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

SEPTEMBER 2017

  FOKUS PÅ 
  FRIVILLIGHED
  Ny formand for Bedre  
  Psykiatri i Rødovre:

“Du behøver ikke  
  gå alene med dine  
  bekymringer”

LÆS OGSÅ:
* Rødovre har fået  

tre ’nye’ broer 
* Stil op til 
Seniorrådet 

* Affaldssortering  
på børnesprog



Magasinet Sammen om Rødovre udgives af 

Rødovre Kommune. 

Kontakt: magasin@rk.dk

Ansvarshavende redaktør: Kommunaldirektør 

Anders Agger. 

Redaktør: Katinka Agger. 

Foto/illustrationer: Per Dyrby, Finn Møller, Kim 

Møller, danskebilleder.dk. 

Tryk: KLS Grafisk Hus. 

Distribution: Portoservice.  

Oplag: 21.000

Udkommer ti gange årligt. 

Næste nummer udkommer i uge 41. 

Kontakt Rødovre Kommune

Borgerservice og forvaltningerne er åbne for 

henvendelser mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag  

kl. 10-18 og fredag kl. 10-14. 

Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150, 2610 

Rødovre. www.rk.dk, rk@rk.dk, 36 37 70 00.

Indhold

DU ER IKKE ALENE
Tabu og skyldfølelse får ofte pårørende til 

psykisk syge til at gå alene med deres 

bekymringer. Men det behøver de ikke, siger 

Birgith Larsen, der er ny formand for Bedre 

Psykiatri i Rødovre/Glostrup. Foreningen er i 

færd med at genfinde sig selv, og deres første 

mission bliver at skabe et rum, hvor de 

pårørende kan møde alle de andre, der 

kæmper med det samme som dem selv. Læs 

mere på side 8.

OVER DEN NYE BRO
Fodgængerne har igen fået lettere ved at krydse 

de store veje i Rødovre. Flere af de gamle sti-

broer var nemlig blevet revet ned og sendt på 

’pension’. Men nu er deres afløsere blevet sat op 

over Tårnvej, Jyllingevej og  Roskildevej. Læs 

mere på side 7. 

6

KORT NYT

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.

4 Er du den nye kandidat til Seniorrådet?

5 Affaldssortering oversættes  

til børnesprog

6 Lille indsats kan gøre en stor forskel

7 Rødovre har fået tre ‘nye’ broer

8 “Du behøver ikke gå alene  

med dine bekymringer”

10 Det sker i Rødovre

12 Kroen der blev væk

8

HJÆLPEN KAN VÆRE I DIN TELEFON
Unge sårbare, der starter på en uddannelse  

efter at have haft kontakt til jobcentret, får nu 

tilbuddet om et støttende telefonopkald i ny og 

næ. For selv om din styrke ikke er at huske alle 

de vigtige datoer og fikse studielivets små prak-

tiske problemer, så kan du måske godt komme 

helskindet ud i den anden ende. Hvis bare du får 

en lille smule hjælp. Læs mere på side 6.
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NY SORGGRUPPE FOR EFTERLADTE
Det kan være meget smertefuldt at miste et menneske man 

elsker, og mange bliver overvældede over, hvor meget dødsfal-

det påvirker livet bagefter. Derfor er Rødovre og Hvidovre Kom-

mune gået sammen om et nyt gratis tilbud: en sorg-

gruppe til efterladte, der har brug for støtte og 

opbakning. Sorggruppen er en samtale- og 

netværksgruppe, ikke en egentlig terapigruppe. 

For at komme med i sorggruppen, skal man 

igennem en individuel afklarende samtale hos 

kræftkoordinator Marie Bache Hansen, som kan kon-

taktes på tlf. 36 37 81 90 eller sundhedscenter@rk.dk.

VEJRENOVERINGER I SYD OG NORD
To vejrenoveringer er netop gået i gang i hver sin ende af Rød-

ovre, nemlig ombygningen af Damhustorvet og Roskildevej samt 

ombygningen af Islevbrovej på strækningen mellem Tårnvej og 

tunnelen under Motorring 3. Under ombygningen af Dam-

hustorvet vil torvet være lukket for biltrafik og Roskildevej ind-

snævret til ét spor i hver retning ud for torvet. Desuden 

omlægges buslinjerne 21 og 132. 

På Islevbrovej gælder ombygningen fortsættelsen af  

den såkaldte ID-Linje, der skal gå på tværs 

af Islev med blandt andet en dobbeltrettet 

cykelsti. Mens der bygges, lukkes Ved 

Voldgraven for gennemkørsel ved Islev-

brovej. Se mere om begge vejrenoverin-

ger på rk.dk.

RØDOVRE FORTSÆTTER 
SOM KLIMA-KOMMUNE
Rødovre Kommune har endnu en gang 

indgået en aftale med Danmarks Naturfred-

ningsforening om at være klimakommune. 

Det forpligter Rødovre til at reducere CO
2
-udled-

ningen med mindst to procent om året fra januar 2018 

og frem til udgangen af 2022. Rødovre har været Klima-

kommune siden 2013, hvor en lignende aftale blev 

indgået. Den gælder frem til nytår 2017. I den periode 

er det mere end lykkedes Rødovre at leve op til 

målsætningerne. I 2015-2016 blev kommunens 

CO
2
-udledning for eksempel reduceret med 

hele 3,7 procent. 

