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VELKOMMEN TIL FREMTIDEN
Det ligner sjov og ballade, men i virkeligheden 

skal det nye digitale værksted TekX ruste 

Rødovres skoleelever til fremtidens 

arbejdsmarked. Kom med indenfor i det 

nyåbnede eksperimentarium, der er en del af 

en skoledag med teknologi og innovation på 

skemaet. Læs mere på side 8. 

HVEM GEMMER SIG BAG STATISTIKKEN?
Hver flygtning, der har fået asyl i Danmark siden 

1956, har sin egen personlige historie. En ny stor 

fotoudstilling, der snart kommer til Rødovre, 

fortæller de personlige historier bag statistikken. 

Læs mere på side 10. 
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Magasinet udkommer ti gange årligt, en gang om 

måneden undtagen i januar og juli. Det omdeles ty-

pisk i den første halvdel af måneden. 

Hvis du ikke har modtaget magasinet, kan du kon-

takte os på magasin@rk.dk. Skriv navn, adresse og 

evt. telefonnummer. Så undersøger vi sagen og 

vender tilbage til dig. Du kan også finde magasinet 

på biblioteket og i Borgerservice. Næste nummer af 

magasinet udkommer i uge 46.
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6 Ti kommuner går sammen for at  

holde regnvandet ude af din kælder
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ind på skoleskemaet

10 Fotoudstilling fortæller  

historierne bag debatten

11 “Jeg har aldrig følt mig  

fremmed i Danmark”

12 Fest, fællesskab og folkekøkken

14 Det sker i Rødovre

16 Han skrev sange om  

andres død og ulykke

STOR PLAN SKAL STYRE REGNVANDET
Der skal gøres plads til regnvandet. Rødovre har  

nu tilsluttet sig en storstilet plan på tværs af ti 

kommuner, der skal sikre os mod oversvøm-

melser ved skybrud. Læs mere på side 6. 
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KOMMENDE SKOLEBØRN I TEATRET
Igen i år kommer alle Rødovres kommende 0. klasses-elever en 

tur i teatret som en del af deres skolestart. Turen finder sted 11. 

oktober, hvor busser fulde af børn fra alle børnehaver vil køre 

afsted til Det Kongelige Teaters Gamle Scene for at se bør-

neballetforestillingen ‘Kom Bamse, nu balletter vi!’ 

Omkring 500 børn skal af sted for at se historien 

om Bamse, Kylling og Ælling, der forsøger sig 

med balletten. Turen er en del af Rødovres 

fokus på kulturoplevelser som en del af 

læringen i dagtilbud.

VOLDGADEN LUKKES MIDLERTIDIGT
Til sommer bliver det muligt at krydse Jyllingevej via Voldgaden 

på Vestvolden uden at skulle tænke på biltrafik. En ny bro kom-

mer nemlig til at forbinde Voldgaden syd og nord for Jyllingevej. 

Det bliver muligt at krydse broen både til fods, i kørestol og på 

cykel. Imidlertid skal en række vigtige ledninger på begge sider 

af Jyllingevej flyttes, og siden skal broen sættes op. Derfor vil 

Voldgaden nord for Jyllingevej være lukket frem til forsom-

meren 2019, hvor broen forventes at kunne indvies.

KOM TIL BORGERMØDE 
OM NY ÆLDREPOLITIK
Det er tid til, at ældrepolitikken fra 2012 bliver for-

nyet, så vi også i fremtiden er i stand til at matche borger-

nes behov og forventninger til et godt ældreliv. For at sikre at vi 

også fremover er på forkant med udviklingen, inviteres alle 

interesserede til borgermøde tirsdag den 23. oktober kl. 17 til 

20 i Festsalen på Ældrecentret Broparken. Der er ingen tilmel-

ding – bare mød op og giv dit besyv med.

KLIP HÆKKEN FOR DIN SKRALDEMAND
Er hækken i forhaven begyndt at fylde lidt rigeligt eller 

skal du bukke dig under grene på vej ud af havegangen? Så 

kan du regne med at din skraldemand nok har samme ople-

velse, når han henter din affaldsbeholder. Hvis adgangen til 

beholderen er meget dårlig, kan han derfor blive nødt til at lade 

affaldet stå. Adgangsvejen skal være en meter bred og to meter 

høj, for at han kan komme til. Husk derfor at klippe hækken for 

din skraldemand, før det hele gror til. 
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Fik du vores 
affaldsguide?

Kvit smøgerne 
sammen med andre
Ønsker du at stoppe med at ryge, men har 

svært ved at lykkes med det alene? Rødovre 

Sundhedscenter åbner nu op for tilmelding 

til ’Rødovre kvitter smøgerne’, hvor 76 % af 

sidste års deltagere blev røgfri. Forløbet 

består af syv hyggelige caféaftener, hvor du 

møder andre, der også vil stoppe med at 

ryge, du hører inspirerende oplæg og får 

professionel vejledning af erfarne rygestop-

rådgivere. Rådgivningen foregår i mindre 

grupper, og hver gruppe har en fast rådgi-

ver. Til hver caféaften vil der være kaffe og 

te og lodtrækning om små præmier. Rød-

ovre kvitter smøgerne starter mandag den 

29. oktober kl. 18-19.30 på Rødovregaard, 

Kirkesvinget 1. Lyder det som noget for dig, 

så så tilmeld dig på rk.dk/rygestop eller ring 

på tlf. 36 37 81 90. Overvejer du stadig? Sms 

”rygestop” til 1231 og bliv ringet op.Forskønnelsen fortsætter i Islev
Næste etape af ID-linjen bliver nu 
realiseret. Kommunalbestyrelsen har 
afsat næsten fem milioner kroner til 
arbejdet.

