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VELKOMMEN TIL KÆRENE
Boligområdet Kærene har meget at byde på 

- også for dem der ikke bor der. Det opdagede 

William og Marley på syv år, da de var på en 

ny skattejagt rundt i Kærene sammen med 

deres mødre. Læs om de skjulte skatte i 

Kærene, om hvad beboerne holder mest af ved 

deres bydel, og om hvordan der tages hånd 

om de svageste. Læs side 8-13. 

HER FINDER DU RØDOVRES BYCYKLER 
Bycyklerne er kommet til Rødovre, og nu kan du 

køre på de hvide jernheste fra Rødovre til Kø-

benhavn eller Frederiksberg, og parkere dem 

der. Læs mere og find kort over cyklernes place-

ring på side 4. 
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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 af 

magasinet udkommer i uge 41.
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LEGER LÆRERNE?
Ja, men de bliver klogere samtidig. Ved et stort 

kickoff-arrangement i august tog de nemlig hul 

på det nye skolefag i Rødovre - teknologi og 

innovation. Dér skulle lærere og pædagoger 

lære at bruge en række nye teknologier og 

finde ud af, hvordan de kan indgå i 

undervisningen på Rødovres skoler. 

Læs mere på side 5. 
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KOM TIL HEADSPACE’ FEM ÅRS FØDSELSDAG
Ungerådgivningen Headspace Rødovre kan i år fejre deres fem års 

fødselsdag. Headspace tilbyder gratis rådgivning til børn og unge, 

som har brug for at tale om hverdagens problemer. Med hjælp fra 

frivillige kræfter har Headspace siden 2013 dannet rammerne om et 

trygt frirum til Rødovres unge, hvor konflikter, ensomhed, mobning 

og andre små som store problemer afhjælpes, inden de vokser sig 

for store. Hvis du vil være med til at hylde Headspace for 

deres gode arbejde, så er du velkommen, når 

fødselsdagen fejres f redag den  

14. september kl. 14-15.30 i Headspace’ 

hus på Tårnvej 97.

VESTBADS NYE BASSINER INDVIET
Vestbad blev indviet med et plask, da svømmehallen den 15. august 

slog dørene op til en nyrenoveret svømmehal. På åbningsdagen var 

der gratis adgang for alle, og de glade vandhunde fik lov at afprøve 

forbedringerne på egen krop. Dér hvor det store 50-meters træ-

ningsbassin var, er nu et træningsbassin på 25 meter samt et stort 

varmtvandsbassin og et udspringsbassin. Desuden er fitness-afdel-

lingen blevet udbygget. Wellness-afdelingen og morskabsbas-

sinet for børn og barnlige sjæle er uforandrede. Uden 

for svømmehallen fortsætter arbejdet med at 

renovere friluftsbadet. Det forventes at stå 

færdigt i løbet af 2019.

NY NATURLEGEPLADS DESIGNET AF BØRN
I sidste uge blev en helt ny naturlegeplads ved Magle-

kær i Kærene indviet. Det er boligafdelingen ’Ved 

Milestedet’ under AKB, der ejer legepladsen. Bag 

udformingen står ’børnedemokraterne’, der er en 

gruppe børn fra området, der har indflydelse på 

en række af de beslutninger i boligområdet, der 

vedrører dem. Ved indvielsen dukkede også den tid-

ligere landsholdsspiller Daniel Agger op for at sige 

et par ord. Fodboldspilleren er nemlig protektor for 

børnedemokraterne. Du kan finde den nye naturlegeplads på kortet 

over Kærene på side 8 og 9 i dette blad. Her kan du også læse om 

alle de andre fede legepladser og skjulte skatte i Kærene.  

CAFÉ MØDESTEDET SØGER FRIVILLIGE
Café Mødestedet kunne for nylig fejre 1-års fødselsdag 

som en succes. Der kommer nemlig flere og flere brugere 

til i alle aldre og bliver en del af fællesskabet. Derfor søger 

de nu flere frivillige til madlavning og samvær. Det var 

Rødovre Udsatteråd, der i sin tid tog initiativ til at oprette 

et ikke-kommunalt værested for socialt udsatte borgere. 

Siden har Café Mødestedet været et frirum, hvor man 

uden visitation kan få støtte og snakke med andre. Formålet med 

caféen er at fremme netværk og fællesskaber samt mindske ensom-

hed.  Vil du være frivillig, så kan du søge via Rødovre Frivilligcenters 

hjemmeside rfcenter.dk eller sende en mail til Udsatterådet på ud-

satteraadet@rk.dk. Café Mødestedet har altid plads til flere og er 

åbent hver tirsdag kl. 17-20 på Nørrekær 8 (Café Biblioteket). 
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NYHEDER NYHEDER

Rødovre gør plads til flere børn
Tilflytningen til Rødovre er historisk 
stor, og nu udvider kommunen endnu 
en børneinstitution.

Børnefamilierne strømmer til Rødovre, og der-

for udvider kommunen nu børneinstitutionen 

Søtorp, så der bliver plads til 30 børn mere i 

vuggestue og børnehave. 

I første omgang bliver der bygget et midlertidigt 

anneks, som senere bliver en del af en perma-

nent udvidelse og tilbygning til institutionen. Det 

forventes, at den nye bygning kan tages i brug i 

slutningen af året. 

Den store tilflytning, hvor især mange børnefa-

milier har valgt at bosætte sig i Rødovre, har 

skabt behov for flere institutionspladser i hele 

kommunen. Derfor er Rødovre Kommune også 

i gang med at bygge en ny og moderne børne-

institution ved Irmabyen, som forventes at stå 

færdig i starten af 2019. Den vil få plads til 180 

børn. Indtil den nye institution står klar, har 

Rødovre Kommune lejet lokaler af Rødovre 

Boligselskab og indrettet tre nye midlertidige 

vuggestuegrupper til i alt 30 børn.