UNGE BAG NY KUNST-CYKELRUTE
En ny cykelrute har set dagens lys, og den kan bringe dig rundt 

i kunstens verden på Vestegnen. I anledning af Vestegnens 

Kulturuge er seks digitale kunstværker blevet sat op i Alberts-

lund, Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. 

Cykelruten bringer dig både forbi de nye kunstværker, men 

også forbi en del af den kunst, der i forvejen står i byerne. Det 

er en gruppe unge fra det kreative projekt USKIK, der står bag 

cykelruten, som du kan finde på facebooksiden ’På elektrisk 

grund’. Her kan du også se mere 

om de andre projekter, de unge 

kreative talenter fra Rødovre  

står bag.
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Er du den nye kandidat til Seniorrådet?
I januar 2018 er der valg til 
Seniorrådet, og der er brug for nye 
kandidater på opstillingslisten. På tre 
informationsmøder kan du blive 
klogere på, om det er noget for dig.

Er du født 31. januar 1958 eller før, og har du 

mod på at gøre en indsats for at skabe gode 

vilkår for de ældre i Rødovre? Så er en plads i 

Seniorrådet måske noget for dig. I januar/fe-

bruar 2018 er der valg til Seniorrådet, og der er 

brug for nye kræfter.

“Vi står overfor et generationsskifte. Halvdelen 

af Seniorrådet takker af i denne omgang, så der 

er brug for, at der kommer nye til,” fortæller 

Preben Riel, der er formand for Seniorrådets 

informationsudvalg. Han fortæller, at der i løbet 

af september og oktober holdes tre informati-

onsmøder, hvor interesserede kan høre mere 

om arbejdet, og blive klogere på, om de har lyst 

til at stille op til en plads i rådet. 

DET EMNE DU BRÆNDER FOR
Seniorrådet består af 15 folkevalgte medlem-

mer, der vælges for fire år ad gangen. En af rå-

dets vigtigste opgaver er at rådgive Kommunal-

bestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og at 

udarbejde høringssvar. Men Seniorrådet består 

også af en række udvalg, der fokuserer på be-

stemte emner, blandt andet sundhed, kultur, 

trafik og boliger. Derfor er der som nyt råds-

medlem også mulighed for at kaste sig over det 

emne, du brænder for. 

“For mig kom engagementet ud af det chok, det 

var at blive en af de ældre og ikke skulle arbejde 

længere. Men så gik det op for mig, at der er 

mange opgaver at tage fat på for de ældre,” si-

ger Henning Foss, der valgte at stille op og nu er 

formand for kultur- og aktivitetsudvalget. 

“Jeg ville gerne skabe bedre muligheder for, at 

de ældre kan nyde kultur. Man siger altid, at der 

foregår så meget for de ældre, men vi arbejder 

for, at det skal blive nemmere at få et overblik 

over, hvad der faktisk er af oplevelser,” siger 

han.

DIGITALE UDFORDRINGER FYLDER MEGET
Seniorrådet står dog også selv bag en række 

arrangementer. I denne valgperiode har der 

blandt andet været en visning af Erik Clausens 

film om demens, et debatarrangement om unge 

og ældres fordomme om hinanden og informa-

tionsmøder om rejsekort og nemID. For særligt 

de digitale udfordringer fylder meget. Derfor 

har Seniorrådet også samarbejdet med Rødovre 

Kommune om at samle al information til ældre 

under én bjælke på kommunens hjemmeside.

“Det er ikke alle ældre, der er på nettet - men 

snart alle. Og så er det altså rart, at al informa-

tion, der er relevant for os er samlet ét sted, så 

det er nemt at finde,” siger Preben Riel. 

Hverken han eller Henning Foss vil på nuvæ-

rende tidspunkt afsløre, om de genopstiller til 

valget. Seniorrådets formand, Ruth Mørch, har 

VIL DU STILLE OP TIL SENIORRÅDET?
Der er valg til Seniorrådet i januar/februar 

2018. Du kan stemme og stille op, hvis du bor 

i Rødovre og er fyldt 60 år senest 31. januar 

2018. I så fald modtager du et brev med en 

stemmeseddel og en returkuvert i januar. 

Sidste frist for modtagelse af brevstemmer er 

den 6. februar 2018. 

Forud for valget kan du på tre informations-

møder høre om mulighederne for stille op 

som kandidat. De foregår:

• På Cafébiblioteket 19. september kl. 

17-19

• På Rødovregaard 25. september kl. 

17-19 

• I Frivilligcentret 4. oktober kl 17-19. 

Stiller du op, skal Rødovre Kommune have 

modtaget en udfyldt opstillingsblanket fra 

dig senest 1. november 2017. 

Seniorrådet består af 15 medlemmer og syv 

suppleanter.

dog allerede besluttet, at dette var hendes sidste 

periode. Men hun håber, at andre vil melde sig 

under fanerne.