Området omkring Islev Torv og Islevbrovej har 

fået et stort løft i forbindelse med etableringen 

af den såkaldte ID-linje. Nu bliver linjen udbyg-

get i retning mod den kommende letbanestati-

on i Rødovre. Det næste stykke strækker sig 

langs Islevbrovej fra rundkørslen ved Fakta til 

Røngård Allé. 

BEDRE SIKKERHED FOR CYKLISTER
Målet er at skabe gode forbindelseslinjer til den 

kommende station, men en væsentlig del af 

projektet er også at skabe større sikkerhed for 

cyklisterne, og derfor forlænges den dobbeltret-

tede cykelsti. 

Det samme gælder fortovet, der fremstår som 

en ‘rød løber’, dannet af specialfremstillede 

klinker, som også markerer fortovet på Islev 

Torv. Der plantes desuden to rækker med træer 

mellem fortov, cykelsti og kørebane.

Arbejdet med den næste etape forventes at 

foregå frem til december 2018 og vil koste 4,75 

millioner kroner. 

Som en del af projektet er der også planer om 

senere at lave en ny aktivitetsplads for enden af 

Islevbrovej ved Røngård Allé.

Ny dagligvarebutik ved Islev Torv
Salling Group vil opføre og drive butik 
ved Islev Torv. Kommunalbestyrelsen 
har sendt forslaget i høring.

Efter henvendelse fra Salling Group A/S, der 

blandt andet driver Netto-butikkerne, har Rød-

ovre Kommune udarbejdet et forslag til en lokal-

plan, der gør det muligt at opføre en ny daglig-

varebutik på hjørnet af Islevbrovej og 

Viemosevej ved Islev Torv. Kommunalbestyrel-

sen har udpeget området som såkaldt by-

delscenter, og Rødovre Kommune arbejder 

derfor på at skabe mere liv i området ved blandt 

andet at give gode muligheder for indkøb.

Den nye butik bliver tilpasset Islevbrovej, så den 

bliver en del af ID-linjen. Der vil desuden blive 

sat krav om, at der skal være høje vinduer mod 

Viemosevej, så der bliver synligt liv i og udenfor 

Tårnvejsbassinet klar til fremtidens skybrud
Siden foråret har HOFOR arbejdet på 
at renovere og forbedre 
Tårnvejsbassinet. Nu er naboer til 
bassinet bedre sikret mod 
oversvømmelser ved skybrud.

Det har krævet lidt tålmodighed fra naboerne, 

men nu står Tårnvejsbassinet klar til at aflaste 

spildevandssystemet, når det regner kraftigt. 

Bassinet er blevet bygget om, og kan nu inde-

holde mere regn- og spildevand. Det vil mindske 

risikoen for at naboer til bassinet kommer til at 

opleve oversvømmelser.

”I 2010 og 2011 var der oversvømmede haver og 

enkelte huse blev også oversvømmet. Fremover 

vil lignende regnhændelser ikke give de samme 

udfordringer,” forklarer Sara Raussen, der er 

projektleder i forsyningsselskabet HOFOR.

Selvom bassinet kan indeholde mere regn- og 

spildevand, så er jordvoldene omkring det tek-

niske anlæg blevet lavere, og naboerne får 

derfor mere lys ind i haverne. Selve bassinet er 

helt færdigt, men her i efteråret bliver der plan-

tet lave træer og blomster omkring bassinet, og 

her har naboerne kunne byde ind med forslag 

til beplantning.

Tårnvejsbassinet blev oprindeligt bygget i 

1950’erne. Det kan opsamle 11.150 m3 vand fra 

spildevandssystemet, og renoveringen har øget 

kapaciteten med 20 procent.

I forbindelse med renoveringen er der kørt om-

kring 7.000 ton jord væk på 200 lastbiler.

butikken, og så der kommer lys ind. Den kom-

mer til at ligge på det hjørne, der ligger tættest 

på Islev Torv, på adressen Islevbrovej 20 og 22. 

Det betyder, at de eksisterende bygninger bliver 

revet ned, og at der opføres en ny bygning

Forslaget er i høring i otte uger, fra 11. oktober til 6. de-
cember 2018. Du kan finde det på rk.dk/politik/hoeringer.

Da sidste nummer af Magasinet Sammen 

om Rødovre landede i din postkasse i sep-

tember, var det sammen med en affalds-

guide. I den kan du nemt og hurtigt danne 

dig et overblik over, hvordan du skal sortere 

de mange typer affald, og hvornår skralde-

mændene kommer forbi og henter stor-

skrald og haveaffald. 

Fik du ikke det forrige magasin med affald-

guiden, så kan du finde den på Rødovre 

Kommunes særlige hjemmeside for affald: 

rk.dk/affald.

Illustration: NorConsult, Skovhus Arkitekter

Forskønnelsen bliver foretaget på strækningen langs Islevbrovej fra rundkørslen ved Fakta til Røngård Allé. 

Den nye strækning af ID-linjen får samme ’røde løber’ i speicialfremstillede røde klinker som på Islev Torv. Arbejdet 
kommer til at strække sig langs Islevbrovej fra rundkørslen ved Fakta til Røngård Allé. 
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Ti kommuner går sammen for at holde 
regnvandet ude af din kælder
Rødovre har tilsluttet sig en storstilet 
plan på tværs af ti kommuner omkring 
Harrestrup Å, der skal sikre os mod 
oversvømmelser ved skybrud. Aftalen 
er mellem kommunerne og deres 
spildevandsselskaber.

