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NY UNGEVEJLEDNING SAMLES I RØDOVRE
Rødovre Kommune står nu selv for vejledningen 

til unge under 25 år, der har brug for at blive 

guidet til uddannelse og beskæftigelse. Det be-

tyder blandt andet, at den unge fremover kun vil 

have én kontaktperson. Læs mere på side 6.

RØDOVREDAGEN SAMLEDE RØDOVRE
Klimaet var i højsædet på Rødovredagen i år, 

hvor en lang række arrangementer satte fokus 

på, hvordan vi passer på vores miljø. De rigtig 

mange borgere, der mødte op, fik også både 

underholdning og et godt kig ind i vores lokale 

foreningsliv med alt, hvad det indebærer. Se 

billeder fra  dagen på side 8 og 9
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FÅR DU ’MAGASINET SAMMEN OM RØDOVRE’  

I DIN POSTKASSE? 

Magasinet udkommer ti gange årligt, en gang om 

måneden undtagen i januar og juli. Det omdeles ty-

pisk i den første halvdel af måneden. 

Hvis du ikke har modtaget magasinet, kan du kon-

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

evt. telefonnummer. Så undersøger vi sagen og 

vender tilbage til dig. Du kan også finde magasinet 

på biblioteket og i Borgerservice. Næste nummer 

udkommer i uge 46.

4 Få overblikket: Sådan kører  

busserne fra 13. oktober

6 Ny ungevejledning styrker overgangen 

fra skole til uddannelse og job

7 Den store skattejagt er slut:  

Vinderen er knap to år

8 Rødovredagen bød på fællesskab, 

folkekøkken og FN’s verdensmål

10 Det sker i Rødovre

12 Myten om den henrettede slotsherre

KØRER MIN BUS SOM DEN PLEJER?
En række busser i hovedstadsområdet bliver 

lagt om, efter den nye metrolinje Cityringen er 

begyndt at køre. Det påvirker også flere buslin-

jer i Rødovre, der ændres fra den 13. oktober. 

Læs om, hvorfor nogle af busserne kører ad nye 

ruter og få overblikket over, hvor de kører. Se 

mere på side 4.
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VI HAR BRUG FOR DIG TIL DET NYE ØRBYGÅRD
Rødovre Kommune er ved at bygge et nyt Ørbygård, hvor 82 

ældre borgere får plejehjemsplads. Derfor søger vi nye kolle-

gaer, der har lyst til at være med til at sætte deres præg og blive 

en del af et nyt arbejdsfællesskab, hvor vi sammen skaber en 

værdig og meningsfuld dagligdag for ældre mennesker. Vi får 

brug for både sygeplejersker, social- og sundheds-

hjælpere og social- og sundhedsassistenter til både 

dag- og aftenvagter. Har du lyst til at blive en del 

af holdet, så hold løbende øje med rk.dk/job i de 

kommende måneder. 

UNGE ELLER KRONISK SYGE KAN SØGE LEGAT
Er du ung under uddannelse eller kronisk syg eller inva-

lid, har du  nu mulighed for at søge økonomisk støtte fra 

en fond, som Rødovre Kommune administrerer. Den 

hedder 'Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for 

Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester 

Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse 

samt kronisk syge og invalider’. Fonden uddeler legater en 

gang årligt, og ansøgningsfristen er i år den 11. oktober. Du har 

mulighed for at læse mere om fonden og om, hvordan du søger 

på rk.dk. Søg på 'legater'. Du kan også hente et ansøgnings-

skema i Borgerservice på Rødovre Rådhus.

HVAD SKAL DU LAVE I EFTERÅRSFERIEN?
Der er masser af aktiviteter for børn og barnlige sjæle, når der 

er efterårsferie i uge 42. Du kan blandt andet lave dine egne 

stempler og linoleumssnit på Heerup Museum, hvor du kan 

trykke dit værk på både papir og på genbrugsmaterialer. Hos 

Oplevelsescenter Vestvolden kan du gå på opdagelse i Ejbybun-

kerens gange og opleve interaktiv historieformidling for 

hele familien. I Viften genopsætter Teater Next det forun-

derlige eventyr om Den Lille Prins, og på Rødovre Bibliotek 

kan du gå på opdagelse i Harry Potter-universet, når trold-

mandsskolen Hogwarts rykker ind blandt bøgerne. Se 

mere i kalenderen på side 10-11.

