og vidste ikke så meget om, hvad en kom-

mune var. Det ser anderledes ud i dag, hvor 

hun næsten er igennem sin bachelor i offentlig 

administration på Metropol. 

“Da jeg startede på min uddannelse, begyndte 

jeg at læse mere om politik, og om hvordan 

samfundet er skruet sammen. Men hvis jeg 

ikke havde fået interessen for det, så havde jeg 

nok ikke stemt til kommunalvalget nu,” siger 

hun. 

Hun tilføjer, at hun ikke mener, man bare skal 

stemme for at stemme.

“Man skal sætte sig ind i det. Det skal betyde 

noget, for man afgiver en del af sig selv, når 

man stemmer,” siger hun. 

EN POLITIKER AT SPEJLE SIG I
Men det er ikke alle, der har nemt ved at få øje 

på, hvilken politiker der repræsenterer dem 

bedst. Og det mener Pelin Kilic kan være en af 

grundene til, at stemmeprocenten for indvan-

drere og efterkommere af indvandrere ligger 

lavere end landsgennemsnittet. 

“Nogle kan ikke overskue at sætte sig ind i det, 

for de kæmper måske med andre ting. Men der 

er også mange, der ikke synes, de kan finde en 

politiker, de kan spejle sig i,” siger hun med 

henvisning til, at der ikke er så mange politikere 

med indvandrerbaggrund. Selv har Pelin Kilic 

rødder i Tyrkiet, men forventer ikke at finde en 

kopi af sig selv på opstillingslisterne.

Pelin Kilic er 22 år og læser offentlige administration på 
Metropol. Når hun er færdig med sin bachelor, planlæg-
ger hun at læse videre på RUC. 
Pelin er født i Tyrkiet, men har gået i dansk folkeskole 
siden hun var ni. 

...at der er både kommunal- og regionsvalg den 
21. november? 

Hver 4. år er der valg til både regionsråd og kommunalbestyrelser landet over. Der findes 

fem regionsråd og 98 kommunalbestyrelser i Danmark. I Rødovre hører vi under Region 

Hovedstaden, og rådet her har 41 folkevalgte medlemmer, der blandt andet har ansvar for 

vores sygehusvæsen. 

...at du bestemmer, hvem der skal sidde i 
Rødovres kommunalbestyrelse de næste fire år? 
Med din stemme giver du til gengæld politikerne ansvaret for Rødovres daginstitutioner, 

folkeskoler, biblioteker, ældrepleje, integration, beskæftigelsesindsatser, sociale indsatser, 

veje og grønne områder - og meget meget mere. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har 19 

folkevalgte medlemmer. På rk.dk kan du læse mere om deres arbejde.

...at du på valgdagen kan stemme ved seks 
forskellige valgsteder i Rødovre?

Du kan stemme på Islev Skole, Tinderhøj Skole, Rødovre Skole, Valhøj Skole, i 

Rødovrehallen og på Plejehjemmet Ørbygård. Alle valgstederne har åbent fra klokken 8 til 

20 på valgdagen den 21. november. 

Du kan også vælge at brevstemme på forhånd. Det kan du gøre fra den 10. oktober til 17. 

november i Borgerservice og på Jobcentret, eller på udvalgte dage ved de to mobile 

valgsteder på Ældrecentret Broparken (10. og 15. november kl. 14-17) og på Tremilen Café 

Biblioteket (7. og 17. november kl. 14-17).

Vidste du…?
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JUBILÆUM

SKOLEORKESTRET der blev VOKSENT
Rødovre Concert Band kan fejre deres 
50 års jubilæum som Danmarksmestre 
blandt harmoniorkestre. Men det hele 
startede med en håndfuld skoledrenge 
fra Islev Skole og en musikalsk 
lærervikar ved navn Ulf.

Året var 1967 og sommerferien var netop forbi, 

da en ny ung lærervikar gjorde sit indtog på 

Islev Skole. Han hed Ulf, var musiker og havde 

store planer. En dag blev en seddel sendt rundt 

i klasserne - for var der mon nogle raske dren-

ge, der havde lyst til at prøve at spille på et 

instrument?