VIGTIGT AT MAN GIDER FØLGE MED
“Det er selvfølgelig vigtigt, at man er interes-

seret i at følge med i, hvad der foregår på ældre-

området. Men det er et spændende arbejde vi 

laver, og Rødovre er generelt en god kommune 

at blive ældre i,” siger hun. Dermed ikke sagt, at 

der ikke er noget at tage fat på for de kom-

mende medlemmer af Seniorrådet. 

“Vi har blandt andet en ældrepolitik, som ikke 

har været op til drøftelse en del år, og som godt 

kunne trænge til at blive set nærmere på,” siger 

hun. Også Henning Foss og Preben Riel kan få 

øje på emner, som det nye Seniorråd kan tage 

fat på. Der skal blandt andet arbejdes for at sikre 

værdighed, ved brug af velfærdsteknologi. Og 

for at der også i fremtiden er varme hænder nok 

til de mange ældre, lyder det. 

Seniorrådet fotograferet i 2014. Fra venstre: Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Preben Riel, Birgit Lindahl, Jann 
Larsen, Kirsten Petersen, Henning Foss, Alice Christiansen, Merete Matz, Stella Hansen, John Hedegaard, Ruth 
Mørch, Erik Helmer, Daisy Filipsen og Jan Hylleborg. I 2018 går en ny valgperiode i gang, og du kan stille op til 
Seniorrådet, hvis du er fyldt 60 år 31. januar 2018.

NYHEDERNYHEDER

Affaldssortering 
oversættes til børnesprog

Børnene skal lære at sortere affaldet i både børnehaver og 
skoler. I en ny kampagne får de nu forklaret de forskellige 
affaldsfraktioner på en måde, som de kan forholde sig til.

Metalaffald kan være sølvpapiret, der har siddet rundt 

om din ostemad. Plastaffald er sugerøret du har drukket din soda-

vand med eller fryseposen, du havde din madpakke i. Og småt papaffald 

kan være den tomme karton fra din skolemælk. 

Rødovres børn skal lære at sortere affaldet, og derfor er der nu som led i 

en kampagne sendt informationsfoldere og klistermærker til affaldsbehol-

dere ud til børnehaver og skoler, hvor alt er forkla-

ret, så det giver mening for børnene.

“Hvis børnene skal smide papir fra en skole-

opgave ud, så skal de ikke stå og være i tvivl, 

om de må smide det ud der, hvor der er et bil-

lede af aviser og reklamer. Derfor har vi i stedet 

brugt billeder af ting, som de kan forholde sig til,” 

forklarer Gry Skibsted fra Rødovre Kommunes 

Miljøkontor. 

I folderne er der forklaringer af, hvorfor det gavner 

miljøet at sortere affaldet. Der er lavet fire forskellige foldere - til børne-

have, indskoling, mellemtrinet og udskolingen - så alle får oplysninger og 

forklaringer, der passer til deres niveau. Gry Skibsted forklarer, at det 

kræver gode vaner omkring affaldssortering, hvis vi skal udnytte ressour-

cerne i affaldet bedre. 

“Vaner skabes i vores opvækst, hvor vi påvirkes af det miljø, vi er en del af. 

Derfor er det vigtigt, at børn og unge bliver vant til at sortere affaldet. Men 

det nytter ikke noget, at der er et billede af kattegrus ud for ’restaffald’, når 

man er et barn. Så giver det mere mening for dem at det er et billede af 

brugte blyanter og tuscher”,” siger Gry Skibsted

Det var oprindeligt skolernes pedeller, der gjorde 

opmærksom på, at børnene godt kunne 

bruge mere viden om affaldssortering. 

Det bliver dog op til de enkelte skoler om 

de vil bruge folderne som led i undervis-

ningen eller om de blot  skal med hjem i 

tasken. 
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Lille indsats kan gøre en stor forskel
Ny indsats skal hjælpe sårbare unge 
til at få en god start på deres 
uddannelse. Det primære redskab er 
et hjælpsomt telefonopkald i ny og næ 
fra en vejleder i Jobcentret, som 
støtter de unge i at blive på 
uddannelsen.

“Hvordan går det på skolen? Har du fået de 

valgfag, du gerne ville have? Er der nogle vigtige 

datoer eller afleveringsfrister, som du skal hu-

ske? Og har du det godt sammen med de andre 

på holdet?”

Det er den slags spørgsmål, som en flok unge  i 

den kommende tid kan komme til at høre i tele-

fonen. Og stemmen i den anden ende vil ikke 

tilhøre mor eller far, men en medarbejder fra 

Rødovre Jobcenter, som de kender og har tillid 

til. En ny indsats skal nemlig støtte sårbare unge 

i at klare opstarten på en ny uddannelse.

“Vi satte os ned og så på gruppen af unge, som 

vi hjælper i gang med en uddannelse, men som 

vender tilbage til os igen, fordi de er droppet ud. 

En del af dem ville måske have klaret sig, hvis de 

lige havde fået lidt ekstra hjælp. Eller havde haft 

nogen de kunne søge støtte hos undervejs,“ 

forklarer uddannelseskonsulent Mette Pedersen, 

der sammen med sin kollega Rikke Højsgaard 

står bag indsatsen. 