TAG LÆGEN MED I LOMMEN
Nu er det blevet nemmere at komme i kontakt 

med lægen. Med app’en ‘Min Læge’ kan du 

hurtigt skrive til din læge, se dine vaccinatio-

ner, henvisninger, kommende aftaler og op-

lysninger om egne børn under 15 år. Du kan også 

finde kontaktoplysninger på lægevagten uden for lægens al-

mindelige åbningstid og se din medicin, hvis du også har  

Medicinkort-app’en. 'Min Læge' er udviklet i et samarbejde 

mellem Praktiserende Lægers Organisation og Sundheds- og 

Ældreministeriet.
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Rødovre Kommune
NYT BYNET

Den nye metrolinje Cityringen er netop åbnet, 

og med den følger også et puslespil, der omfat-

ter alle busserne i hovedstadsområdet. Fra den 

13. oktober vil en række busser ændre rute.

“Det er den største busomlægning i nyere tid. Vi 

skal have ændret busruterne, så de i stedet for 

at køre parallelt med den nye metro, kører hen 

til den. Og når man først begynder at pille ved 

det her store puslespil, så breder det sig som 

ringe i vandet. I alt bliver der ændringer på 33 

buslinjer,” siger Marie Vang Nielsen, der er råd-

giver hos Movia. 

MINDRE TRÆNGSEL
Målet med omlægningerne er, at du som pas-

sager skal kunne komme hurtigst muligt hen til 

en station, hvor du kan stige på metro eller S-tog. 

For at undgå trængsel vil busserne i mindre grad 

end før køre helt ind til Indre By.

“Movia har lavet en trængselsanalyse, der viser 

at trængslen bliver ved med at stige. Vi kan se, 

at busserne sidder fast oftere og oftere, og det 

er en af grundene til, at vi gerne vil have folk 

over i metroen, når de nærmer sig byen,” siger 

Marie Vang Nielsen og tilføjer:

“Vi ved godt, at nogle passagerer hellere vil 

blive siddende i den samme bus hele vejen. Men 

byttehandlen bliver, at der generelt bliver kor-

tere rejsetid. Både fordi du springer myldretiden 

på vejene over, og fordi du ikke risikerer at sidde 

fast i trafikken, fordi der er vejarbejde, eller fordi 

gaden er lukket på grund af et arrangement.”

MINDST TUSIND FLERE FÅR 9A TÆT PÅ
I Rødovre bliver syv buslinjer påvirket. Blandt 

andet bliver bus 6A til 7A, der får forbindelse til 

metroen, men ellers kører ad den gamle rute i 

Rødovre. Bus 132 får fremover fire afgange i ti-

men i dagtimerne mellem Rødovre Centrum og 

Hvidovre Station som erstatning for linje 13, der 

ikke længere kører på netop denne strækning. 

En anden ændring bliver, at bus 9A i stedet for at 

køre ad Tårnvej og Jyllingevej, fremover kører ad 

Korsdalsvej (forbi IrmaByen), Rødovre Parkvej og 

Rødovrevej. 

Der var flere ting at tage hensyn til, da den nye 

rute for bus 9A skulle findes, fortæller Hans Georg 

Hybschmann, vejingeniør i Rødovre Kommune.

“Der er flyttet mange borgere til IrmaByen, så 

det var et lokalt ønske, at de skulle have bedre 

busbetjening. Bussen skulle desuden gerne køre 

forbi Rødovre Centrum, så derfor har man valgt 

at føre den ad Rødovre Parkvej til Rødovrevej, 

der er et område med et stort passagergrund-

lag," siger han. Strækningen Rødovre Parkvej/

Rødovrevej har nemlig mere etagebyggeri end 

strækningen Tårnvej/Jyllingevej på den gamle 

rute, og det betyder, at 1.000 flere borgere får 

linje 9A tæt på. Dertil kommer de mange ved 

IrmaByen, der også får glæde af bussen.

FIND DIN NYE RUTE
Hos Movia er man klar over, at der bliver en til-

vænningsfase for passagererne. Her kan rejse-

planen.dk være en hjælp. 

“Det er en vaneændring, og det er altid svært. 

Men frem for at tænke i, hvilken station du plejer 

at tage bussen til, så tænk i hvor du skal hen i 

sidste ende. Måske skal du køre en ny vej dertil, 

over en anden tog- eller metrostation end før,” 

siger Marie Vang Nielsen. Allerede nu kan du 

finde din nye rute på rejseplanen.dk ved at vælge 

den 13. oktober eller senere som afrejsedato.