Børneinstitutionerne Skanderup, Broparken og 

Rønneholm er desuden blevet udvidet, hvilket 

har givet plads til i alt 45 børn mere. Rødovre 

Kommune har også købt arealet nord for bør-

neinstitutionen Slottet, så den kan blive udvidet. 

Det vil give plads til 30 flere børn.

Bycyklerne er kommet til Rødovre

100 bycykler med elektriske hjælpemoto-

rer er nu kommet til Rødovre, og de 

blev i august hilst velkommen af bor-

gerne foran Rødovre Centrum. 

De nye bycykler er placeret i docking-

stationer ni steder i kommunen, og for 

at skabe et netværk af bycykler, som 

er både brugervenligt og tilgænge-

ligt, er de at finde tæt på rejsemål 

med mange daglige brugere. 

Cyklerne er desuden en del af 

det bycykelsystem som også 

findes i København og på 

Frederiksberg, 

Nu kan du køre mellem Rødovre, 
København og Frederiksberg på 

bycykel med elektrisk 
hjælpemotor. Cyklerne er placeret 
ni steder i Rødovre.

og derfor er det også muligt at køre på tværs af 

de tre kommuner på cyklerne og efterlade dem 

i tilsvarende dockingstationer der. 

Vil du gerne benytte en bycykel, så skal du op-

rette en brugerprofil på bycyklen.dk og tilknytte 

dit betalings- eller rejsekort. Herefter kan du 

logge ind med din profil på den tablet, der sid-

der på bycyklen, og så er det ellers af sted på 

jernhesten.

Bycyklerne er placeret ved Islev Torv, Rødovre Stadionhal, Jyllingevej/Tårnvej, Tæbyvej 
ved Teknisk Forvaltning, Rødovrehallen, rådhuset/Rødovre Centrum, Damhustorvet, 
Vestbad og Rødovre Station. Du kan se placeringerne på kortet til venstre.

Robotter og kodning. Micro:bit og littlebits. Minecraft og pizza-spil. Alt 

sammen er det eksempler på teknologier, der har fundet vej til et nyt læ-

ringsforløb på skolerne i Rødovre.

Selvom skolestart altid er noget særligt – både for elever og medarbejdere, 

så var den alligevel ekstra særlig i år. For i år markerer den ud over 

startskuddet til et nyt skoleår, også startskuddet til det nye fag ’teknologi 

og innovation’. Faget vil desuden indgå som en dimension i alle fag.

For at være helt klar til start til at sætte fokus på teknologi og innovation i 

undervisningen, mødtes alle lærere, pædagoger, skoleledelser og samar-

bejdspartnere til en kick off-dag i teknologiens tegn forud for skolestart

MINECRAFT OG 3D-MODELLER
De mere end 500 deltagere startede dagen ud i samlet trup. Herefter blev 

de spredt ud på de i alt 25 forskellige workshops, der på forskellig vis kom 

med inspiration til arbejdet.

Der blev blandt andet bygget byer i Minecraft, lavet klistermærker, kodet 

spil, bygget robotter i micro:bit og ultrabit, 3D-modelleret og snakket fake 

news og digital dannelse. Og glæden var ikke til at tage fejl af, når det 

lykkedes at kode robotterne til at finde vej gennem labyrinten eller få de 

selvbyggede biler til at ræse hen ad bordet.

MULIGHEDER FOR AT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
”Kick off-arrangementet var den perfekte start på vores nye fag ’teknologi 

og innovation’ og på et nyt skoleår. Vores mange dygtige lærere, pæda-

goger og skoleledelser fik mulighed for at ’lege’ med teknologien og in-

novationen for en dag og få masser af inspiration til læringsforløb med 

vores børn og unge,” fortæller skolechef Tina Marker. Men kickoff-dagen 

handlede også om at mødes over teknologien med kolleger fra andre 

skoler, tilføjer hun:

“Denne her dag har givet os mulighed for at sparre og skabe nye samar-

bejder på kryds og tværs af skolerne i forhold til, hvordan vi på bedst mulig 

vis sammen løfter opgaven med at tænke teknologi og innovation ind i 

hele læringsdagen.” 

Klar til nyt skolefag: Lærere 
og pædagoger lærte at kode 
og bygge robotter
Ved en storslået kickoff-dag i august blev lærere og 
pædagoger i Rødovre klogere på mange af de teknologier, 
som fremover skal være en del af det nye skolefag 
’teknologi og innovation’.

Jyllingevej

Slotsherrensvej

Rødovre Parkvej

Roskildevej
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”Vi ved, der altid er en årsag til, at man 
begynder at drikke for meget”
Den 1. oktober er der frist for 
anøgninger til § 18-puljen, der støtter 
aktiviteter i frivillige sociale 
foreninger. Foreningen Lænken, der 
hjælper mennesker med 
alkoholproblemer tæt inde på livet, er 
en af de foreninger, der tidligere har 
fået støtte. Henrik Jensen og Janne 
Herold har været medlem af 
foreningen Lænken siden 1994. 

Hvad er jeres forenings formål?

”I Lænken hjælper vi folk med alkoholproblemer 

ud af deres misbrug. Hos os får de socialt sam-

vær i et fællesskab uden alkohol. Vi støtter den 

enkelte til at hjælpe sig selv og andre til et liv 

uden alkohol. Vi ved, at det er en kæmpe udfor-

dring at skulle ændre alkoholvaner. Det kan 

derfor være en stor hjælp at mødes med andre, 

som har personlig erfaring med alkoholproble-

mer,” siger Janne Herold.

 

Hvem kan blive medlem?