Når der er skybrud i Rødovre, svømmer kælde-

ren ikke over i Hvidovre, hvis noget af vandet får 

lov at blive i København. Det er - lidt forsimplet 

- den tankegang, der ligger bag en stor fælles 

aftale, der skal sikre, at Rødovre og ni andre 

kommuner kan håndtere vandet fra fremtidige 

skybrud. Projektets hovednerve er den 20 kilo-

meter lange Harrestrup Å, der udspringer i Al-

bertslund, følger Rødovres østside og løber ud i 

Kalveboderne ved Hvidovre. Langs hele åen og 

dens opland skal en række grønne områder til-

passes eller opdæmmes, så de i korte perioder 

kan opbevare store mængder vand, til det igen 

kan løbe ud i åen og væk. 

SOM PERLER PÅ EN SNOR
“Områderne, der kan opbevare vandet, kommer 

til at ligge som perler på en snor langs åen, og 

planen er, at de skal etableres løbende, så vi er 

sikret mod oversvømmelser de næste 30 år. Men 

fordi vi ikke kender fremtiden, er det gode ved 

planen netop, at det er muligt at putte flere 

perler på snoren,” siger Lars Kyhnau Hansen fra 

Miljø og Affald. 

I Rødovre er det i første omgang Kagsmosen, 

hvor jordvolde skal sikre, at mosen kan inde-

holde mere vand i tilfælde af meget regn. Om ti 

år skal Stadionparken også tilpasses.

“Der vil være tale om små diger, der holder på 

vandet, så parken måske er oversvømmet et 

døgns tid, før den tørrer ud igen. Digerne vil 

også være med til at sikre husene i nærheden 

mod oversvømmelser,” forklarer Lars Kyhnau 

Hansen. 

RØDOVRES VAND PÅ OPHOLD I KØBENHAVN
Selvom Rødovre geografisk ligger godt og lunt 

oppe ad strømmen, kan vi desværre ikke tillade 

os bare at lade kommunerne længere nede ad 

Harrestrup Å kæmpe med vandet, forklarer Lars 

Kyhnau Hansen: 

TIDSPLAN FOR NYE OVERSVØMMELSES-
AREALER* I RØDOVRE OG OMEGN:

2019-2023: Kagsmosen. 

2029-2033: Krogebjergparken/Stadionparken. 

2029-2033: Damhusengen. 

2034-2038: Vigerslevparken.

Desuden laves der i perioden 2034-2038 

sikring af skråninger ned mod vandløbet på 

to strækninger i den nordlige del af Rød-

ovre, en ny underføring af vandet langs 

Roskildevej samt en ny vandløbsstrækning i 

Vigerslevparken 

*Et oversvømmelses-areal, er et grønt område, 
der ved hjælp af diger bliver i stand til at holde 
på store vandmængder.

“Lovgivningen siger, at vi er forpligtet til at tage 

hensyn til de andre kommuner. Desuden kunne 

de andre kommuner i værste fald blive nødt til 

at sætte en prop i hullet, hvis vi bare lod dem få 

al vandet. Og så ville det løbe tilbage til os.” 

Desværre er det begrænset, hvor mange brug-

bare grønne arealer Rødovre har langs åen til at 

opsamle vandet, men her kommer samarbejdet 

med de andre kommuner igen ind i billedet.

“Det paradoksale er, at det blandt andet er by-

kommunen København, der har flest grønne 

områder langs åen - Damhusengen og Viger-

slevparken. Derfor kan man sige, at vi i Rødovre 

‘køber’ os til, at vores vand bliver opbevaret på 

deres grønne områder ved at være med i afta-

len,” siger han. 

HÅNDTERING AF SKYBRUDSVAND 
OMKRING HARRESTRUP Å

Med i samarbejdet er Rødovre, Ballerup, 

Glostrup, Albertslund, Brøndby, Herlev, 

Gladsaxe, København, Frederiksberg og 

Hvidovre Kommuner samt kommunernes 

spildevandsselskaber. Aftalen er forpligtende 

og skal sikre mod oversvømmelse de næste 

30 år. De planlagte klimatilpasninger i de ti 

kommuner vil samlet koste 1,1 mia. kr. over 

20 år. Omkostningerne vil blive dækket over 

vandpriserne. Til gengæld vurderes risikoen 

for skader som følge af oversvømmelser at 

blive reduceret med 75 procent. 

Planen, der bærer titlen ’Forslag til Kapacitetsplan 
2018’, sendes i offentlig høring i alle kommunerne fra 
30. november til 24. januar 2019. Du kan finde den på 
rk.dk/politik/hoeringer.

Å-systemet omkring Harrestrup Å omfatter 
også flere mindre vandløb samt Vestvoldens 
Voldgrav. Pilene viser strømmens retning.
Kort: Orbicon.

Damhusengen er et af de områder, som midlertidigt skal 
kunne opbevare store vandmængder i tilfælde af sky-
brud. De grønne områder, der også kaldes oversvøm-
melses-arealer, skal tilpasses, så vandet ikke løber ud 
og beskadiger nærliggende huse. 

Harrestrup Å
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Nu er fremtiden rykket ind på skoleskemaet
Med det teknologiske værksted TekX 
har det nye skolefag ’teknologi og 
innovation’ for alvor fået luft under 
vingerne. Moderne innovation og god 
gammeldags matematik kommer i 
spil, når eleverne skal designe, bygge 
og forvandle gode ideer til virkelighed.