FÅ OVERBLIKKET:  
Sådan kører busserne fra 13. oktober

En række busser i Rødovre får ændret 
rute efter den nye metrolinje 
Cityringen er åbnet. Fremover vil 
mange flere få linje 9A tæt på.

NYHEDER

ÆNDRINGER PÅ 
RØDOVRES BUSSER

Disse busser ændres inden 

for kommunegrænsen: Linje 

9A, 13 og 132. Linje 6A bliver 

desuden til 7A på strækningen i 

Rødovre. 

Disse busser ændres uden for 

kommunegrænsen: Linje 12, 

161 og 166. 

På nytbynet.dk kan du se  

ruter og stoppesteder for hver 

enkelt buslinje.

Sådan kører Rødovres busser fra 13. oktober

NYHEDER

HER MØDER RØDOVRES 
BUSSER TOG- ELLER METRO

En række busruter er lagt om, 

så de i højere grad kører hen 

til tog og metro end parallelt. 

Find din Rødovre-bus her og 

se hvor du kan skifte. Find 

hele ruten på rejseplanen.dk.

Signaturforklaring:
S = S-tog, M = Metro

 7A – Ålholm St. (S), Frede-

riksberg Allé St. (M), Hoved-

banegården (S+M), Sjælør St. 

og Ny Ellebjerg St. (S).

 9A – Jyllingevej St. (S), 

Vanløse St. og Flintholm St. 

(S+M), Peter Bangsvej St. (S), 

Frederiksberg Allé St. (M), 

Carlsberg St., Sydhavn St. 

samt Glostrup St. (S)

 12 – Islev St. og Fuglebak-

ken St. (S), Nørrebro St. 

(S+M), Bispebjerg St. og Sva-

nemøllen St. (S)

 13 - Brøndby Strand St. 

og Brøndbyøster St. (S).

 21 – Rødovre St. (S), Flint-

hom St. (S+M), Emdrup St. og 

Hellerup St. (S).

 22 - Vanløse St. (S+M) 

samt Hvidovre St., Brøndby-

øster St. og Glostrup St. (S).

 132 – Hvidovre St., Frihe-

den St. og Husum St. (S).

 142 - Flintholm St. (S+M) 

samt Skovlunde St. (S).

 161 - Rødovre St. og Her-

lev St. (S).

 166 – Vallensbæk St. 

Brøndby Strand St., Glostrup 

St., Husum St., Kildebakke St. 

og Bagsværd St. (S).

 200S - Rødovre St., Frihe-

den St., Husum St. og Bud-

dinge St. (S).

 848 - Rødovre St. (S)
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NYHEDER

Ny ungevejledning styrker overgangen 
fra skole til uddannelse og job
Rødovre Kommune står nu selv for 
vejledningen til unge under 25 år, der 
har brug for at blive guidet til 
uddannelse og beskæftigelse. 

Den 1. august blev uddannelsesvejledningen til 

unge under 25 år samlet her i Rødovre. Tidligere 

lå ansvaret for vejledningen hos UU-Vestegnen, 

men nu er den samlet hos Ungecenter2610, som 

mange unge fra Rødovre allerede kender fra 

ungdomsskolen og 10. klasse-skolen. 

Vejledningen bliver koordineret med Ungeenhe-

den i Rødovre Jobcenter, og det skal være med 

til at styrke de unges overgang fra grundskole til 

ungdomsuddannelse eller job.

”Vi får en samlet kommunal indsats for den 

gruppe af unge, der ikke går den lige vej og har 

udfordringer i forhold til at blive uddannelses-

parate. I skolerne kender vi dem tidligt, og nu 

har vi mulighed for at indlede et samarbejde 

med Jobcentret tidligere end før," siger Lene 

Mailund, der er skoleleder på Ungecenter2610. 

Hun håber, at de unge vil opleve den nye vejled-

ning som en ekstra støtte.  

ÉN KONTAKTPERSON
Den nye vejledning er et samarbejde mellem 

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og 

Sundhedsforvaltningen i Rødovre Kommune, og 

de to forvaltninger vil arbejde tæt sammen, så 

der altid vil være en rød tråd for de unge, selv 

om de kan have behov for hjælp flere steder fra. 

“I den nye ungeindsats vil vi arbejde på at koor-

dinere samarbejdet, så der bliver en klar an-

svarsfordeling, der gør, at den unge og deres 

forældre ikke skal opleve, at de falder mellem to 

stole,” fortæller Vigga Hassing Prytz Pedersen, 

teamchef i Rødovre Jobcenter. 