MANGLER ET FORSPRING
De møder de unge, når de kommer for at søge 

om uddannelseshjælp (kontanthjælpsydelse, der 

svarer til SU, red.), og er med til at lægge en 

uddannelsesplan for dem. Men når de unge 

først begynder på uddannelsen, har de hidtil 

været på egen hånd ligesom andre studerende. 

Forskellen er blot, at de ikke altid er som andre 

studerende. Mange af dem har for eksempel 

ikke det lille forspring, som et godt netværk eller 

gode forbilleder giver.

“Det er den lille ting, der mangler og som de 

unge med ressourcestærke familier får hjem-

mefra. Og dem ved vi, nok skal klare sig. Men vi 

ved af erfaring, at det er svært for alle de unge, 

hvor det ekstra overskud mangler derhjemme, 

hvor forældrene er dem, der aldrig får set på 

skoleskemaet eller får spurgt ind. Selvom de 

unge er rigtig dygtige, så er der bare nogle ting 

der spænder ben for dem,” forklarer Rikke Højs-

gaard. Mette Pedersen tilføjer, at enkelte af de 

unge, som de dette efterår skal ringe rundt til, 

også kæmper med diagnoser, der besværliggør 

en lang række ting.

“Dem husker vi på de datoer, der er vigtige eller 

hjælper dem med at søge om hjælpemidler. 

Hvis man har det svært, så kan det være en stor 

ting at skulle tage kontakt til studievejlederen og 

bede om hjælp. Det kan vi så gøre eller tage 

med dem derop,” siger hun. 

Disse unge vil muligvis have brug for uddan-

nelseskonsulenternes støttende telefonopkald 

igennem længere tid, mens andre bare skal 

hjælpes i gang og derefter kan klare sig selv. 

Men det er ikke kun de små praktiske ting, der 

kan ende i en hårknude, når man ikke har no-

gen at søge råd hos. Derfor vil de unge også 

blive spurgt om de er faldet godt til og om de 

har fået venner. 

“Vi kan se på frafaldet, at det sociale betyder 

meget. Hvis man ikke har det godt socialt, så har 

man ikke lyst til at gå i skole. Dér kan vi tage 

kontakt til studievejlederen eller klasselæreren, 

for måske vil det hjælpe at gå på et andet hold,” 

siger Mette Pedersen. Rikke Højsgaard tilføjer:

“Man kan selvfølgelig spørge - jamen kan de så 

overhovedet klare at have et job bagefter, når de 

skal have hjælp til de her ting? Men mange af 

dem vokser virkelig meget, mens de tager en 

uddannelse, og de rykker sig især meget, hvis 

de kommer ud i praktik,” siger hun. Og forhå-

bentlig kan de små telefonopkald få dem så 

langt.

“Det er en lille bitte indsats, men vi tror den kan 

gøre en stor forskel. Det er vores erfaring, at det 

er det, der mangler,” siger Rikke Højsgaard.

FASTHOLD DIN UDDANNELSE
Rødovre Jobcenter har to uddannelseskonsu-

lenter, der fremover også vil fungere som 

vejledere for de unge, der har været tilknyttet 

jobcentret og netop er startet på en uddan-

nelse. Dette efterår får 25-30 unge tilbuddet 

om at blive ringet op og tilbudt hjælp med de 

store eller små udfordringer, der gør deres 

studiestart svær.

Rødovre er det første sted i landet med et 

kommunalt tilbud af denne art.

NYHEDERNYHEDER

Stibroen over Roskildevej ved 
Brandholms Allé blev lukket og 

taget ned, da den var tæret af rust. 
Broen er nu blevet erstattet af en 
gangbro flyttet fra Jyllingevej.

Rødovre har fået tre ‘nye’ broer
Der er igen kommet stibroer over Roskildevej, Jyllingevej og 
Tårnvej. To af broerne er helt nye, mens den sidste er 
’genbrug’.

Flere steder i kommunen bliver det nu igen lettere at krydse 

de store veje som fodgænger. I løbet af august er der nemlig 

blevet sat tre stibroer op som erstatning for dem, der tidli-

gere blev taget ned, fordi de var i for dårlig stand. 

Det drejer sig blandt andet om stibroen over Roskildevej ved 

Brandholms Allé. Den oprindelige jernbro var tæret af rust 

og blev taget ned sidste efterår. Den er nu blevet erstattet af 

en stibro i stål, der tidligere har stået på Jyllingevej ved 

Lørenskogvej.

“Man kan sige, at det er en genbrugsbro. Den har været en 

tur i Nakskov og er blevet renoveret og malet,” forklarer 

Finn Møller fra Rødovre Kommunes vej- og trafikafdeling. 

De to øvrige broer er dog helt nye. For ikke langt derfra, på 

den sydlige del af Tårnvej (tidligere Avedøre Havnevej) er 

den gamle limtræsbro nu blevet udskiftet med en helt ny 

stålbro. Broen er en vigtig færdselsåre for de skolebørn på 

Hendriksholms Skole, der kommer fra Kærene, og nu har 

de fået en ny sikker bro at gå på. 

Den sidste bro er blevet sat op over Jyllingevej ved Højrisvej. 

Her blev forrige bro på stedet påkørt af en lastbil i 2015, og 

erstatningen for den er også en helt ny bro i stål.