Det lille spørgsmål blev startskuddet til et skole-

orkester befolket med præpubertetsknægte. 

Siden blev det til et ungdomsorkester, og senere 

igen - da flere af musikerne allerede havde fået 

de første grå hår - blev det til Rødovre Concert 

Band. I dag kan orkestret fejre sit 50 års-jubilæ-

JUBILÆUM

um som Danmarksmestre blandt harmoniorke-

stre. Og det bliver markeret med fire koncerter i 

2017 og 2018 med gæstesolister fra de sidste  

50 år.

“Vi har altid været lidt uklare omkring, hvornår 

orkestret egentlig startede. For det var efter 

sommerferien 1967, Ulf Nordlund første gang fik 

orkestret og det ene af to nuværende orkester-

medlemmer, der har været med helt fra 

begyndelsen.

Og det halve år drengene sad og klappede, var 

ikke spildt, for så godt som ingen af dem kom 

fra hjem med klaver, og noder var noget de først 

skulle lære. 

TRÆBLÆSERE OG PIGER
Men da først instrumenterne kom, gik det løs. I 

starten var de et brassband kun med messing-

blæsere, men efter et par år kom der også 

træblæsere med, og dermed blev Islev Skoleor-

kester til et harmoniorkester.

“Det var også deromkring, der kom piger med. 

Og det gjorde jo det hele meget bedre,” siger 

Jørgen Jensen. Men orkestret blev ved med at 

vokse - eller det vil sige - musikerne gjorde.

“Efter ti år voksede vi jo ud af Islev Skole. Så blev 

vi til Rødovre Ungdomsorkester og blev lagt ind 

under Rødovre Kommunale Musikskole og Jør-

gen Ahlquists beskyttelse,” fortæller han. På 

den måde klarede orkestret sig også igennem 

nogle mere magre år, hvor det ifølge Jørgen 

Jensen var småt med penge til musikken. 

“Men vi overlevede og blev siden til Rødovre 

Concert Band og kom ind under kommunens 

budget. Nu oplever vi jo en utrolig opbakning fra 

kommunens politikere,” siger Jørgen Jensen. 

DEN LILLE SEDDEL ÆNDREDE HANS LIV
For Jørgen Jensen selv blev Ulf Nordlunds lille 

seddel, der den sensommerdag i 1967 vandrede 

rundt i klasserne på Islev Skole, noget der kom 

til at forme hans liv. 

“Orkestret har betydet virkelig meget for mig. 

Jeg har fået utrolig mange fantastiske oplevelser, 

og jeg har fået gode venner. Og så var det jo her 

i orkestret, at jeg mødte min kone,” fortæller 

han. Anne-Mette kom med i Rødovre Concert 

Band, da hun for omkring 30 år siden kom til 

København fra Kerteminde og ledte efter et or-

kester, hvor hun kunne spille trombone.

“Vi spiller begge i orkestret i dag. Og det samme 

gør vores ene datter, der spiller tværfløjte,” siger 

han og tilføjer, at han ikke ville undvære det.

“Det at spille musik sammen med andre er totalt 

afstressende. Du har måske et arbejde, der fyl-

der meget, men når du spiller musik, så kom-

mer du ind i en helt anden verden. Du kan ikke 

tænke på dine problemer, når du spiller,”  

siger han. 

DANMARKSMESTRE IGEN
Men det handler ikke kun om sjælefred. Det 

musikalske niveau har også været højt gennem 

alle årene, fortæller Jørgen Jensen. I orkestret 

har man altid gjort meget ud af at gøre plads til 

konservatoriestuderende, der havde brug for 

orkestererfaring, hvilket betyder at der i dag 

sidder mange professionelle musikere i orkestre 

rundt omkring i Danmark, der på et tidspunkt 

har spillet i Rødovre. 