Ifølge ny lovgivning skal den unge fremover kun 

have én kontaktperson. Dette var også et ønske 

fra de unge selv, hvilket kom frem under inter-

views og workshops lavet forud for opstarten. 

”Vi hørte fra de unge og deres forældre, at det 

kan være forvirrende med mange fagpersoner. 

Fremadrettet kan der stadig være forskellige 

fagpersoner ind over, eksempelvis fra psykia-

trien eller SSP, men der vil gennem den unges 

forløb være én kontaktperson, der samler det 

hele og guider den unge," siger Lene Mailund, 

skoleleder på Ungecenter2610.

Kontaktpersonen kan være en lærer eller en 

anden, som den unge kan få en god relation til. 

"Vi ved, at relationer er altafgørende for rådgiv-

ningen af de unge," siger hun. 

FIND DIN UDDANNELSESVEJLEDER
Uddannelsesvejlederne vil stadig have de-

res faste gang på Rødovres skoler hver uge. 

Du er også altid velkommen til at henvende 

dig til vejlederne på Ungecenter2610 eller 

skrive til leder Carsten Holst Bøtker på 

cn14719@rk.dk. Se mere på ung2610.dk 

RUNDT I RØDOVRE

Den store skattejagt er slut: Vinderen er knap to år

Iben på knap to år har næppe helt forstået, hvad 

der foregår, men hun kan se, at storesøster Elin 

på syv år er glad. Snart skal hele familien nemlig 

en tur i Tivoli med turpas til alle, for de har vun-

det hovedpræmien i skattejagten 'Rundt i Rød-

ovre', der har fundet sted hen over sommeren. 

Skattejagten bestod af tre ruter, hvor man skulle 

svare på spørgsmål undervejs. Én rute havde 

spørgsmål om børnebøger, en anden om lokal-

historie og den tredje handlede om at tælle og 

opdage. 

"Vi skulle være hjemme nogle dage i ferien, så 

det var fedt at have noget at give sig til. For de to 

store børn var det en ekstra motivation, at de 

kunne gå rundt og kigge på kortet og svare på 

spørgsmål. Vi gik faktisk forbi biblioteket og 

hentede flere skattekort, så der var til alle," for-

tæller Ibens mor, Ida Høgstedt Danquah, da fa-

milien får overrakt præmien på Rødovredagen. 

Men familien har også været flittig.

"Vi tog ruten på Vestvolden på én dag, og Val-

højruten på én dag. Vi brugte to dage på ruten i 

Kærene, fordi vi bor i den anden enden af Rød-

ovre, så det tog tid at cykle derned," siger hun. 

NYE OPDAGELSER I RØDOVRE
Alle i familien, der også består af far Mads og 

Nora på 4 år, har været med på alle turene, der 

har budt på mange nye opdagelser. 

"Vi har fundet en masse legepladser, vi slet ikke 

kendte. Før havde vi kun været nede omkring 

Kærene, når vi skulle i Vestbad, men nu fik vi set 

Café Biblioteket og bistaderne. Der var noget for 

os alle sammen undervejs. Vores store piger 

kunne svare på spørgsmålene, og den lille 

kunne lege på legepladserne," siger hun.

Ideen bag skattejagten var netop, at folk skulle 

opdage nye hjørner af Rødovre, forklarer Dorthe 

Larsen fra Rødovre Kommunes kulturafdeling, 

der sammen med en af kommunens SSP-kon-

sulenter har stået for skattejagten. 

"Skattejagten har handlet om at sætte et positivt 

fokus på byrummet ved at lade folk få øjnene op 

for legepladser, åndehuller, foreninger, kultur-

tilbud og sportsklubber og alt det andet, de ikke 

opdager til hverdag. Men faktisk er vi også med 

til at understøtte trygheden i det offentlige rum 

ved at føre borgerne rundt i byrummet," siger 

hun. Der blev afleveret i alt 340 besvarelser til 

skattejagten. 

I sommer kunne du tage på 
skattejagten 'Rundt i Rødovre' og være 
med i konkurrencen om en lang række 
præmier. Hovedpræmien var en tur i 
Tivoli for hele familien og pigen, der 
vandt er knap to år. 
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RØDOVREDAGEN

Fællesskab, folkekøkken og FN’s verdensmål

RØDOVREDAGEN

Klimaet var i højsædet på Rødovredagen i år, hvor en lang række arrangementer satte fokus på, hvordan vi passer på 
vores miljø. De rigtig mange borgere, der mødte op, fik dog også både underholdning og et kig ind i foreningslivet.