“Der er mange ting her, jeg aldrig har set før.” 

Ordene kommer fra 13-årige Gustav Berthel 

Rasmussen, der går i 7.Y på Hendriksholm 

Skole. Denne tirsdag har han taget turen fra sit 

vante klasselokale til det helt nyåbnede teknolo-

giske eksperimentarium TekX på Egegårdsvej. 

Langs den ene væg står 3D-printere på række 

og summer på livet løs, mens de printer delene 

til de fjernstyrede biler, eleverne er i gang med 

at bygge. I et rum i nærheden er der lydstudie, 

så man kan lave musikproduktioner og podcast, 

og for enden af gangen går en flok af Gustavs 

skolekammerater på 

opdagelse i en virtuel 

verden med 3D-briller 

på. 

Tek X er en del af 

Rødovre Kommunes 

satsning på det nye 

skolefag ‘teknologi og 

innovation’, og nu er 

første hold elever 

trådt ind af døren. 

Men selvom de fleste 

“ Eleverne får også en indsigt, der lærer 

dem at være kritiske forbrugere, fordi de 

pludselig forstår de sammenhænge, der ligger 

bag et design. De forstår, hvad der foregår 

inde i fjernbetjeningen og kan forholde sig til, 

om det er i orden, at Apple dikterer en be-

stemt designstil. Det er en del af den digitale 

dannelse, der også ligger i det nye skolefag, 

og som betyder, at næste generation ikke bare 

nikker ja til alting ”Jesper Drachmann,  
teknologi- og innovationskonsulent. 

af eleverne har begejstringen malet i ansigtet, 

så handler TekX ikke bare om sjov og ballade. 

Den fjernstyrede bil, Gustav laver sammen med 

tre andre klassekammerater, kræver både en 

indmad af elektronik, 

der skal sættes rigtig 

sammen, og en ydre 

skal med hjul, som 

skal printes og skæres 

i de rigtige mål.

“Der er rigtig meget 

matematik i det. De-

lene skal passe sam-

men, og nogle af dem 

skal printes på en 

3D-printer. Andre skal 

vi skære ud med lasercut. Det fede ved det her 

er, at man kan se hvad man har lært, når bilen 

er færdig,” siger Gustav.

Ifølge Jesper Drachmann, der er teknologi- og 

innovationskonsulent, har de traditionelle fag 

nemlig også en rolle at spille på TekX: 

“Der er rigtig meget rumlig matematik i at skulle 

lave en fjernstyret bil. Derfor er det også elever-

nes matematiklærer, der er med i dag. Men de 

lærer også at bryde en opgave ned i mindre 

underopgaver, for at kunne løse den. Det er en 

færdighed, de tager med sig herfra, som de 

også kan bruge i deres almindelige klasselokale 

- i naturfag, i matematik, i dansk eller andre 

fag.” 

Jesper Drachmann tilføjer, at eleverne desuden 

Alba Bøge Nielsen, Silas Berg Alïtoviz, Gustav Berthel 
Rasmussen og Caroline Svane er sammen i gang med 
at lave en fjernstyret bil i TekX.

lærer at favne en idé og forvandle den til et 

færdigt produkt med alt hvad det indebærer af 

arbejdstegninger, prototyper og feedback 

undervejs.

“Det kreative er meget vigtigt. At de unge er 

entreprenante og selvstændigt tænkende er 

noget, vi ved, vil blive efterspurgt på arbejds-

markedet i fremtiden,“ siger han. 

For eleverne i 7.Y lokker det også at kunne for-

vandle en idé til noget, man kan holde i hæn-

derne bagefter. 

“Det er noget sjovere end at lave regnestykker i 

en bog. Det er fedt selv at kunne designe noget,” 

siger snart 13-årige Alba Bøge Nielsen, mens 

den fjernstyrede bil begynder at blive til virke-

lighed i 3D-printeren. 

TEKX OG DET NYE SKOLEFAG

Teknologi og innovation er blevet indført som 

fag i Rødovres skoler fra dette skoleår. Her 

indgår TekX, der er et 700 m2 teknologisk 

eksperimentarium, hvor eleverne kan prøve 

kræfter med de nyeste digitale teknologier. 

Eleverne kan bl.a. arbejde med: 

3D-printer, folieskærer, digital musikproduk-

tion (herunder radio/podcasts), digitalt bro-

deri, Virtual Reality, green screen, 2D-pro-

duktioner, game-lab (spiludvikling, 3D, 

redigering af video og VR) og billedkunst 

-værksted til at udarbejde prototyper og  

modeller. 

NYHEDER NYHEDER
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“Jeg har aldrig følt mig fremmed i Danmark”

Da 39-årige Hussein Hirey sagde ja til at lade sig 

fotografere sammen med sin dengang højgra-

vide kone til udstillingen 100% FREMMED? var 

det ikke, fordi han selv følte sig udenfor i 

Danmark.

“Jeg har aldrig følt mig fremmed i Danmark, jeg 

føler mig hjemme her. Men bare fordi jeg ikke 

har oplevet det, betyder det ikke, at andre ikke 

har. Derfor er det vigtigt, at få historierne frem, 

så folk får en forståelse for indvandrere og flygt-

ninge,” siger han. 

Han kom selv til Danmark som 16-årig på grund 

af borgerkrigen i Somalia. I dag bor han i Rødovre 

på 13. år og er formand for Rødovre Flygtninge-

venner. Derfor kender han mange af dem, der 

som nyankomne står på sidelinjen. Foreningen 

arrangerer fodboldkampe og svømning for dem, 

så de kan få et netværk. 