Broen over Jyllingevej ved Højrisvej 
blev påkørt af en lastbil i august 2015. 

Den gamle bro er nu erstattet med en 
helt ny stålbro. 

Limtræsbroen over Tårn-
vej (tidligere Avedøre 

Havnevej) blev lukket på 
grund af råd. Fundamentet 
på broen er blevet genbrugt, 
men selve broen er en helt 
ny stålbro. 

Skolebørnene fra Hendriksholms Skole har nu fået 
en ny stålbro at gå over, når de skal krydse Tårnvej.
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Når et menneske lider af psykisk sygdom, så er 

det ikke kun den syge, der er påvirket. Mor, far, 

mand, kone, kæreste eller børn må se til fra si-

delinjen, og ofte er det et ret ensomt sted at stå. 

For at have en psykisk diagnose er stadig tabu-

belagt og ikke nødvendigvis noget, man som 

pårørende fortæller andre om, forklarer Birgith 

Larsen, der er den nye formand for Bedre Psy-

kiatris lokalafdeling for Rødovre/Glostrup. Det 

har været småt med aktiviteter i foreningen i en 

del år, men nu er nye kræfter kommet til, så 

derfor går arbejdet i gang med at række ud til 

de pårørende.

“Vi vil gerne fortælle folk, at de ikke behøver gå 

alene med deres bekymringer, for de er ikke 

alene om dem. Derfor er det vigtigt for os, at 

gøre opmærksomme på os selv og vise, at man 

via vores forening kan høre om andres erfarin-

ger og finde ud af, at selv om det kan være hårdt 

og opslidende i perioder, så kan det også blive 

bedre,” siger Birgith Larsen.

PETER MYGIND FORTÆLLER
Foreningen har søgt om midler hos Rødovre 

Kommune via §18-puljen, der støtter frivilligt 

socialt arbejde. Og de midler vil de nu bruge til 

at lave netværks- og samtalegrupper for 

pårørende. 

Men en række andre arrangementer er også på 

programmet, heriblandt et foredrag med skue-

spilleren Peter Mygind, der fortæller om sine 

egne oplevelser med af angst og depression. For 

et kendt ansigt kan være en stor hjælp, når man 

skal nedbryde tabuer, forklarer Birgith Larsen.

“Hvis jeg stiller mig op og holder et foredrag, så 

er der ikke mange, der vil være interesserede. 

Men når det er en kendt person, så er folk nys-

gerrige efter at se ’giraffen’, og så bliver de 

samtidig også klar over, at vores forening fin-

des,” siger hun.

GÅR ALENE MED SKYLDFØLELSEN
Landsforeningen Bedre Psykiatri arbejder også 

politisk, og det samme gælder mange af lokal-

afdelingerne. Afdelingen i Rødovre/Glostrup har 

dog med en helt ny bestyrelse bag rattet valgt 

først og fremmest at fokusere på at gøre fore-

ningen mere kendt, og på at nå de pårørende til 

psykisk syge. Her er de imidlertid oppe imod en 

stor indre fjende, der ofte får folk til at gå alene 

med deres bekymringer, nemlig skyldfølelsen. 

“Min kone troede i mange år, at det var vores 

skyld, at vores søn var syg. Indtil vi hørte et fore-

drag om det og fandt ud af, at det altså ikke var 

fordi, vi havde sat bleerne forkert på, da han var 

barn,” fortæller foreningens kasserer, Mogens 

Jacobi Andersen, der har en søn, der lider af 

skizofreni. Formand Birgith Larsen har 

selv en datter, der har borderline, 

og har haft samme oplevelse.

“Jeg har også banket mig selv 

i hovedet og tænkt: Hvad har 

vi dog gjort forkert. Der er 

bare den der magtesløshed 

og skyldfølelse, som er svær at 

slippe af med, også selvom man 

ikke har gjort noget galt,” siger Bir-

gith Larsen, hvis datter er velfungerende i dag.

AT SNAKKE ER DEN BEDSTE MEDICIN
Derudover må både syge og pårørende lægge 

øre til historier i medierne, der nemt kan give 

det indtryk, at der ikke er så meget at stille op 

med folk, der lider af psykisk sygdom, siger 

Birgith Larsen. Derfor er det også vigtigt for 

hende at gøre klart, at en psykisk sygdom er helt 

forskellig fra menneske til menneske, og at der 

i øvrigt gælder det samme som med alle andre 

sygdomme: Der er næsten altid noget at gøre.

“På den måde er der ikke forskel på, om du har 

en psykisk sygdom eller en fysisk. Den 

ene sidder bare i skroget og den 

anden i hjernen. Det kan i mange 

tilfælde behandles og de pårø-

rende kan også få hjælp,” siger 

hun. Og for familien til den 

syge er der især én medicin, 

der virker, tilføjer Mogens Jacobi 

Andersen:

“Det bedste for de pårørende er bare 

at snakke, snakke og snakke. Og det kan vi 

hjælpe dem med.”

Med midler fra blandt andet 
Rødovre Kommune går 

Rødovreafdelingen af Bedre 
Psykiatri nu i gang med at 

genoplive sig selv efter lang tids 
stilstand. Missionen er at gøre 

pårørende til psykisk syge 
opmærksom på, at der findes et 
netværk og et sted, hvor de kan 

udveksle erfaringer.