Rødovredagen i september samlede igen i år 

mange af Rødovres borgere. I år var der fokus 

på bæredygtighed, og hvordan vi kan passe på 

vores miljø. Vejrvært Mikael Jarnvig gjorde os 

klogere på forskellen på vejr og klima, kok Jes-

per Vollmer fortalte om grøn madlavning og 

boligekspert Mette Helena Rasmussen viste os, 

hvordan vi kan forvandle gammelt til nyt med få 

midler. En af Rødovres seniorer, Vinnie Bertel-

sen, var netop mødt op netop for at se Mette 

Helena Rasmussen, som hun kendte fra tv-

programmet ‘Nybyggerne’. 

“Vi skulle se min venindes to drenge synge i kor, 

og så ville vi gerne se de her cheerleaders op-

træde. Men så er vi aldrig kommet videre, fordi 

der bare er så mange ting, man kan lave her,” 

sagde Malene Rosendal, der er mor til Nova. 

Hun tilføjede: 

“Jeg synes især det er alletiders, at foreningerne 

har mulighed for at vise sig frem. Min store dat-

ter vil gerne starte til tennis, så vi var lige ovre 

og snakke med dem om, hvornår hun kunne få 

en prøvetime.”

Rigtig mange af Rødovres foreninger var da 

også i spil på Rødovredagen og stod klar i deres 

boder og viste deres aktiviteter. Undervejs var 

der også optrædener i både gymnastik, break-

dance, taekwondo og meget mere. 

“Jeg synes, det er spændende, det hun gør. Jeg 

har lige solgt huset og har virkeligt ryddet op og 

smidt ud, men jeg kan da godt se nu, at der 

måske var noget af det, jeg godt kunne have 

brugt,” sagde hun efter at have set boligeksper-

ten tegne og fortælle.

I ungeområdet foran Viften var der mulighed for 

at lave muleposer af gammelt tøj eller dørskilte 

af gamle bøger. Man kunne også være med til 

at lave et fælles kunstværk med andre unge. 

Også børnene kunne lære om bæredygtighed i 

år, og aktiviteterne havde den skøre børnebogs-

figur Vitello i centrum. Der var byttebiks og Vi-

tello-værksted, og man kunne redde en kat ned 

fra et træ (når nu det kan være så svært at redde 

hele verden). Vitellos "far", forfatter Kim Fupz 

Aakeson, læste op til glæde for store og små. 

FORENINGERNE VISTE SIG FREM
Nova på 11 år var et af de børn, der i lang tid 

fordybede sig i opgaven med at lave sin egen 

Vitello-dukke. Det, der skulle have være et kor-

tere besøg på Rødovredagen, blev snart til en 

længere seance. 

MUSIK, FOLKEKØKKEN OG DEN STORE FINALE
Og så var dagen selvfølgelig også rig på musik. 

Mens der var stille toner i Kommunalbestyrel-

sens mødesal, var der gang i jazzen på Lille 

Scene, foran hvilken der også senere blev dæk-

ket op til Folkekøkken. Det hele sluttede af med 

et brag af en koncert med Love Shop på Store 

Scene.
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Det sker i Rødovre
Sundhed
PAS PÅ DIN PSYKE
Onsdag den 13. november kl. 19-20.30

Kom og lær at passe på dig selv og din psyke 

med psykolog Louise Granby Byriel, som guider 

os mod større fleksibilitet.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter.

 

DEMENSCAFÉ
Torsdag den 7. november kl. 13-15

Har du demens eller hukommelsesproblemer? 

Eller er du pårørende til en, der har? Kom og hør 

om redskabet livshistorie og hverdagen med 

demens. Bagefter er der samtale ved bordene 

og kaffe/te og en småkage.

Sted: Rødovre Frivilligcenter

Gratis. Ingen tilmelding.

Kunst 
GRATIS KUNST-OMVISNING: FRI SOM EN FUGL
Søndag den 20. oktober kl. 12-13

Henry Heerup og Gert Mathiesen var to folkelige 

og farverige kunstnere, hvis billedunivers havde 

rod i enkle symboler. Især fantasiens og frihe-

dens fugle svæver frit i deres værker, hvor de 

fortæller om inspiration, rejselyst og livsglæde. 

Vær med når museets kunstformidler kigger på 

farvestrålende fugle i efterårets særudstilling.