“De har brug for et socialt liv og for venner. Ellers 

kommer de netop til at føle sig fremmede,” siger 

han. 

VIGTIGT AT FINDE ET ARBEJDE
Han mener især, det kan være svært for dem, der 

ikke kan finde et job. 

“Når man ikke kan få arbejde, så føler man sig 

udenfor, fremmed. Det tror jeg gælder for alle 

mennesker,” siger han.

Selv har han aldrig har haft svært ved at få et job, 

siger han og opremser rask væk en række af de 

ufaglærte job, han havde som yngre og mens 

han studerede: Hos McDonalds, i 7-Eleven, som 

postbud, som taxichauffør. I dag arbejder han 

som tolk og som kontaktperson. En overgang 

var han lærer i en modtageklasse, et arbejde 

han gerne vil tilbage til på et tidspunkt. 

Men det er ikke alle, der har så nemt ved det 

som ham, og sproget er den største barriere.  

Forleden gik han derfor med en somalisk ven til 

jobsamtale, da han søgte arbejde på en fabrik. 

“Han er ikke ret god til dansk, men jeg bad che-

fen om at ansætte ham alligevel. Jeg sagde til 

ham: Han vil altså virkelig gerne arbejde,” siger 

han. 

Det endte med at chefen tilbød dem begge ar-

bejde, tilføjer han grinende.

Fotoudstilling fortæller historierne bag debatten
Fotoudstillingen 100% FREMMED? 
kommer nu til Rødovre efter at have 
rejst landet rundt. I udstillingen er 
ordet nu givet til dem, der ofte kun 
tales om i medierne. Håbet er at 
nuancere billedet af de mennesker, 
der har fået asyl i Danmark. 

Der er brug for at se ind bag det billede af flygt-

ninge, vi ofte møder i medierne. Det mener fo-

tograf Maja Nydal Eriksen, der sammen med 

Københavns Internationale Teater står bag foto-

udstillingen 100% FREMMED?, der kommer til 

Rødovre her i oktober. Udstillingen består af 100 

portrætter - hver med en tekst til, hvor en per-

sonlig historie foldes ud - der bliver udstillet 

foran Rødovre Rådhus. Udstillingen vil besøge 

20 byer i hele landet i år og næste år.  

“En del tidligere flygtninge føler sig taget som 

gidsler i debatten i medierne uden at kunne 

genkende sig selv. Derfor vil vi gerne fortælle de 

historier, vi synes mangler, så vi får nuanceret 

billedet,” siger hun. Udstillingen er dog ikke 

ment som et politisk opråb, understreger hun.

“Det er ikke et opråb om, at vi skal tage flere 

eller færre flygtninge. Det er blot en interesse 

for, hvem de, der er her, er,” siger Maja Nydal 

Eriksen. 

For at lade alle komme til orde, har hun udvalgt 

de 100 portrætpersoner på baggrund af statistik 

om de 161.000 mennesker, der har fået asyl i 

Danmark siden 1956, så hvert portræt repræ-

senterer en procent. 

Desuden lader udstillingen de tidligere flygt-

ninge svare på spørgsmålet om, hvor fremmede 

og hvor danske de selv føler sig. 

“I den her tid vil det næsten være forkert blot at 

portrættere dem uden selv at lade dem svare på 

det, som alle medierne taler så meget om. Så vi 

vendte mikrofonen om. Og det viste sig, at natio-

nalitet ofte kun er en ud af mange grunde til at 

føle sig fremmed. Netop spørgsmål om nationa-

litet og etnicitet er netop det, mange er flygtet 

fra,“ siger hun.

Hussein Hirey fra Rødovre er med i 
udstillingen 100% FREMMED?. Det er 
vigtigt at få fortalt historierne om 
Danmarks flygtninge, mener han

100% FREMMED?
Du kan opleve udstillingen på rådhuspladsen 

i Rødovre fra den 12. oktober til 4. november. 

Der er fernisering den 12. oktober klokken 16 

og alle er velkomne. 

KAB Rødovre og Børne- og Kulturforvaltnin-

gen Rødovre Kommune er samarbejdspart-

nere på udstillingen.

NYHEDERNYHEDER

Alle de portrætterede i udstillingen er fotograferet sam-
men med mennesker eller genstande, som er vigtige for 
dem. Hussein Hirey fra Rødovre er fotograferet sammen 
med sin kone, der dengang var højgravid deres datter.
Alle billeder er taget af fotograf Maja Nydeal Eriksen. 
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Rødovre Frivilligcenter arrangerede igen i år 

kagekonkurrence på RØDovredagen. For anden 

gang blev det Sheeba Qazi, der løb med sejren. 

Hun blev flankeret af sine tre døtre, da hun stolt 

modtog blomster og præmie. Andenpladsen gik 

til Selma Janniche på 13 år, der også var en ru-

tineret bager med egen hjemmeside og flere 

bestillinger i ordrebogen.

“Jeg har bagt siden jeg var fem år og fik et ka-

gesæt i julegave,” fortalte hun. Med sølvmedal-

jen i hus, var næste store opgave forude at bage 

kager til en personaledag for de ansatte på re-

stauranten M.A.S.H., fortalte hun.