”Lænken er for borgere 

med alkoholproblemer og 

deres pårørende. Vi mø-

der folk, der gerne vil gøre noget ved deres al-

koholproblem og tænker: ’Nu går den ikke 

længere’. Det er ofte på grund af deres arbejde 

og familie. Første gang folk kommer her, kigger 

de ned i jorden. De føler sig flove, fordi de ved at 

komme her indrømmer, at de har tabt kontrollen 

over deres egne handlinger. I Lænken får de 

kammerater, der støtter hinanden. Vi er en lille 

gruppe, og nogle har været medlemmer i mere 

end 15 år, andre 3-4 år. Vi 

rådgiver ud fra vores egne 

erfaringer med at blive 

tørlagt,” fortæller Henrik 

Jensen.

 

Er der krav til jeres medlemmer?

”Folk skal være ædru, når de kommer i Lænken. 

Vi hjælper dem med at gå fra alkoholafhængig 

til tørlagt. Mange kan få tilbagefald, og i så-

danne situationer er det godt at høre andres 

erfaringer. Her er ingen prædikener eller løftede 

pegefingre. Vi siger: ’Op på hesten igen’ og støt-

ter hinanden. Det kan tage flere år at blive tør-

lagt,” siger Henrik Jensen.

 

Hvad betyder jeres forening for medlemmer med 

alkoholproblemer?

”Det er et vigtigt frirum, hvor de kan mødes i et 

socialt fællesskab med ligesindede. Her ser vi 

ikke skævt til nogen, for vi ved, at der altid er en 

årsag til, at man begynder at drikke for meget. 

Hvis der er nogen, vi ikke har set et stykke tid, 

ringer vi på døren hos dem. Vi ved godt, hvorfor 

de ikke dukker op eller ikke svarer. Og så har vi 

en snak om, hvor dårlig abstinenser gør en. Vi 

fortæller dem, at det går over og ’sådan har jeg 

også haft det,’” siger Janne Herold.

Hvilken betydning har foreningen for pårørende?

”De pårørende synes, det er positivt, at deres 

ægtefælle kommer her. Tålmodigheden kan 

være brugt op derhjemme. De har måske haft 

mange udfordringer på grund af alkoholproble-

mer, som har fyldt for meget i deres hverdag. Så 

Henrik Jensen og Janne Herold sidder i haven ved et hvidt træbord lavet af et medlem, der var snedker. Han er gået 
bort for nylig, men bordet er stadig samlingspunkt for medlemmerne i foreningen Lænken. Deres forening har fået 
midler fra Rødovre Kommune via § 18-puljen til at lave aktiviteter sammen og støtte hinanden til et liv uden 
alkohol.

TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

Frivillige sociale foreninger kan søge om tilskud til aktiviteter gennem Rødovre Kommune (§ 

18 og § 79 i Lov om Social Service). Social-og Sundhedsudvalget har udpeget to fokusområder 

for § 18-tilskud i 2018, som skal fremme det frivillige arbejde på særlige områder. De er:

• Plads til alle i foreningerne

• Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed.

Hvis din forening vil søge om tilskud gennem § 18 og § 79, er ansøgningsfristen den 1. oktober 

for ansøgninger til forårspuljen og den 1. april for ansøgninger til efterårspuljen. Du kan finde 

mere information på rk.dk under fanen ’Brug byen’. Her finder du også ansøgningsskemaer 

og evalueringsskemaer.

LÆNKEN RØDOVRE
Lænken i Rødovre er en lokalforening 

under den landsdækkende forening Læn-

ken. Den fokuserer på at skabe et socialt 

netværk for alkoholmisbrugere og deres 

pårørende. Lænken består af frivillige, som 

selv har haft problemerne tæt inde på livet 

enten som misbrugere eller pårørende. 

Foreningen har i 2018 fået støtte fra Rød-

ovre Kommune gennem § 18 i Lov om 

Social Service. I efteråret har Lænken føl-

gende aktiviteter, alle uden alkohol:

•  Sejltur med skibet Sagafjord

•  Teater- og biografture

•  Fællesspisninger og julefrokost

Har du lyst til at møde andre, som har al-

koholproblemer tæt inde på livet? Så kan 

du kontakte foreningen på 

roedovrelaenken@gmail.com eller finde 

lokalforeningen på laenken.dk. Du kan 

også møde op mandag eller torsdag  

kl. 16-19 på Ovrevej 1, hvor foreningen 

holder til. Den skifter dog snart adresse. 

Den nye adresse kan du finde på 

hjemmesiden.

MØD DE FRIVILLIGE

Du kan møde Rødovres mange frivillige 

foreninger på FRIVILLIG FREDAG den  

28. september. Her står Rødovre Frivillig-

center bag en festlig dag med musik, mad 

og underholdning, hvor du kan høre om 

det arbejde, Rødovres frivillige foreninger 

laver. På programmet er blandt andet 

koncert med visesanger Jørgen Bendixen, 

dans fra Ghana, gymnastikopvisning, 

møde med Morten Bødskov, besøg fra 

Nimbusklubben og meget andet. Det er på 

Rødovregaard fra klokken 13 til 18.

FRIVILLIG I RØDOVRE

det er godt, at ægtefællen kan tale om proble-

met et andet sted. Nogle gange er de pårørende 

også sammen med deres ægtefælle her. De 

pårørende glæder sig til at få deres ægtefælle 

ædru, og det hjælper vi i foreningen med”, siger 

Henrik Jensen.

 

Hvor tit mødes I, og hvad laver I sammen?

”Vi mødes to gange om ugen. Om sommeren 

sidder vi i haven og drikker kaffe sammen og 

snakker, mens nogle dyrker kartofler. Andre 

gange spiser vi sammen og laver gode danske 

retter som flæskesteg eller frikadeller. Vi arran-

gerer også ture til teater og musicals som ’Sa-

turday Night Fever’ eller sejltur på Roskilde 

Fjord,” fortæller Janne Herold.

 

Hvordan kommer interesserede i kontakt med je-

res forening?

”Både folk med alkoholproblemer og pårørende 

er velkomne til at møde os til en kop kaffe hver 

mandag og torsdag klokken 16-19 på Ovrevej 1. 