“DU BEHØVER IKKE GÅ ALENE 
MED DINE BEKYMRINGER”

TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER
Frivillige sociale foreninger kan søge om til-

skud til aktiviteter gennem Rødovre Kom-

mune (§18 og §79 i Lov om Social Service). 

Social-og Sundhedsudvalget har udpeget to  

fokusområder som har været styrende for 

bevillingerne af §18-tilskud i 2017. De er:

• Plads til alle i foreningerne

• Grobund for netværk og samarbejde på 

tværs.

NYE ANSØGNINGSFRISTER
Hvis du vil søge om tilskud gennem §18 og 

§79, så skal du være opmærksom på, at an-

søgningsfristen fremover ligger en måned 

tidligere. Fristen er 1. OKTOBER for ansøg-

ninger til forårspuljen og 1. APRIL for ansøg-

ninger til efterårspuljen. 

Du kan finde mere information på rk.dk un-

der fanen ’Brug byen’.  Her finder du også 

ansøgningsskemaer og evalueringsskemaer. 

Du kan også kontakte Rødovre Kommune på 

36 37 73 48 og få mere information.BEDRE PSYKIATRI RØDOVRE/GLOSTRUP
Bedre Psykiatri Rødovre/Glostrup er en lokal-

afdeling under den landsdækkende forening 

Bedre Psykiatri. Den har i 2017 fået støtte fra 

Rødovre Kommune gennem §18 i Lov om 

Social Service. Foreningen fokuserer på at 

give information, støtte og netværk til pårø-

rende til psykisk syge.

Foreningen har følgende aktiviteter på pro-

grammet i efteråret:

• Foredrag med Anna Bjerre fra Girl Talk. 

18. september kl. 19, Frivillighedscentret.

• Peter Mygind fortæller om angst og  

depression. 6. november kl. 19, 

Rødovregaard. 

• Dialoggruppe: 2. oktober, 9. oktober, 6. 

november og 27. november. Løkke Munk 

Kirkegaard, der står bag gruppen. Se mø-

dested på hjemmesiden.

Det koster 250 kr/årligt at være medlem. Det 

giver dig adgang til arrangementer i alle 

Bedre Psykiatris lokalafdelinger. Se mere på  

bedrepsykiatri.dk/roedovre-glostrup.

FRIVILLIG I RØDOVRE FRIVILLIG I RØDOVRE

Mød de 
frivillige

Mød Rødovres mange frivil-

lige foreninger på FRIVILLIG 
FREDAG den 29. september. 

Se mere i kalenderen på 

side 10.
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Det sker i Rødovre

Ud i det grønne
GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
BESØG FÅRENE
Søndag d. 1. oktober kl. 10

Formanden for Fåregræsserforeningen, Ellen 

Jensen, fortæller om foreningens arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren.

Gratis, tilmelding ikke nødvendig.

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
TUR TIL FRUGTLUNDEN
Søndag d. 8. oktober kl. 11

Smag friskpresset æblesaft og hør om æblesor-

terne på børnenes træer. Tag et æble med fra 

haven og få sorten bestemt.

Sted: Ved Ejbybunkeren.

Gratis, tilmelding ikke 

nødvendig.

For børn
BARSELSCAFÉ: BOOST DIN BABYS SØVN
Fredag d. 22. september kl. 10.30-11.30

Er du frustreret over natteroderi ? Sundhedsple-

jersken og zoneterapeuten giver gode råd til at 

støtte dit barns søvnbehov.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Billet: 40 kr. via rdb.dk fra 15. september.

  

ULVETIME: KONCERT MED SILLE OG PALLE
Torsdag d. 28. september kl. 17.00-18.30

Sille og Palle har taget Dina Gellerts ABC-bog 

med i kæmpestørrelse og giver en legende og 

lærerig koncert fyldt med sjove børnerim.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Billet: 20 kr. via rdb.dk fra 21. september.

 

SKRIG OG SKRÅL – RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE
Lørdag d. 30. september kl. 10.30-11.30

Kom og vær med når Pia Jønsson tager børn og 

voksne med på en rytmikrejse med sange, mu-

sik og dans.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek.

Billet: 20 kr. via rdb.dk fra 22. september.

 

BUNKER AF BRÆTSPIL
Onsdag d. 4. oktober kl. 16-18

Kom med ned i bunkeren under biblioteket og 

prøv strategiske brætspil for familier med børn 

fra 8 år og op. Der serveres familieguf og en 

sodavand til spillet.

Sted: Bunkeren under Rødovre Bibliotek.

Billet: 20 kr. via rdb.dk.

MARIEHØNEN EVIGGLAD - 
TEATER FOR DE 2-5 ÅRIGE 
Lørdag d. 7. oktober kl. 10.30-11.05

Alle kender Marie. Hun er glad. Bare ikke 

når det regner. Ingen har ly til Marie, 

undtagen Søren selvfølgelig. Men han 

er så slimet og snegleslasket. 

Sted: Rødovre Bibliotek.

Billet: 20 kr. via rdb.dk fra 29. september.