RØDovredagen samlede i år et mylder af men-

nesker. Mens børnefamilierne gik på opdagelse 

i Strids Univers, nød musikelskerne koncerterne  

med Dissing & Las og med Folkeklubben - og så 

var der den alenlange kø af antik-interesserede, 

der fik gamle skatte fra gemmerne vurderet hos 

ægteparret Damgaard-Lauritsen fra tv-pro-

grammet ’Guld i købstæderne’.

Foreningslivet var til debat under kyndig ledelse 

af sportjournalist Morten Ankerdal, og Rødovres 

Fest, fællesskab og folkekøkken

Lyset tændtes  
til en aften i 
kulturens tegn
Fredag den 7. september var der Rødovre Kul-

turnat, hvor foreninger og kulturinstitutioner i 

Rødovre viste, hvad de havde at byde på.  Der 

var musik og dans, og der var opvisninger og 

korsang. På Rødovre Bibliotek var en hel særlig 

verden vokset frem. Her kunne børnene lave 

pip-i-låget-hatte, tage på fuglejagt i kælderen 

og prøve at flyve som en fugl med VR-briller på. 

I dagens anledning var det nye lys i bassinerne 

på rådhuspladsen også tændt for første gang.

foreningsliv var da også at finde i stort mål ved 

de mange boder på pladsen. En af dem var 

boldklubben BK Vest, der havde sat en lille fod-

boldbane op.

“Det er rigtig godt, at så mange foreninger viser 

flaget her, så flere forhåbentlig får lyst til at 

komme ned i klubberne og være med. Det gode 

ved denne her dag er, at man kan prøve mange 

ting og få en fornemmelse af, hvad der måske 

kan interessere en,” sagde Paco Kjeldsen fra BK 

Vest. 

TIPS OG TRICKS - OG ET GODT GRIN
Dagens folkekøkken trak også mange til, og en 

del valgte at samle appetit inden ved at se tv-

kokken Claus Holm folde sig ud. De to veninder 

Grete Jørgensen og Anne- Marie Eriksen fik 

både et godt grin og flere gode tips til madlav-

ningen med på vejen:

“Han er virkelig underholdende, så det var en 

meget festlig måde at få inspiration på,” sagde  

Anne-Marie Eriksen, der allerede havde planer 

om at tilføje havtornolie og kokosmælk til 

indkøbslisten.

Folkeklubben sluttede dagen af med et brag 
af en koncert på rådhuspladsen.

Tv-kok Claus 
Holm un-
derholdte 
med tips til 
madlavnin-
gen. 

“Og vinderen er ...”

“Er det ikke ...?”
Gamle piber, sølvbæltespænder, keramik og 

lamper. Der kom lidt af hvert frem i lyset, da 

ægteparret Damgaard-Lauritsen fra ’Guld i 

købstæderne’ vurderede de sager, folk havde 

taget med på Rødovredagen. Steffen og Vi-

beke Andersen har taget en noget særpræget 

genstand med, nemlig en æggebægerholder 

fra Den Kongelige Porcelænsfabrik, som de 

havde arvet fra Steffens mor. Og den viste sig 

at være penge værd.

“Det havde jeg ikke ventet!” udbrød Vibeke, da  

Jesper Damgaard-Lauritsen fortalte, at den 

nok skulle kunne indbringe 3.000 kroner.

Foreninger, antik-elskere og madglade 
rødovreborgere mødte talstærkt frem 
til RØDovredagen i september. 
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Musik og scene
KONCERT: BRANDVÆSNETS MUSIKFORENING
Torsdag d. 1. november kl. 17-18

I anledning af Spil Dansk Ugen spiller Brand-

væsnets Musikforening musik af nogle af lan-

dets bedste komponister som Carl Nielsen, Axel 

Frederiksen og David M.A.P.Palmqvist. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang.

FUHLENDORFF GÅR OVER I HISTORIEN
Fredag d. 9. november kl. 19

Christian Fuhlendorff rejser gennem fantasien 

og historien i sit show. 

Sted: Viften

Billetter: 262,50/ 285 kr. via viften.dk

SAFRI DUO – EPISODE 1+11 TOUR
Lørdag d. 10. november kl. 20

Med denne koncert fortælles historien om Safri 

Duo, der blev en af Danmarks største musikeks-

portsucceser nogensinde. 

Sted: Viften

Billetter: 320 kr. via viften.dk

VESTEGNENS GUITARTRÆF
Lørdag d. 10. november kl. 15-17

Tag din guitar under armen og mød andre, der 

deler din passion for guitarspil og musik. 

Sted: Glostrup Bibliotek

Gratis adgang.

Det sker i Rødovre

Kunst
FOTOUDSTILLING: 100% FREMMED?
12. oktober - 4. november

Gå på opdagelse i 100 portrætter og historier, 

der fortæller om dem, der har fået asyl i Dan-

mark. Fernisering fredag d. 12. oktober kl. 16.

Sted: Rødovre Rådhusplads 

Gratis adgang.

OMVISNING: HEERUP OG DEN KOLDE KRIG
Søndag d. 21. oktober kl. 12

I Heerups værker balancerer livets skyggesider 

med håbet, kærligheden og familien. Hør mere 

om livet og kunsten under Den Kolde Krig.

Sted: Heerup Museum

Ingen tilmelding. Gratis mod betalt entré.