Vi har tavshedspligt, og folk kan være anony-

me,” siger Henrik Jensen.

“ Her er ingen prædikener eller løftede 

pegefingre. Vi siger: ’Op på hesten igen’ og 

støtter hinanden ”
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TEMA: VELKOMMEN TIL KÆRENE

Vidste du...?

TEMA: VELKOMMEN TIL KÆRENE

Velkommen til Kærene
Måske kender du 
allerede Kærene 
som din egen 
bukselomme. 
Måske har du 
kun hørt om 
bydelen. Uanset, 
så har Rødovres 
største almene 
boligområde en 
masse at byde 
på - også for dig, 
der ikke bor der. 
Her får du et 
overblik over, 
hvor du finder 
legepladser, 
Hønsehaven, 
bistaderne, 
hestefolden og 
alle de andre 
skjulte skatte. 

CAFÉ BIBLIOTEKET på Nørrekær 8 er det bankende hjerte 

i områdets boligsociale arbejde. Her er strikkeklub, værk-

sted, kortspil, richshaw-cykler og meget mere, og alle er 

velkomne.  Lige ved siden af (på samme postadresse) 

ligger desuden LOKALHUS SYD, hvor der er fællesspisning 

en gang om ugen. 

VESTBAD er netop 

blevet ombygget og 

har bl.a. fået ud-

springsbassin med 

klatrevæg.

I HESTEFOLDEN går otte 

heste, der tilhører Ung-

domshuset Milestedet.

1

3
4

5

6

7

... at der er ti legepladser i Kærene i Rødovre? 
Det er områdets boligselskaber AAB, AKB og Lejerbo, der ejer og vedlige-

holder legepladserne. Du kan finde alle legepladserne på kortet.

...at der findes børnedemokrati i Kærene? 
Boligafdelingen ’Ved Milestedet’ under AKB står bag. De inddrager bl.a. 

børnene, når legepladserne skal renoveres. Senest har børnene været med 

til at bestemme, hvordan en helt ny naturlegeplads skulle se ud. Den kan 

du finde på kortet.

... at du ofte kan spise sammen med andre i 
Kærene?

Du kan komme til fællesspisning i Lokalhus Syd hver torsdag fra september 

til maj. Spørg på Café Biblioteket om, hvordan du melder dig til. Hver 

tirsdag er der desuden ’Café Mødestedet’ i Café Biblioteket for udsatte eller 

ensomme borgere. Her kan du få en snak og en bid mad.  

... at Kærene faktisk hedder ’Milestedet’?
Området blev bebygget i slutningen af 1950’erne og er opkaldt efter gården 

Milestedet, der lå over for milestenen på Roskildevej. Den markerede, at 

der var én mil til centrum af København. I dag bliver området dog for det 

meste omtalt som Kærene, fordi mange af vejnavnene ender på -kær.

... at Kærene har fået en gruppe Bydelsmødre? 
Det er lokale kvinder, der sætter aktiviteter i gang, og som kan hjælpe 

andre kvinder i boligområdet med nogle af de ting, som de måske pga. 

sproglige vanskeligheder har svært ved at overskue. 

... at der findes et netværk, der arbejder bag 
kulissen for at skabe tryghed?

Hver uge holder Rødovre Kommune og Lokalpolitiet møder, hvor man 

drøfter bekymrende adfærd blandt børn og unge - ikke bare i Kærene, 

men i hele Rødovre. I Rødovre har man også opbygget en unik model for 

samarbejde mellem kommunen, boligselskaberne og lokalpolitiet. Der er 

desuden blevet ansat en ’brobygger’, der bl.a. skal hjælpe unge, der er på 

vej ud ad en glidebane. Sammen danner disse tiltag mulighed for at  

reagere hurtigt og effektivt i forhold til kriminalitet, utryghed og 

bekymringer.

8

1

3

4

KÆRHAVEN er små nyt-

tehaver drevet af frivillige 

lokale beboere. 5

LEGEPLADSER
Kærene ligger både i 

Rødovre og i Brøndby 

kommuner. 

I Rødovre-delen af 

Kærene er der ti lege-

pladser. Seneste skud 

på stammen er en ny 

naturlegepads ved 

AKB. Den er på kortet 

markeret med et 

2

MOTIONSBANEN er en udendørs 

træningsbane bl.a. velegnet til 

parkour. 2

6 7

HØNSEHAVEN er drevet af frivillige, der 

passer hønsene på skift. Ved hønsehuset er 

der desuden små nyttehaver og en 

legeplads.

KÆLKEBAKKE OG MOTIONSBA-
NE/LEGEPLADS ligger side om 

side her i Kærenes sydende.

HONNINGHAVEN består af syv bistader, 

som passes af frivillige. Bierne er mere 

end flittige. Sidste år gav bistaderne en 

rekordhøst på 509 kilo honning. 8

Kortet indeholder Geodanmark Ortofoto fra Sty-
relsen for Dataforsyning og Effektivisering og 
Danske Kommuner, WMTS-service. August 2018.
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Bente Frederiksen, boet i Kærene i 16 år.

Hvad kan du godt lide ved at bo i Kærene?

“Jeg synes Kærene er et sted, hvor der er et rigtig godt netværk, og det er 

med til at gøre det til et godt sted at bo. Jeg kommer oprindelig fra Hille-

rød, men jeg har faktisk aldrig boet et sted, hvor jeg har kendt så mange 

som her. Man kommer hinanden ved, og der er mange muligheder  

for at være frivillig. Jeg er selv frivillig i både Hønsehaven og i 

biavlerforeningen.”

Føler du dig nogensinde utryg i Kærene?

“Nej, egentlig ikke. Der var engang, hvor vejene ikke var så godt belyst som 

de er nu, og det var måske lidt utrygt, men det er fint nu.”

Anja Fogelberg, boet i Kærene i 3 år.

Hvad kan du godt lide ved at bo i Kærene?