Sted: Heerup Museum

Ingen tilmelding. Gratis mod betalt entré.

GRATIS KUNST-OMVISNING: DET GYLDNE SNIT
Søndag den 10. november kl. 12-13

Fælles for kunstnerne Heerup og Mathiesen var 

deres glæde ved linoleumssnittet. Hør mere om 

hvordan de anvender denne særlige grafiske 

teknik, når Heerup Museums kunstformidler 

stiller skarpt på både Heerups sort-hvide linole-

umssnit og Mathiesens farvestærke eksperi-

menter i det fascinerende materiale.

Sted: Heerup Museum

Ingen tilmelding. Gratis mod betalt entré.

Efterårsferie
EFTERÅRSFERIE I EJBYBUNKEREN
Den 12.-20. oktober kl 11-16

Kom og oplev historien dybt under jorden. Ejby-

bunkeren byder på interaktiv historiefortæl-

ling for hele familien.

Sted: Oplevelsescenter Vest-

volden, Ejbybunkeren

Entre: 50 kr for voks-

ne/30 kr for børn

FAMILIEWORKSHOP I EFTERÅRSFERIEN
Den 15.-18. oktober kl. 11-15

I efterårsferien kan du lave dine egne stempler 

og linoleumssnit på Heerup Museum. Teknikken 

er nem at gå til, og resultatet bliver altid rigtig 

flot. Vi trykker i forskellige farver og leger med 

motiver i mange lag. Der er også plads til at 

trykke på sjove genbrugsmaterialer.

Sted: Heerup Museum

Pris: 35 kr. pr. deltager inkl. 

entré til museet. 

EN UGE PÅ HOGWARTS
Den 14.- 18. oktober kl. 10-12

Find kappen frem, pimp din kost og gør dig klar 

til magien, når Hogwarts endnu en gang flytter 

ind på biblioteket. Gå på opdagelse i Harry 

Potter-universet, slå dig ned i læsehjørnet eller 

tag den fortryllende Potterhead-quiz.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang. Book billet via rdb.dk fra fredag 

d. 4. oktober. Voksne i følgeskab med børn skal 

ikke booke billet.

For børn
KOM TIL SJOV LØRDAG
Lørdag den 26. oktober kl. 10-16 

Kom og leg, når der er Sjov Lørdag i Rødovre-

hallen, der er fyldt med sjove aktiviteter for børn 

og unge – alt fra sport til kreativitet.

Sted: Rødovrehallen / Skøjtearenaen

Gratis. Ingen tilmelding.

SKRIG & SKRÅL-RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE 
Lørdag den 12. oktober kl. 10.30-11.30

Børn og voksne tages med på en rytmikrejse med 

rammesange, musik og dans. Vi leger med fald-

skærm, kører i karrusel og tager en tur med tog. 

Vi slutter af med afslapning og sæbebobler.

Sted: Islev Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk fra fredag den 4. okto-

ber. Køb billet til både barn og voksen.

STORT OG SMÅT: TEATER FOR DE 0-3 ÅRIGE 
Lørdag den 26. oktober kl. 10 og kl. 11

Tag med Arthotel på en finurlig og interaktiv 

rejse fuld af overraskelser, livemusik og 

bevægelse.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk fra fredag den 18. 

oktober. Køb billet til både barn og voksen.

 

ULVETIME: DE SMÅ LYTTER OG SYNGER
Onsdag den 30. oktober kl. 17-18.30

Vi lytter til og synger nogle af de bedste børne-

sange fra ’De små synger’ med kammerkoret 

Laetitia Musica. Bagefter spiser vi pizza og hyg-

ger med koret.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 30 kr. via rdb.dk fra fredag den 22. 

oktober. Køb billet til både barn og voksen.

ALFONS ÅBERG: TEATER FOR DE 3-8 ÅRIGE 
Lørdag den 9. november kl. 10.30

’Det er altid mig, der skal rydde op. Og det er 

også altid mig, der skal rode,’ siger Alfons. Tag 

med Comedievognen på en dejlig rejse med 

børnelogik og humor for både børn og voksne.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk fra fredag den 31. ok-

tober. Køb billet til både barn og voksen.

Foredrag 
FOREDRAG OG WELLNESS: KLOR OG ORD
Torsdag den 17. oktober kl. 10-12

Bliv forkælet i Vestbads wellness-afdeling, mens 

du tages på en fortællerejse, der starter ved 

boblebadets vandbrus, foldes ud i dampbadets 

varmesus og sluttes af i velduftende saunagus. 