Men også turene til DM betyder meget. Tilbage 

i 1980’erne og 90’erne spillede orkestret på 

konkurrenceniveau, og det begyndte de på igen 

for tre år siden. Det har nu resulteret i to nye 

titler som Danmarksmestre. I 2018 går turen 

derfor til EM for harmoniorkestre i Bruxelles for 

at vise, hvad Danmark kan.

Nytårskoncert i Viften den 6. januar 1990, mens orkestret stadig hed Rødovre 
Ungdomsorkester. Fra 1967 til 1977 hed de Islev Skoleorkester, og herefter fulgte 
årene som ungdomsorkester. Først i 1992 skiftede de navn til Rødovre Concert 
Band. 

os samlet. Men så 

skulle der jo bestilles 

instrumenter hjem fra 

England, og de an-

kom først i januar 

1968. Så det første 

halve år sad vi faktisk 

bare og klappede 

rytmer og øvede no-

der,” fortæller Jørgen 

Jensen, også kendt 

som ’Tuba-Jensen’. 

Han er formand for 

EN TIDSREJSE - FIRE JUBILÆUMSKONCERTER
Concert Band spiller fire jubilæumskoncerter i 2017 og 2018. 

Koncerterne vil være en tidsrejse tilbage gennem orkestrets 

historie, da en række professionelle solister, der tidligere har 

spillet i orkestret, vil optræde undervejs. 

TIRSDAG DEN 31. OKTOBER 2017 KL 19.30 I VIFTEN Dækker 

fra bandets start på Islev Skole i 1967 og 15 år frem.

SØNDAG DEN 17. DECEMBER 2017 KL 16.00 I VIFTEN Dækker 

de efterfølgende 15 år og bringer os frem til slut 1990’erne.

TIRSDAG DEN 10. APRIL 2018 KL 19.30 I VIFTEN Denne kon-

cert dækker Rødovre Concert Bands historie frem til 2012.

FREDAG DEN 22. JUNI KL 19.30 I TIVOLIS KONCERTSAL Den 

sidste koncert bringer os frem til nutiden.  

Billetter kan købes via Viften.dk og Tivoli.dk. Se mere om 

alle koncerter på concertband.dk. 

Nytårskoncert i Viften 10. januar 2016. 

Nytårskoncert i Viften 10. januar 2016. 

“Det løfter virkelig niveauet at skulle være med 

i sådan en konkurrence, hvor vi ved, der sidder 

nogle meget kritiske dommere og ser på,” siger 

Jørgen Jensen. 

Da de sidste gang tog til EM som Danmarksme-

stre for to år siden, kom de hjem med en 

femteplads.

“Og det er vi meget glade for, især med den 

baggrund vi har. Vi er jo amatørmusikere, der 

kun spiller sammen én gang om ugen.”

Rødovre Concert Bands fire tubaspillere. Yderst til venstre er det Jørgen Jensen - ’Tuba-Jensen’ 
- der har været med i bandet siden starten i 1967. Ikke at forveksle med Jørgen ’Misser’ 
Jensen, der er orkestrets dirigent. Billedet er fra nytårskoncert i Viften 8. januar 2017.

Koncert i 1985 på Rødovre Bibliotek.

1 2  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  O K T O B E R  2 0 17 O K T O B E R  2 0 17  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  1 3  



Det sker i Rødovre Efterårsferie
EFTERÅRSFERIE I EJBYBUNKEREN
14.-22. oktober. Alle dage kl 11-16

Interaktive historiske oplevelser, der gør hele 

familien klogere.

Sted: Ejbybunkeren, Jyllingevej 303.

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

EFTERÅRSFERIE MED HARRY POTTER
16.–21. oktober

Besøg vores Harry Potter-univers, hvor du kan 

spille troldmandsskak, dyste i Harry Potter bræt-

spil og meget andet. Hver dag ml. kl. 11-13 kan 

du lave forskellige aktiviteter som dekorere tryl-

lestave, blande magiske eliksirer og fremstille 

multismagsbønner.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding til aktiviteterne kl. 11-13  

nødvendig på rdb.dk

HR. SKÆG
Tirsdag  17. oktober kl. 15

Mød Hr. Skæg til efterårsferiens familiekoncert  

i Viften.