“Jeg har en rigtig god lejlighed, der ligger højt oppe og med en god udsigt. 

Jeg elsker at bo her, også fordi der er så mange grønne områder, og det 

er så nemt at komme hertil og fra med offentlig transport. Og så kan jeg 

godt lide, at der er sådan et sted her som Café Biblioteket, hvor man kan 

komme ned og møde andre og spise sammen, når man har lyst til det.”

Føler du dig nogensinde utryg i Kærene?

“Nej, jeg er ikke bange, heller ikke efter skyderiet. Der blev jo lynhurtigt 

gjort en masse ved det, så snart der skete noget. Så det er ikke noget, der 

bekymrer mig.”

Claus Sigesmundsen, boet i Kærene i 10 år.

Hvad kan du godt lide ved at bo i Kærene?

“Det er et dejligt sted at bo. Der er rigtig meget sammenhold, og sådan et 

sted som Café Biblioteket gør rigtig meget for lokalsamfundet. Og så kan jeg 

godt lide, at dem der bor her er en god blanding af forskellige mennesker. 

Der er både dem med anden etnisk baggrund, og dem der er lidt skæve i 

det og så alle de andre. Jeg kunne ikke forestille mig, at bo et andet sted.”

Føler du dig nogensinde utryg i Kærene?

“Nej, men jeg kan godt se, at skyderiet har gjort nogle af beboerne her 

utrygge Det er meget forskelligt, hvordan folk tager det. Selv tager jeg det 

ret afslappet. Men folk taler med hinanden om det, og det er faktisk den 

bedste måde at tage det på, for det er også med til at styrke sammenholdet 

hernede. Så på den måde har det faktisk rystet folk mere sammen.”

“Jeg har aldrig boet et sted, hvor jeg har 
kendt så mange som her”

TEMA: VELKOMMEN TIL KÆRENE TEMA: VELKOMMEN TIL KÆRENE

DEMENSVENNER I KÆRENE
Hvert år kommer gårdmændene i Kærene på seminar som en del af 

den boligsociale indsats. I år handler det om demens og gårdmændene 

bliver uddannet ’demensvenner’, da man i områdets styregruppe har 

indgået et samarbejde omkring demensvenlige boligområder søsat af 

Alzheimerforeningen. Kærene er blevet udvalgt som testområde for 

projektet, fordi der i forvejen er et meget stærkt samarbejde mellem 

den boligsociale indsats og driftsmedarbejderne i områdets tre bolig-

selskaber (AAB, AKB og Lejerbo). På et senere tidspunkt vil det også 

blive muligt for beboere i Kærene at blive demensvenner. Læs mere 

om projektet på demensven.dk.

Overskud til at passe 
på de svage ældre
I Kærene er der et stærkt samarbejde mellem de tre 
almene boligselskaber og den boligsociale indsats. Det 
giver overskud til at passe ekstra på de svageste. Som en 
del af et nyt projekt bliver områdets gårdmænd nu 
uddannet til at opdage, hvis en beboer er ved at blive 
dement. 

Ejendomsmester Kevin Lund kender problemet: En ældre beboer ringer og 

brokker sig over, at lyset i badeværelset ikke virker. Men da han når frem, 

er alt i orden. Beboeren ringer igen og brokker sig over lyset, der stadig 

viser sig at virke fint.

“Så fandt jeg til sidst ud af, at hun går og trykker på den forkerte kontakt. 

Så jeg satte et lille label på, hvorpå der stod ‘badeværelse’. Så blev hun ikke 

forvirret,” forklarer Kevin Lund, der arbejder for boligselskabet AAB. 

I et boligområde som Kærene, hvor mange bliver boende til de bliver 

gamle, er gårdmænd og varmemestre ofte blandt de første til at opdage, 

hvis en beboer får demens. Det er nemlig dem, folk ringer til med proble-

mer, der kan være tidlige tegn på sygdommen. 

“For nogle af gårdmændene vil det falde helt naturligt at undersøge det 

eller kontakte familien eller kommunen, men sådan er det ikke for alle. 

Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen får noget mere viden om det her,” 

siger Kevin Lund. Derfor skal gårdmændene i områdets tre boligselskaber 

AAB, AKB og Lejerbo til november på seminar for at blive ‘demensvenner’. 

Seminaret er en årlig tilbagevendende begivenhed, som den boligsociale 

indsats står bag, men i år får det overskriften ’demens’, fordi boligselska-

berne har sagt ja til at indgå et samarbejde med Alzheimerforeningen.

“Vi vil gerne give vores gårdmænd en basal viden om demens, så de alle 

sammen bliver klædt på til at opdage, når der er noget galt, og ved hvem 

de skal kontakte,” forklarer Susanne Mikkelsen, der er boligsocial koordi-

nator i Kærene. 

OVERSKUD TIL AT UNDGÅ KONFLIKTER 
Hun forklarer, at projektet både handler om at hjælpe de ældre, men også 

om at skabe tryghed for naboerne. Men det kræver, at de også får mere 

viden om demens.

“Derfor kunne vi også godt tænke os, at naboerne blev demensvenner. Så 

ville de for eksempel forstå, hvorfor fru Jensen igen har sat sin skraldespand 

ved deres dør. At det ikke er, fordi hun er doven, men fordi hun ikke kan 

finde affaldscontaineren. Folk har mere overskud til at håndtere det, når de 

kender årsagen, så man kunne undgå en masse frustrationer og konflikter,” 

siger Susanne Mikkelsen. Derfor vil der på et senere tidspunkt også komme 

et informationsmøde for beboere, der vil være demensvenner. 

LIDT SOM ET FØRSTEHJÆLPSKURSUS
At blive demensven betyder dog ikke, at man har meldt sig som frivillig 

eller skal til at agere hjemmehjælp, understreger projektleder Maja Louise 

Sørensen fra Alzheimerforeningen: 

“Man kan sammenligne det med et førstehjælpskursus. Dér løber man jo 

heller ikke rundt og leder efter ulykker og folk, der skal have førstehjælp. 