Wellness
ØLSMAGNING & WELLNESS FOR MÆND
Fredag d. 12. oktober kl. 18-20.30

Der serveres forskellige øl mellem saunagus og 

aftenen står på masser af varme og plads til at 

være mænd. Aldersgrænse: 18 år

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 259 kr. Se mere på vestbad.dk/wellness/

arrangementer

FAMILIE WELLNESS
Fredag d. 26. oktober kl. 18-20.30

Nyd et par afslappende timer sammen uden 

stress og jag. Der er adgang til morskabsbassin 

og rutsjebanen. Alt foregår i børnehøjde. Al-

dersgrænse: 6 år

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 189 kr. pr. person Se mere på vestbad.dk/

wellness/arrangementer

FREDAGS WELLNESS - FOR KVINDER
Fredag d. 9. november kl. 18-20.30

Nyd en aften i vand og varme. Du kan benyt-

terdampbad, bio-sauna, infrarød helsekabine, 

spabad, saunagus og varmtvandsbassin.

Aldersgrænse: 16 år

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 219 kr. pr. person

Information på vestbad.dk/wellness/

arrangementer

Efterårsferie
EFTERÅRSFERIE I EJBYBUNKEREN
13.-21. oktober kl. 11-16.

Interaktive historiske oplevelser, der gør hele 

familien klogere, i den lune bunker

Sted: Ejbybunkeren, Jyllingevej 303.

Entre 50 kr. for voksne/30 kr. for børn.

HARRY POTTER-UGE PÅ RØDOVRE BIBLIOTEK
15.-19. oktober kl. 10-12

Gå på opdagelse i det magiske univers og kom 

til workshop hver dag på biblioteket. Du kan 

blandt andet lave din egen tryllestav og skabe 

monsterbøger, som Hagrid ville være stolt af. Se 

hele programmet på rdb.dk.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig fra d. 5. oktober 

via rdb.dk

SUPERHELTE OG RUMRAKETTER
16.-19. oktober kl. 11-15 

Indskriv dig i Superhelte Akademiet eller byg et 

fly, en ufo eller en rumraket i skraldeværkstedet. 

Du kan også øve dig i sænke-slag-skib eller et 

andre spil.

Sted: Heerup Museum

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

For børn
SKRIG OG SKRÅL – RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE 
OG DERES VOKSNE
Lørdag d. 13. oktober kl. 10.30-11.30

Pia Jønsson tager børn og voksne med på en 

rytmik-rejse med sang, musik, dans og leg.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Pris: 20. kr. Billetter kan købes fra fredag d. 5. 

oktober kl. 10 via rdb.dk

BARSELSCAFÉ: FØRSTEHJÆLP
Lørdag d. 20. oktober kl. 10.15-12 og kl. 

12.15-14

Lær om førstehjælp til spæd- og småbørn af 

Toni Mathiasen fra Førstehjælp.nu.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes fra fredag d. 12. 

oktober kl. 10 via rdb.dk

ULVETIME: RANDI PONTOPPIDAN  
OG MARTIN FABRICIUS
Onsdag d. 31. oktober kl. 17-18.30

I anledning af Spil Dansk Ugen inviterer sanger-

inde Randi Pontoppidan og vibrafonist Martin 

Fabricius børn og voksne ind i deres musikalske 

univers. Bagefter er der børnevenlig mad.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris inkl. mad: 30 kr. Billetter kan købes fra tirs-

dag d. 23. oktober via rdb.dk

BARSELSCAFÉ: BABYMASSAGE
Fredag d. 9. november kl. 10.30-11.30 (0-4 må-

neder) og kl. 12-13 (4 måneder og opefter)

Lær hvordan du selv kan massere dit barn for at 

give det mere tryghed, glæde og velvære. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes fra torsdag d. 1. 

november kl. 10 via rdb.dk

VRED - TEATER FOR DE 3-8 ÅRIGE VOKSNE
Lørdag d. 10. november kl. 10.30-11.10

Hvorfor bliver man vred? Kan man bruge vreden 

og hvordan bliver man glad igen? Oplev Lim-

fjordsteatrets enkle og magiske forestilling.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 20 kr. Billetter kan købes fra fredag d. 2. 

november kl. 10 via rdb.dk

Foredrag
FOREDRAG: KAMPEN OM FØDEN
Torsdag d. 1. november kl. 19-21

Første Verdenskrig kunne mærkes i det landlige 

Rødovre. Der var soldater, dyrtid og varemangel. 

Hør om livet i Rødovre dengang. Gratis gullasch 

følger med.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter købes løbende via rdb.dk

FOREDRAG: DE MANGE FØRSTE VERDENSKRIGE
Tirsdag d. 6. november kl. 19-21

Som optakt til Viftens visning af filmen ’I krig og 

kærlighed’, fortæller historiker Kåre Johannes-

sen, militærteknisk rådgiver på filmen, humori-

stisk og kritisk om Første Verdenskrig. Kaffe og 

sønderjyske og tyske småkager følger med.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes via rdb.dk

GO’MORGEN HEERUP: DEN KOLDE KRIG
Søndag d. 7. oktober kl. 11-13

Truslen om 3. verdenskrig kan ses i Henry He-

erups værker. Hør om Den Kolde Krig, atom-

bomber, rumhunden Laika, og fredsgavlen.

Sted: Heerup Museum

Pris 150 kr. inkl. brunch, foredrag og entré til 

museet. Billetter købes på heerup.dk.

 

CAFÉ H: MARTIN SPANG OLSEN 
Torsdag d. 8. november kl. 19-21 

Martin Spang Olsen spiller musik og fortæller 

om sit liv med faderen Ib Spang Olsen. 

Sted: Heerup Museum

Pris 80 kr. inkl. vin og snack. Billetter via heerup.

dk eller på museet inden d. 1. november.