Sted: Vestbad

Billetter: 80 kr. inkl. te, kaffe, vand og frugt via 

vestbad.dk. Begrænset antal pladser.

SHIT & SHALOU
Torsdag den 31. oktober kl. 19-21

Kulturjournalist Danni Travn fortæller om bandet 

’Shit & Chalou’, der havde fordomme, rabiate 

rødstrømper og jaloux kærester imod sig. Med 

sig havde de venskab, viljestyrke og sange fra 

unge kvinders perspektiv. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk.

CAFÉ H: SUSTE BONNÉN
Torsdag d. 31. oktober kl. 19-21

I 2018 fik fotografen Suste Bonnén en dom for 

blufærdighedskrænkelse. Men hvorfor anser vi 

erotiske kunstværker for farlige? Hør Suste Bon-

nén fortælle om kunst og krænkelser. Der vises 

film, fotografier, skulpturer og malerier. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 80 kr. inkl. et glas vin og snacks via heerup.

dk eller på museet inden den 23. oktober.

LITTERÆR LÆKKERBID: LYT, LÆS, SPIS OG SNAK
Onsdag d. 6. november kl. 10.30-12.30

Vi lægger ud med højtlæsning efter metoden gui-

det fælleslæsning: En novelle og et digt læses højt, 

og der snakkes undervejs om de tanker og følelser, 

de vækker. Bagefter er der fællesspisning.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk.

Hobby
VILD MED VINYL - LYTTEKLUB
Onsdag den 9. oktober kl. 18-20

Gå med på vinyljagt i vores store samling på 

over 1300 LP’er og find lige netop din yndlings-

musik. Bagefter spiller vi fundene for hinanden, 

musiksnakker og nyder lidt god mad.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

Musik og scene
VISEAFTEN
Onsdag den 9. oktober kl. 19

Visesangere fra Musikskolen Spil Op går på 

scenen på Rødovregaard og synger og spiller 

viser af kendte og ukendte kunstnere. Nogle af 

sangene vil også være fællessang.

Sted: Rødovregaard

Gratis. Ingen tilmelding.

MICHAEL CARØES - GASORLEANS
Lørdag den 12. oktober kl. 20

Gasolins legendariske musik i svedigt funky New 

Orleans-versioner.

Kom med til New Orleans over Langebro sam-

men med sanger og entertainer Michael Carøe 

og hans helt nye ni-mands-orkester.

Sted: Viften

Billetter 255 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

DEN LILLE PRINS
Onsdag den 16. oktober kl. 13

Tag hele familien med ind og se en af verdenslit-

teraturens mest elskede historier omsat til teater 

med masser af levende musik, sang og humor. 

Anbefales for børn over 6 år

Sted: Viften

Billetter 105-195 kr. via viften.dk /ticketmaster.dk

ABBEY ROAD 50 ÅR
Søndag den 27. oktober kl. 14 og 16.30

Rødovre markerer 50-året for The Beatles' al-

bum ‘Abbey Road’ ved to store koncerter, hvor 

Rødovre Concert Band og Rødovre Korskole er 

på scenen sammen med Lauritz Thomsen, der 

er sangsolist.

Sted: Viften

Billetter 170 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

HARMONICAFÉ
Fredag den 1. november kl. 19.30

Harmonika-hold fra Musikskolen Spil Op under-

holder med viser og sange. Der vil også være 

fællessang undervejs. 

Sted: Loen, Rødovregaard

Gratis. Ingen tilmelding.

Events
EFTERÅRSMARKED PÅ ØRBYGÅRD
Lørdag den 26. oktober kl. 10-14

Kom til loppemarked, hygge og flæskestegs-

sandwich på Plejehjemmet Ørbygård. Overskud-

det går til oplevelser for beboerne på plejehjem-

met. Bus 848, 7A og 132 kører til døren. 

Sted: Ørbygård

Gratis. Ingen tilmelding.
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DENGANG I RØDOVRE

'Dronningen gaar i Forbøn for Torben Oxe' (kilde: Det Kgl Bibliotek) er tegnet af Jacob 
Folkema (1692-1767), der var en hollandsk tegner og kobberstikker. I baggrunden på 
tegningen anes skafottet, hvor Torben Oxe er i færd med at miste hovedet. Christian 2. 
var kendt som en tyran, og stod blandt andet bag Det Stockholmske Blodbad i 1520. 
Han blev afsat af det danske rigsråd i 1523 og flygtede derefter ud af landet. 