Sted: Viften

Billetter 145 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

EFTERÅRSFERIE WORKSHOP FOR FAMILIEN
17-20. okt. 2017 kl. 11-15

Vær kreativ sammen med billedkunstner Helle 

Omel Hansen og lav din egen helt unikke fane 

dekoreret med farver, slogans og symboler - og 

tag den med hjem. Vi går på opdagelse i den 

aktuelle udstilling ’Heerup & Folket’ efter gode 

motiver. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 30 kr. pr. deltager inkl. entré museet. Ingen 

tilmelding.

For børn
ULVETIME: UHYGGELIGE GRÆSKAR OG LÆK-
KER SUPPE
Tirsdag d. 24. oktober kl. 17-18.30

Varm op til Halloween. Vi udskærer sjove og 

uhyggelige græskar og spiser græskarsuppe.

Sted: Trekanten / Islev bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk

BARSELSCAFÉ: BABYMALING
Fredag d. 27. oktober kl. 10.30-11.30

Børn mellem 8 måneder og 2 år kan her male 

og lege med farver. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

SJOV LØRDAG
Lørdag d. 28. oktober kl. 12-18

Oplev et bredt udvalg af idræts- og spejderfor-

eningernes aktiviteter og prøv også selv. 

Sted: Rødovre Hallen

Gratis. 

SKRIG OG SKRÅL: RYTMIK FOR DE 1–3 ÅRIGE
Lørdag d. 28. oktober kl. 10.30-11.30

Tag med på en rytmikrejse med fuld fart på, 

med trommer, rasleæg, sang og leg.

Sted: Trekanten / Islev bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk

MUSTAFAS KIOSK: TEATER FOR DE 4–10 ÅRIGE 
Lørdag d. 4. november kl. 10.30-11.20

Teater Fantast inviterer dig ind i Mustafas Kiosk 

og præsenterer digtene fra Jakob Martin Strids 

moderne børnebogsklassiker

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk

BRÆTSPILSCAFÉ I KOLDKRIGSBUNKEREN
Torsdag d. 2. november kl. 18-21

Tag familien med ned i bunkeren og prøv kræf-

ter med nye, spændende familiespil. Vi serverer 

familieguf og en sodavand, så du kan nyde sej-

rens sødme med manér.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

Foredrag 
LØB OG LUNT MED LITTERATUREN

Onsdag d. 11. oktober kl. 16.30-18

Tag med på en sjov og anderledes løbe- og 

luntetur i litteraturens verden. 

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig via rdb.dk

 

FOREDRAG: ISLEVS HISTORIE
Torsdag d. 12. oktober kl. 19-20.30

Historier tilsat billeder fra det gamle Islev.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

ARTISTTALK MED PETER INGEMANN
Torsdag d. 19. oktober kl. 17-18

Oplev Peter Ingemann i samtale med rockjour-

nalist og forfatter Espen Strunk.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

 

VILD MED VINYL: VI HØRES VED!
Onsdag d. 25. oktober kl. 18-20

Vi går på vinyljagt i bibliotekets pladesamling, 

musiksnakker og nyder lidt god mad og øl.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 30 kr. via rdb.dk

KLOG PÅ KLASSISK: MATHIAS HAMMER
Onsdag d. 1. november kl. 19-21

Mathias Hammer præsenterer i anledning af 

Spil Dansk Dagen sin personlige top-10 over 

danske sange. Som altid fortæller han levende 

om hver sang, hvorefter der er fællessang.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

STRIK I TIDE OG UTIDE 
Tirsdag d. 7. november kl. 19-21

Hør om strik gennem flere årtier, og hvad der 

undervejs har påvirket smag, stil og mode.

Sted: Trekanten / Islev bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

Kunst og udstillinger
FOTOUDSTILLING MED REGION NORD FOTO
30. oktober-18. november

Oplev en række fantastiske fotos og bliv inspire-

ret til selv at blive medlem af en fotoklub.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis.