Du har kun brug for din viden, hvis du møder en, der viser tegn på de-

mens. Så kan du tage kontakt til boligselskabet eller kommunen, der kan 

undersøge om personen har brug for hjælp.”  Hun tilføjer, at det kan gøre 

en stor forskel: “Vi har det med at tænke, at det er familiens ansvar at gøre 

noget ved den slags, men hvis man er enlig, så er naboen, postbuddet og 

varmemesteren måske ens nærmeste netværk.” 

Med det nye projekt er dette netværk nu blevet stærkere i Kærene. 

VOXPOP

Et stærkt firkløver. De tre alemene boligselskaber har et tæt samarbejde med den 
boligsociale indsats i Kærene. Fra venstre er det ejendomsleder i AKB Søren Lillevang, 
ejendomsmester i AAB Kevin Lund, varmemester i Lejerbo Henrik Poulsen og bo-
ligsocial koordinator Susanne Mikkelsen.
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TEMA: VELKOMMEN TIL KÆRENE

Ny skattejagt i Kærene skal vise alt 
det, bydelen har at byde på. Og den er 
både for de lokale og for dem, der 
bare er på besøg. William og Marley 
på syv år tog turen rundt fra post til 
post sammen med deres mødre.

De to drenge piler afsted og springer over de 

små forhindringer, der er mellem dem og lege-

pladsen. Den ene suser hurtigt op i et klatresta-

tiv, mens den anden effektivt afsøger området, 

stående med spredte ben og et søgende blik. 

Dér!

“Jeg har fundet den,” råber William på syv år, og 

løber hen til et stykke kulørt lamineret papir, der 

hænger på en af skraldespandene. Hans mor 

kommer hen til ham, og det samme gør moren 

til den anden dreng, der hedder Marley. De har 

fundet post nummer tre i skattejagten ’Rundt i 

Rødovre’. Den skal i løbet af september lokke 

børn og voksne rundt i Kærene og vise alt det, 

boligområdet har at byde på, både for de lokale, 

men også for dem, der ikke selv bor her.

William, Marley og deres mødre er nogle af 

dem, der kommer ’udefra’. De bor med deres 

familier i villakvarteret på den anden side af 

Tårnvej. 

“Når man bor i et villakvarter, så har man det 

nogle gange med at lukke sig lidt om sig selv. Så 

selv om vi bor lige ved siden af Kærene, så bru-

ger vi faktisk ikke området så meget,” siger 

Williams mor, Julie Rosenkilde. Nu får hun dog 

lov at se, hvad hun er gået glip af, efterhånden 

som den lille gruppe bevæger sig videre mod 

næste post - og finder endnu en legeplads. Og 

inden længe endnu en.

“Vidste du, at der var en legeplads her, Wil-

liam?” spørger Julie. 

“Ja da,” siger William skråsikkert, for han har 

været her med sin klasse. Selv kender Julie kun 

til få af de i alt ti legepladser, der faktisk findes i 

Rødovre-delen af Kærene.

Igen er drengene i gang med at klatre i legesta-

tiverne, mens mødrene læser posten. Det er, 

som det skal være, for ideen med skattejagten 

er også, at det især er de voksnes hjerner, der 

kommer på arbejde, mens børnene enten kan 

løse en lille let opgave eller løbe omkring og 

lege. De to drenge lokkes dog til, da en QR-kode 

på posten viser videre til en video med de to 

højhuse, der for seks år siden blev sprængt i 

luften her i Kærene.

“Årh,” siger Marley.

“Hvorfor gjorde de det?,” spørger William. 

Deres nysgerrighed er kortvarigt vakt, men 

snart piler de igen gennem bydelen mod næste 

post. 

OPDAGE DE SKJULTE SKATTE
Marleys mor, Lea Bødskov, kommer heller ikke 

ret ofte over Tårnvej for at bruge Kærene, selv 

om Marleys far er vokset op her. Men hun synes 

skattejagten er en god måde at få manet nogle 

Hvorfor har I lavet skattejagten ‘Rundt i Rødovre’?

“Fordi vi gerne vil lokke folk rundt i kvarteret og vise dem alt det, Kærene har 

at byde på. Historien om bydelen er ofte ensidig og negativ. Men der er også 

en anden historie at fortælle. Om en bydel med dejlige legepladser, skønne 

åndehuller og stærke fællesskaber. Så vi håber på at så et frø i folk, så de 

tænker: ’Nåja, det kunne man også’, når familien næste gang overvejer, hvor 

de skal tage hen på tur i dag.”

Hvorfor er der brug for, at folk kender til de gode ting ved Kærene?

“Fordi en dårlig historie ikke må skygge for alt det gode. Dermed ikke sagt, at 

der ikke er problemer, der skal tages hånd om, og det bliver der også. Da vi 

oplevede skyderierne i juni, skabte det en del utryghed. Heldigvis blev der 

hurtigt og effektivt taget hånd om sagen af både politi, SSP og de sociale 

myndigheder. Det må bare ikke skygge for alle de mange ressourcer, der også 

findes her. Derfor laver vi en skattejagt som appellerer til både børn og voksne, 

og som med få midler kan få folk til at se mulighederne i et rigtig fedt 

område.” 

Hvordan fungerer skattejagten rent praktisk?

“Du skal bruge kortet på vores skattejagt-folder til at finde 15 poster. Undervejs 

kan du lege på legepladserne eller kigge indenfor i Café Biblioteket eller Vestbad, 

og du behøver ikke gennemfører skattejagten i ét hug. Ved hver post skal du, ved 

at svare på et spørgsmål eller ved at bruge en kodebryder, finde de bogstaver 

der udgør et hemmeligt ord. Alle der vil være med kan hente en folder på Café 

Biblioteket på Nørrekær 8 eller på ejendomskontorene for AKB, AAB og Lejerbo. 