Myten om den 
henrettede slotsherre
Oksen i Rødovres byvåben kan vi takke adelsmanden 
Torben Oxe for. For 502 år siden blev han halshugget for at 
have forgiftet kongens elskerinde, men historien om hans 
tilknytning til Rødovre er langt mere sejlivet end ham selv. 
Også selv om den måske slet ikke passer. 

En novemberdag i 1517 måtte den tidligere slotsherre til Københavns Slot 

gå de tunge skridt op ad trappen til skafottet, der stod hvor Kultorvet ligger 

i dag. Han havde været kongens betroede embedsmand, indtil han blev 

anklaget for at have dræbt kongens elskerinde Dyveke med forgiftede 

kirsebær. Først frikendte rigsrådet ham, men da kongen ikke var tilfreds, 

gik retssagen om, og slotsherren måtte af med hovedet. 

Kongen var Christian 2., der i Sverige blev kendt som ‘Kristian Tyrann’, fordi 

han også huggede hovedet af en del af den svenske adel under Det Stock-

holmske Blodbad. Slotsherren, der blev et hoved kortere hin novemberdag 

1517, var til gengæld en mand, som vi burde kende her i Rødovre. 

“Der er en utrolig sejlivet myte om, at Torben Oxe på et tidspunkt købte en 

gård, som vi formoder var Islevhus. Det er derfor vi i dag har en okse i 

Rødovres byvåben, ligesom der var i Torben Oxes eget våbenskjold,” for-

klarer Marie Drost Aakjær, arkivar ved Rødovre Lokalhistoriske Samling. 

MEN PASSER DET NU OGSÅ?
Adelsmanden Torben Oxe var måske ikke selv nogen engel. Ifølge Dansk 

Biografisk Leksikon blev han i samtiden beskrevet som uhæderlig og 

brutal. Men selv sådan en mand kan have brug for et hus, og der er skrevet 

flere bøger om Rødovre i det 20. århundrede, der fortæller, at Torben Oxe 

havde en gård i Islev. Gården skulle han have købt i 1514, tre år før sin død. 

Han tilskrives desuden at have bygget den før-

ste bro over Harrestrup Å og dermed skabt 

forbindelse til København. Derfor forestiller 

Rødovre Kommunes byvåben og logo en okse, 

der går over en bro. Der er bare ét lille problem 

ved det hele:

“Der findes faktisk ingen beviser, der understøtter historien om, at Torben 

Oxe har boet her. Der er flere, der gennem tiden har forsøgt at finde kilder 

der bekræfter, at han har ejet en gård i Islev eller at kongen har, fordi han 

måske købte den for kronens penge. Men det har ikke været muligt at finde 

nogen skriftlige beviser overhovedet. Og det er lidt mærkeligt, hvis det er 

sandt,” siger hun. Hun anser i dag historien for en myte. Heller ikke de 

bøger, der har genfortalt historien om Torben Oxes tid i Rødovre, henviser 

til konkrete kilder. 

Hvordan historien er opstået, ved Marie Drost Aakjær ikke, men den var 

Islevhus er den gård i Rødovre med den længste historie. Man ved, at der har fandtes 
en gård ved navn Islevhus allerede i middelalderen. Derfor er det også mest sandsyn-
ligt, at det er denne gård Torben Oxe har ejet - hvis han overhovedet har ejet en gård 
i Islev. Gården lå ved Vestvolden på hjørnet af det nuværende Islevbrovej og Brune-
vang. På billedet  fra 1889 ses gården i baggrunden, mens Vestvolden bliver bygget i 
forgrunden. Gården optræder på et kort fra 1953, men blev revet ned i årene 
derefter. 

så sejlivet, at Rødovre Sogneråd i 1938 besluttede, at Rødovres nye byvå-

ben skulle udformes over Torben Oxes våbenskjold, og fra da blev Torben 

Oxe også fra officiel side forbundet med Rødovre. Siden er oksen i folke-

munde blevet til en tyr, og du finder den i dag også i for eksempel Rødovre 

Mighty Bulls navn og logo. 

Om Torben Oxe nogensinde satte sin fod i Islev, finder vi nok næppe ud af. 

Men næste gang du kører ad Slotsherrensvej, så send en tanke til den 

slotsherre, den er opkaldt efter og som for 502 år siden fik kappet hovedet 

af, fordi han måske forgiftede nogle kirsebær.
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