Musik og scene
FREDE FUP
Fredag d. 21. april kl. 20.30

Er man fan af dansk rockmusik, så er ’Frede Fup’ 

med Frede Norbrink i front tilbage for at minde 

dig om, hvordan dén slags skal skæres.

Sted: Viften.

Billet: 180 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

CARSTEN BANG - ALTER EGO
Fredag d. 15. september kl. 20

Carsten Bang er klar med nyt one-man-show.

Sted: Viften

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

LIVE COMEDY TOUR 2017 - INGEN PANIK!
Onsdag d. 27. september kl. 20

Comedy med Troels Lyby, Nicolaj Kopernikus og 

Anders W. Berthelsen.

Sted: Viften.

Billet: 380 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

VÆBNET MED VINGER MED KATINKA
Onsdag d. 4. oktober kl. 20

En musikalsk rejse ind i Michael Strunges digte 

med sangerinden Katinka.

Sted: Viften.

Billet: 40-130 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

FAIRPORT CONVENTION - 50 ÅRS 
JUBILÆUMSTURNÉ!
Lørdag 7. oktober kl. 20

Rockhistorisk Vingesus med Folk-Rockens 

Fædre, der i år kan drage på deres 50 års 

jubilæumsturné.

Sted: Viften.

Billet: 195 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

Foredrag 
EN ELEKTRISK AFTEN OM PUNKENS PIONERER
Tirsdag d. 12. september kl. 18.30-20.30

Bibliotekerne fejrer Vestegnens Kulturuge med 

arrangementsrækken: ’Michael Strunge - på 

elektrisk grund’. Rødovre Bibliotek sætter fokus 

på punkens musikalske og lyriske landskab.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

MICH VRAA FORTÆLLER
Onsdag d. 27. september kl. 19-21

Vil du vide mere om, hvordan et af Danmarks-

historiens mørke kapitler - slavehandlen i Vest-

indien - blev til romanstof? Mød Mich Vraa, 

forfatteren bag ’Haabet’ og ’Peters kærlighed’.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Billet: 40 kr. via rdb.dk.

DOG, WALK & TALK
Fredag d. 29. september kl. 15-17.30

Fælles hundeluftning og en tur på baren Det 

Gamle Hundebad. Der serveres øl, mens biblio-

tekets formidler fortæller sjove hundehistorier 

fra litteraturens verden og spiller hundemusik.

Sted: Vi mødes foran Rødovre Bibliotek.

Gratis. Tilmelding via rdb.dk.

Kunst
NY UDSTILLING: HEERUP & FOLKET
Fernisering d. 14. september kl. 17

’Folkelighed’ er omdrejningspunktet i den nye 

udstilling Heerup & Folket - kunst til fagbevæ-

gelsen. Kom og se åbningen af udstillingen, der 

vises frem til 28. januar 2018. 

Sted: Heerup Museum.

Gratis.

 

OMVISNING: HANEN PÅ DEN RØDE FANE
Søndag d. 24. september kl. 12-13.

Kom med på omvisning i udstillingen ’Heerup & 

Folket’ og få svar på, hvad hanen laver både på 

3F’s store maleri og skraldemændenes fane. 

Sted: Heerup Museum.

Gratis mod betalt entré, tilmelding ikke 

nødvendig. 

 

FOLKETS SANGE. SYNG MED FRA 
ARBEJDERSANGBOGEN
Torsdag d. 28. september kl. 19-20.30

Fællessang ved pianist og fortæller Birgitte 

Hansen. Sammen synger vi de gode sange om 

arbejder- og familielivet fra Arbejdersangbogen 

og Højskolesangbogen. 

Sted: Heerup Museum.

Billet: 30 kr. inkl. kaffe og kage via heerup.dk 

eller på museet inden 21. september. 

 

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

Nyd en nostalgisk brunch med inspiration fra 

arbejderdrengens madpakke og bliv klog på 

Heerups opvækst på Nørrebro og hans forhold 

til arbejderbevægelsen og folkelighed.

Sted: Heerup Museum.

Billet: 150 kr. inkl. brunch, foredrag og muse-

umsentré via heerup.dk eller på museet in-

den 1. oktober. 

Events
MØD DIN KOMMUNE PÅ FORENINGSDAGEN
Onsdag d. 13. september kl. 10-17

Mød medarbejdere fra dagplejen, rehabilite-

ringsteamet, de forebyggende sygeplejersker, 

faldforebyggelsesteamet og koordinatorer for 

demens-, hjerte-, KOL- og diabetesforløb.

Sted: Rødovre Centrum

Gratis. Tilmelding ikke nødvendig.

BEFÆSTNINGSDAGEN
Søndag d. 24. september kl 10-16

Kom og vær med, når Vestvolden bringes til-

bage til 1917. Der er aktiviteter for hele familien. 

Se programmet på vestvolden.dk.

Sted: Artillerimagasinet på Voldgaden syd for 

Rødovre Parkvej.

Gratis.