KLOG PÅ KLASSISK: KLAVERVIRTUOSER
Tirsdag d. 13. november kl. 19-21

Bliv klogere på klavervirtuoser, når Matias Ham-

mer fortæller. Vi byder på fællessang og quiz.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes via rdb.dk

Sundhed
FÅ RO I MAVEN MED LOW FODMAP DIET
Torsdag d. 8. november kl. 19-21

Har du irritabel tarm eller urolig mave? Så kom, 

når klinisk diætist og forfatter Cæcilie Gamsga-

ard Seidel fortæller om diæten Low FODMAP 

Diet, hvor man fravælger bestemte grupper 

kulhydrater i kosten. Der serveres snacks.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via rdb.dk

Events
SJOV LØRDAG
Lørdag d. 27. oktober kl. 10-16.

Pak hele familien sammen og kom en tur i Rød-

ovrehallen og mød et bredt udvalg af de lokale 

foreninger, som viser deres aktiviteter frem. Der 

er masser af muligheder for at prøve selv. Der er 

et særligt område for børn fra 0 – 5 år. 

Sted: Rødovre Skøjtearena. 

Gratis adgang.

NORDIC GAME WEEK
Mandag d. 5. – lørdag d. 10. november

Spil brætspil i hele bibliotekets åbningstid. 10. 

november er desuden særlig spilledag, hvor du 

også kan spille på konsoller og prøve Virtual 

Reality. Der afholdes lokalturnering som optakt 

til den store FIFA 19 Vestegnsturnering. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris (for at deltage i FIFA 19 Vestegnsturnering): 

20 kr. Billetter kan købes fra fredag d. 2. novem-

ber kl. 10 via rdb.dk
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DENGANG I RØDOVRE

Han skrev sange om 
andres død og ulykke
Skillingsviserne var datidens tabloid-presse. Vise-Anders 
hed Rødovres egen kreative pen, der tjente til livets ophold 
ved at skrive sange om andres død og ulykke.

Havde du levet for 150 år siden, kunne du måske have hørt en lille dreng 

stå og skråle udenfor på gaden. En lille splejs af en knægt, der tjente til 

livets ophold ved at synge på gader og stræder. Men hvis du tror, han sang 

om unge elskende eller noget andet kønt, tager du fejl. Han sang om 

ulykker, om kriminalitet og måske endda om nogens død. Han var sælger 

af skillingeviser og måske lød sangen spændende nok til, at du ville have 

smidt ham en mønt for at få hele visen i hånden. Skillingsviser var nemlig 

datidens tabloidpresse. Viseskrivere med en opfindsom pen digtede lystigt 

over tidens store kriminalsager eller skandaler, og deres forlag trykte dem 

og sendte små drenge med store stemmer ud for at sælge dem.

“I de lavere klasser læste folk ikke ret godt på det her tidspunkt, og mange 

havde ikke råd til at købe en avis. Men for en skilling eller to kunne de få 

en simpel sang, der gik på en kendt melodi,” siger arkivar Marie Drost 

Aakjær. I Lokalhistorisk Samling findes to skillingsviser om Rødovre, og 

begge er lavet af egnens kreative pen - Anders Petersen eller Vise-Anders, 

som han blev kaldt - hvis arbejdsgiver var et lille københavnerforlag, der 

lå i slum-gaden Aabenraa nær Nørreport.

“Vi ved ikke så meget om Vise-Anders udover, at han boede i Rødovre. 

Han har måske været musiker eller digter, men han kan også have været 

en daglejer i landbruget, der var god til at digte. Men helt sikkert er det, at 

han ikke har været højt rangerende. At skrive skillingsviser var ikke fint 

arbejde,” siger hun. 

YNK OG MORALER
Vise-Anders skrev om ting, der skete i hele hovedstadsområdet og om lidt 

af hvert, hvilket de to viser fra Rødovre også viser. Den ene handler om 

hjulmand Jens Rasmussen fra Islev, en yderst fattig mand, der først mi-

stede to sønner, der gik gennem isen og druknede, og siden mistede alt 

hvad han ejede, da hans hus brændte ned. 

Den anden vise fra Rødovre handler om noget lidt mere spektakulært, 

nemlig henrettelsen af barnmordersken Katrine Andersdatter, der var den 

sidste kvinde, der blev henrettet i Danmark, og som måtte lade livet her i 

Rødovre. Men mens historien om hjulmanden skulle vække ynk hos lyt-

terne, har sangen om mordersken helt sikkert både skulle forarge og 

skræmme. Skillingsviser var god underholdning, men en klar morale var 

heller ikke af vejen, hvilket teksten på titelbladet også afslører:  

“På Rødovre Mark havde hun kastet sine tre børn i en brønd, og der måtte 

hun selv lide retfærdighedens straf.” 

“De kjære drenge fra hjemmet gik, 
snart sorgens budskab forældre fik. 
At deres børn så kjær og søde, blev 
under isen der og døde.” Så hjerte-
skærende digtede Vise-Anders om 
den stakkels hjulmand i Islev, der 
endte med at miste både børn og 
hus. Sangen kunne købes for to skil-
ling i 1867.

Skillingsviser blev almindelige fra 
slutningen af 1600-tallet, men hav-
de deres storhedstid i 1800-tallet. 
Historien om Katrine Andersdatter 
(eller Ane Cathrine Andersdatter) var 
godt stof til en sang: Hun fik fire 
børn uden for ægteskab og slog tre 
af dem ihjel og smed dem i en 
brønd. For det måtte Katrine lade 
livet på Rødovre Mark, der lå ved det 
nuværende Annexgårdsvej. 
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