Indskolingsbørnene fra Hendriksholm Skole er også blevet inviteret.”

Kan man vinde noget?

“Alle børn, der gennemfører skattejagten, får en kasket, og så trækker vi lod 

om andre præmier. Hovedpræmien er en Tivolitur for vinderen og familie.”

Hvorfor hedder skattejagten ‘Rundt i Rødovre’, når den foregår i Kærene?

“Det gør den, fordi vi også planlægger at lave skattejagter andre steder i 

Rødovre. Der findes også andre områder, hvor de gode fortællinger om om-

rådet ikke rigtig når ud i verden.“

“En dårlig historie må ikke 
skygge for alt det gode”
En ny skattejagt med navnet ’Rundt i Rødovre’ skal vise de 
hyggelige og børnevenlige sider af boligområdet Kærene frem. 
De gode historier må ikke drukne i den dårlige, mener Thomas 
Aistrup fra SSP i Rødovre, som står bag.

SSP i Rødovre står bag skattejagten ’Rundt i Rødovre’ i samarbejde med Kærenes tre 
boligselskaber AAB, AKB og Lejerbo samt Hendriksholms Skole og Café Biblioteket.

af de fordomme til jorden, der måske er om 

Kærene efter det skyderi, der fandt sted i juni.

“Hvis man ikke er vant til at komme her, så tror 

man måske, at der sidder bandefolk på hvert  

gadehjørne. Der kan man jo så se, at sådan er 

det ikke,” siger hun. 

Til gengæld er der børn, der leger på legeplad-

serne, og en flok beboere, der hygger sig sam-

men i solen. Et par af dem fortæller, at de er 

frivillige i nogle af Kærenes mange projekter, så 

som Hønsehaven og Honninghaven. 

William, Marley og deres mødre er nu nået hen 

til ‘Hønsehaven’, hvor der også er en post.

“Vidste du, at her var et hønsehus,” siger Lea 

overrasket til Julie. Til spørgsmålet om, hvorvidt 

det har rykket noget for hende, at komme en tur 

rundt i Kærene, svarer Julie:

“Ja, det har været sjovt at opdage de skjulte 

skatte. Jeg har fået øjnene op for, at der faktisk 

er endnu flere grunde til at bevæge sig herover, 

end jeg huskede.” 

Tag på 
skattejagt 
i Kærene

VIL DU MED PÅ SKATTEJAGT - OG MÅSKE VINDE EN TIVOLITUR?
Så hent en folder med et skattekort i Café Biblioteket på Nørrekær 8 

eller på ejendomskontorene for AKB, AAB og Lejerbo i Kærene. Der er 

15 poster på skattejagten, og du behøver ikke løse dem alle på én gang. 

Der er både nemme opgaver for børn og nogle lidt sværere for voksne. 

Hvis du løser alle gåderne og afleverer besvarelsen, er du med i lod-

trækningen om fine præmier, bl.a. en Tivolitur for dig og din familie. 

Skattejagten fortsætter indtil slutningen af september.

TEMA: VELKOMMEN TIL KÆRENE

Julie, Lea, William og Marley er i gang med at løse en af opgaverne på den nye skat-
tejagt. Skattejagten starter på Hendriksholms Skole  og går derefter Kærene rundt.
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Det sker i Rødovre

Events
FOLKEKØKKEN 
19. september og  4. oktober kl. 17.30

Første gang serveres der italiensk mad, både i 

kød- og vegetarudgave. Den 4. oktober står den 

på varme supper, alle vegetariske. 

Sted: Kantinen på Rødovre Rådhus

Pris: 50 kr. for voksne / 25 kr. for børn under ti 

år.

FRIVILLIG FREDAG
Fredag d. 28. september 13-18

Rødovre Frivilligcenter står bag en festlig dag, hvor 

du kan møde mange af Rødovres foreninger. 

Sted: Rødovregaard.

Gratis.

 

BEFÆSTNINGSDAG
Søndag d. 30. september kl 10-16

Kom og vær med til den traditionsrige befæstnings-

dag for hele familien. Se mere på vestvolden.dk.

Sted: Artillerimagasinet

Gratis

Sundhed
STYRK DIN MENTALE SUNDHED
Onsdag d. 26. september kl. 19-20.30

Find ud af, hvor sund din psyke er og få inspira-

tion til, hvordan du kan styrke den i hverdagen. 

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig via Rødovre 

Sundhedscenter.

 

HOLD RYGGEN I GANG - VED DU HVORDAN?
Torsdag d. 2. oktober kl. 16.30-18.45

Hør hvordan du kan styrke din lænd med øvel-

ser. Workshoppen er kun for borgere med 

lænderygsmerter opstået inden for seneste år.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig via Rødovre 

Sundhedscenter.

For børn
FUGLETIME MED HØJTLÆSNING
Onsdag d. 12. september kl. 17-18.30

I anledning af Vestegnens Kulturuge tager vores 

børnebibliotekar bøger med i ’Livets rede’ ved 

Rødovregaard. Vi spiser børnevenlig ’fuglemad’.

Sted: Haven ved Rødovregård

Pris: 30 kr. inkl. mad. Billetter kan købes via 

rdb.dk fra tirsdag d. 4. september.

 

BARSELSCAFÉ: BABYBIBLIOTEKET
Fredag d. 21. september kl. 10.30-11.30

Få tips og gode råd til dit barns allertidligste 

sprogstimulering. Der er en pegebog til alle.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr inkl. boggave til alle børn. Billetter kan 

købes via rdb.dk fra torsdag d. 13. september.

ULVETIME: LASSE-LEIF KOMMER PÅ BESØG
Tirsdag d. 2. oktober kl. 17-18.30

Vær med, når forfatter Mette Finderup fortæller 

om sine Lasse-Leif bøger. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 30 kr. inkl. mad. Billetter kan købes via rdb.

dk fra mandag d. 24. september.