 

GO’MORGEN HEERUP 
Søndag d. 8. oktober kl. 11-13

Nyd en brunch med inspiration fra arbejder-

drengens madpakke og hør om Heerups op-

vækst på Nørrebro og hans forhold til arbejder-

bevægelsen og folkelighed.

Sted: Heerup Museum

Billet: 150 kr. inkl. brunch og museumsentré, via 

heerup.dk eller på museet inden 1. oktober.

 

CAFE H: ARBEJDERBEVÆGELSEN OG KUNSTEN
Torsdag d. 12. oktober kl. 19-20.30

Arbejdermuseets samlingsinspektør Thomas 

Meldgaard fortæller om forholdet mellem arbej-

derbevægelsen og dansk kunst- og kulturliv. 

Sted: Heerup Museum

Billet: 80 kr. inkl. vin og snack, via heerup.dk 

eller på museet inden 5. oktober. 

GRATIS FAMILIEOMVISNING 
Lørdag d. 21. oktober kl. 13-13.30 og 14.-14.30 

Kom med på en hyggelig familieomvisning i 

udstillingen ’Heerup & Folket’. Vi sætter ord på 

Heerups farverige værker og går på opdagelse 

efter den gode fortælling. Ingen tilmelding. 

Sted: Heerup Museum

Gratis mod betalt entré.

 

HEERUPS 110 ÅRS FØDSELSDAG
Lørdag d. 4. november kl. 18-22

I år ville Heerup være fyldt 110 år, og foreningen 

Heerup Museets Venner inviterer derfor med-

lemmer og samarbejdspartnere til fødselsdags-

middag. Medlemskab af Heerup Museets Ven-

ner nødvendigt. 

Sted: Heerup Museum

Billet: 150 kr. Indmeldelse og billetter via  

heerup.dk eller på museet inden 28. oktober. 

Koncert og scene
KASPER WINDING
Fredag d. 20. oktober kl. 20

Kasper Winding kommer til Viften med livshisto-

rier, nærvær og nye udgaver af sange fra et 

imponerende bagkatalog.

Sted: Viften

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

 

DÚNÉ - “AKUSTISK”
Fredag  d. 27. oktober kl. 20

Kom helt tæt på når Dúné giver akustisk intim 

koncert i Viften.

Sted: Viften

Billet: 250 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

BIG FAT SNAKE
Lørdag  d. 28. oktober kl. 20

Big Fat Snake er i topform og leverer et mix af 

rock’n’roll, soul og ballader.

Sted: Viften

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

Sundhed og wellnes
FÅ ET GRATIS SUNDHEDSTJEK
Torsdag d. 2. november kl. 14-18

Få målt blodsukker, totalt kolesteroltal, talje, 

blodtryk, vægt og fedtprocent, og få en kort snak 

om din sundhed.

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

FØRSTEHJÆLP TIL SPÆD- OG SMÅBØRN
Lørdag d. 11. november kl. 10.15–12 og 

12.15–14.00

Toni Mathiasen fra førstehjælp.nu underviser 

dig her i førstehjælp til spæd- og småbørn.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

 

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

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

svar på dine spørgsmål om type 2-diabetes.

Sted: Rødovre Apotek

Gratis. Ingen tilmelding.

 

FÅ TJEKKET DINE LUNGER
Onsdag d. 15. november kl. 14-18

Få målt din lungefunktion og bliv vejledt i inha-

lationsmedicin. Hør om kommunens tilbud og få 

en snak med Rødovres lungeforening.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Ingen tilmelding.

INTRO TIL BABYSVØM 
10. og 17. oktober kl. 11.30-12

Får en forsmag på babysvømning, der er en god 

mulighed for at give dit barn et trygt og naturligt 

forhold til vand.