FRIVILLIG FREDAG 
Fredag d. 29. September kl. 13-18

Rødovre Frivilligcenter står bag en festlig dag 

med musik, mad og underholdning, hvor du kan 

møde mange af Rødovres frivillige foreninger og 

høre om deres arbejde. På programmet er 

blandt andet koncerter med jazz-duoen ‘Vintage 

67’ og den klassiske pianist Arash Shanafeh 

samt foredrag med Lisbeth Zornig. 

Sted: Rødovregaard.

Gratis.

Sundhed og wellness
SUND MAD FOR FÅ PENGE
Torsdag d. 28. september kl. 

18-19.30

Hør hvordan du kan lave 

sund og lækker mad uden 

at bruge en masse penge. 

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter

 

TEMAAFTEN OM LÆNDERYG-PROBLEMER
Tirsdag d. 24. oktober kl. 16.30-18.45

Er du begyndt at få problemer med ryggen? Få 

viden om, hvordan du kan styrke ryggen ved 

hjælp af forskellige redskaber og aktiviteter. 

Sted: Rødovre Sundhedscenter.

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter.

 

TEMAAFTEN: FÅ EN BEDRE SØVN
Torsdag d. 12. oktober kl. 19-21

Få viden om normal søvn og søvnforstyrrelser. 

Vi tager udgangspunkt i den seneste forskning 

på området med fokus på gode råd samt brug-

bare teknikker til at forbedre din søvn.

Sted: Rødovre Sundhedscenter.

Gratis. Tilmelding via rk.dk/sundhedscenter.

WELLNESS & GUSAFTENER
Hver onsdag og torsdag kl. 17.30-22

I 2017 har Vestbad Wellness åbent hver onsdag 

og torsdag aften, hvor der vil være gus ved vores 

gusmester hver time. Nyd en aften i vand og 

varme hvor du kan benytte dampbad, saunagus, 

bio-saunaer, infrarød helsekabine og spabad. 

Maks 40 pladser. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness.

Pris: 169 kr. 

via rk.halbooking.dk.
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  Kroen der blev væk
På opfordring fra en læser, ser vi 
denne gang tilbage på 
Brandholmskroen. Men meget viden 
om den gamle kro er gået tabt.

Engang havde Rødovre to kroer på Roskildevej. 

Som konkurrent til Damhuskroen fandtes nemlig 

Brandholmskroen, der lå omtrent hvor Brand-

holms Allé i dag møder Roskildevej. På opfor-

dring fra en læser forsøger vi nu at kaste lidt lys 

over kroens eksistens, der meget vel kan have 

strakt sig over 50-70 år. Mere præcist kan vi 

desværre ikke komme det endnu, og det skyl-

des, at der ikke findes meget i arkiverne om den 

gamle kro. 

“Vi har ikke ret mange kilder i vores lokalarkiv, 

der fortæller om kroen. Vi har nogle få billeder, 

men ikke noget, der præcis kan sige, hvilket år 

kroen blev etableret og hvilket år den ophørte 

med at være kro. Det er jo en skam, så vi håber 

lidt på, at borgerne kan hjælpe os med at blive 

klogere,” siger lokalarkivar Marie Drost 

Aakjær.

TEATER OG FYRAFTENSØL
Hvad vi dog ved er, at kroen fik sit navn efter 

Brandholmsgården, og det var da også i går-

dens allersidste bygning, at kroen havde til huse. 

Mellem 1904 og 1919 var Brandholmsgård nem-

lig blevet frasolgt og gradvist revet ned. Tilbage 

stod nu én bygning ud til Roskildevej, som på et 

tidspunkt blev til kro. De få billeder Rødovre 

Brandholmskroen lå i den sidste bygning, der var til-
bage efter Brandholmsgården (billedet). Gårdens 
navn - og dermed kroens - var sammensat af de to 
marker, der hørte til den, nemlig Brønholmsløjen og 
Suderbrandsagre. På billedet fra omkring år 1900 ses 
blandt andre gårdejer Ole Olsen og hans hustru Ane 
Betine.

Lokalhistorisk Samling har derfra viser, at der 

både blev spillet teater, holdt fester og drukket 

en dram efter fyraften. Under Anden Verdens-

krig var kroen en del af det lokale beredskab, og 

kunne bespise lokalbefolkningen, hvis gasforsy-

ningen svigtede, så man ikke kunne lave mad på 

sit komfur.  

I 1981 blev bygningen revet ned. Men inden da 

havde den i en del år huset et auktionshus. 

Hvornår den ophørte med at være kro har indtil 

videre fortabt sig i fortidens tåger. 

Har du gamle kilder eller billeder, der fortæller om Brand-
holmskroen? Så mød op hos Rødovre Lokalhistorisk Sam-
ling på Rødovre Bibliotek eller skriv til Marie Drost Aakjær 
på lokalhistorisk-samling@rk.dk. Vi følger op med nyt fra 
Brandholmskroen på lokalarkivets Facebookside.

Brandholmskroen var også stedet, hvor man gik hen for at se de lokale skuespiltalenter 
folde sig ud på de skrå brædder. Her er det Nøddebo Præstegård opført omkring 1942.

 Stuer Lauridsens Auktioner holdt til i den gamle krobygning til den endeligt blev revet 
ned i 1981. Billedet her er taget i bygningens sidste år, i 1980.

DENGANG I RØDOVRE
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