Sted: Vestbad Svøm

Pris: 25 pr. barn (3-8 mdr). Tilmelding sker på  

36 37 94 50.
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DENGANG I RØDOVRE

GAMMELT VALGFLÆSK: Feriekolonier, 
fødeklinikker - og selvstændighed til Rødovre 
I anledning af kommunalvalget 21. 
november er vi gået på jagt i arkivet 
efter gammelt valgflæsk. Men faktisk 
skal man langt op i tiden før valgløfter 
blev almindeligt i Rødovres aviser.

“Er du Barn af dit Sogn, er du Borger i din By, 

saa vær med i Sognets Kamp for at hæve Sog-

nets Ry!” 

Året var 1949, og der var valg til både Sognerå-

det (datidens kommunalbestyrelse) og til Amts-

rådet. Det store valgtema var slagsmålet om 

Rødovres selvstændighed, for skulle det lille 

sogn, der husede 15.000 sjæle, indlemmes i 

store København - eller skulle det forblive sin 

egen herre? 

“Rødovre havde stadig landstatus dengang. Det 

var en landsby uden for København, og der var 

mange, der ikke var interesserede i, at dem inde 

i hovedstaden skulle bestemme over Rødovre,” 

siger lokalarkivar Marie Drost Aakjær.

Det var Det Radikale Venstre, der stod bag det 

gamle valgslogan, og løftet om at kæmpe for 

selvstændighed i 1949 var faktisk et af de første 

valgløfter, der var at finde i avisernes spalter i 

Rødovre. 

“Både i 1949 og tidligere var der tradition for at 

man bare bekendtgjorde, hvem kandidaterne 

var i avisen. Rødovre var jo så lille et samfund, 

at alle kendte hinanden. Så hvorfor komme med 

valgløfter i avisen, når man vidste, hvad folk stod 

for?” siger Marie Drost Aakjær.

I stedet kunne man finde billeder af kandida-

terne med deres navne og titler under, måske 

ledsaget af en lille opfordring til at stemme 

“flest muligt af disse saglige Dygtigheder ind,” 

som Det Konservative Folkeparti  så smukt for-

mulerede det.

FERIEKOLONIER OG FØDEKLINIKKER
Men tager man tidsmaskinen frem til valgåret 

1962, begynder det pludselig at se anderledes 

ud. Nu er avisspalterne fulde af politiske mål og 

løfter til vælgerne. Børnene skal kunne komme 

på feriekoloni, Rødovre skal have sit eget gym-

nasium, der skal bedre belysning på Roskilde-

vej, og så kunne man jo passende lave et nyt 

stort butikscenter i Rødovre. 

“I 1962 var der virkelig kommet gang i tilflytnin-

gen af nye borgere til Rødovre, så pludselig var 

der behov for at fortælle, hvem man var og hvad 

man stod for som kandidat,” siger Marie Drost 

Aakjær.

Og selv om mændene dominerede både opstil-

lingslisterne og Sognerådet - der nu i 1962 hed 

Kommunalbestyrelsen - så var der skam masser 

af løfter til de kvindelige vælgere: Der skulle la-

ves flere fødeklinikker, så de ikke behøvede føde 

derhjemme, og så skulle der flere ‘husmoderaf-

løsere’ til, så en frue kunne få hjælp, når hun var 

syg eller lige havde født. Det lyder måske som 

ren luksus, men ordningen havde et socialt sigte 

ved især at hjælpe mindrebemidlede familier, 

der ofte husede en stor børneflok - og som be-

kendt måtte klare sig uden de moderne hjælpe-

midler, vi kender i dag.

Sognerådet i 1950 i den daværende sognerådssal, der senere blev dom-
merkontor, og endnu senere til en del af Rødovre Skole. Siden 1908 havde 
kvinder kunnet stemme og stille op til sognerådet (der senere blev til kom-
munalbestyrelsen), og en lille håndfuld kvinder var da også at finde på 
kandidatlisterne, men kun få kom ind. I 1950 var husmoder Gerda Frida 
Nielsen eneste kvinde i rådet. Først fra 1960’erne begyndte der lige så stille 
at komme flere til. 
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