Wellness
SÆSONÅBNING AF WELLNESS 
Søndag d. 16. september kl. 10-14 

Eksklusiv sæsonåbning med velkomstdrink inden 

den første af tre saunagus. Du kan frit benytte 

dampbad, saunagus, bio-saunaer, infrarød helse-

kabine, spabad og varmtvandsbassin

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 175 kr. /125 kr. for Club Vestbad-medlemmer

MOR & DATTER WELLNESS
Fredag den 28. september kl. 18-20.30

En wellnessaften med hygge, afslapning og le-

vende lys for mor og datter. Nyd dampbad, sau-

naer, infrarød helsekabine, spabad og varmt-

vandsbassin. Deltagere skal være fyldt 12 år. 

Sted: Vestbad Wellness

Se pris og information på vestbad.dk/wellness/

arrangementer

FREDAGS WELLNESS - FOR KVINDER
Fredag den 5. oktober kl. 18-20.30

Nyd en aften i vand og varme. Benyt dampbad, 

saunagus, bio-saunaer, infrarød helsekabine og 

spabad. Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Se pris og information på vestbad.dk/wellness/

arrangementer

Ud i det grønne
KIG PÅ STJERNER
Lørdag d. 15. september kl. 20.30 (ny dato)

Kunne du tænke dig at lære mere om nattehim-

len? Michael Quaade fra Astronomisk Selskab 

fortæller og viser frem med stjernekikkert. Afly-

ses eller udskydes ved uegnet vejr. Hold øje på 

dn.dk/roedovre.

Sted: Artillerimagasinet

Gratis. Ingen tilmelding.

 

GÅ DIG GLAD I NATUREN MED LITTERATUREN
26. september kl. 17.30-19

Tag med på en sjov og anderledes gåtur. Vi 

starter med oplæsning af inspirerende litteratur. 

Bagefter venter tre kilometers gåtur på Vestvol-

den med læsestop undervejs. Vi slutter af med 

forfriskninger og uddeling af små gå- og littera-

turgaver til alle.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis adgang, tilmelding via rdb.dk.

 

BESØG FÅRENE
Søndag d. 7. oktober kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om foreningens arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Ingen tilmelding.

 

TUR TIL FRUGTLUNDEN
Søndag d. 7. oktober kl. 11

Kom og smag friskpresset æblesaft og hør om 

æblesorterne på børnenes træer. Tag 4-5 æbler 

med fra haven og få sorten bestemt af æbleeks-

perten Maren Korsgaard.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Ingen tilmelding.

Musik og scene
DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN
29. og 30. september kl. 13 og 16

Se eller gense Thorbjørn Egners klassiker 

Dyrene i Hakkebakkeskoven.

Sted: Viften

Billetter 145/ 215 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk 

/ teaterbilletter.dk

 

HIT MED 80’ERNE
Fredag d. 5. oktober kl. 20:30

Koncert med musik fra 80’erne, så som Tøse-

drengene, Rocazino, RayDeeOhh, TV2 m.fl.

Sted: Viften

Billetter 210 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

 

JENS UNMACK - SOLO
Lørdag d. 6. oktober kl. 20

For første gang nogensinde tager Jens Unmack 

afsted helt alene med numre fra det store Love 

Shop-katalog og fra hans solo-albums.

Sted: Viften

Billetter 215 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk.

Foredrag
MAISE NJOR OG ASTA-MAJA NJOR BOISEN: 
ALLE VEJE FØRER TIL MOR
11. september kl. 19-21

Få et godt grin, når Maise Njor og datter Asta-

Maja Njor Boisen tager mor-datter-forholdet un-

der (k)ærlig behandling.

Sted: Rødovre Bibliotek

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

CAFÉ H PÅ HEERUP MUSEUM MED JYTTE HILDEN
Torsdag d. 20. september kl. 19-21

I år fylder Emma Gads klassiker Takt og Tone 100 

år. Jytte Hilden lægger op til en spændende 

debat om moderne livs- og omgangsformer. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 80 kr. inkl. vin og snack. Billetter købes på 

heerup.dk eller på museet inden 14. september.

ATOMBLOMSTER - KUNST OG HISTORIE OM 
KOLD KRIG OG VELFÆRD PÅ VESTEGNEN
17. og 24. sept. samt 1. og 8. oktober kl. 10-12

Ny foredragsrække på Heerup Museum: Efter 2. 

Verdenskrig leves det gode liv i forstæderne, 

men under overfladen lurer frygten for den alt-

ødelæggende atomkrig. I sin have i Rødovre 

indfanger Henry Heerup både frygt og 

fascination.  

Sted: Heerup Museum

Pris: 460 kr. for fire foredrag, bookes via Køben-

havns Folkeuniversitet, fukbh.dk

GO’MORGEN HEERUP: FOREDRAG OG BRUNCH
Søndag d. 7. oktober kl. 11-13

Hør om Heerups kunst under den kolde krig. 

Sted: Heerup Museum

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

museet. Billetter købes på heerup.dk eller på 

museet inden 30. september. 

Kunst
UDSTILLING: ATOMBLOMSTER
– HEERUP OG DEN KOLDE KRIG
14. september - 27. januar

Den Kolde Krigs modsætninger var som skabt til 

Heerups billedunivers, hvor atombomber, rum-

kapløb og fredsbevægelse sneg sig ind. Det viser 

udstillingen, der også rummer kulturhistoriske 

genstande fra Oplevelsescenter Vestvolden og 

Rødovre Lokalhistorisk Arkiv.

Sted: Heerup Museum

Entré: 45 kr. Børn gratis

 

INTERNATIONAL SNITTEDAG
Lørdag d. 15. september kl. 11-15

Lær et gammelt håndværk at kende og oplev 

glæden ved at snitte. Mindre børn skal følges 

med en voksen. 

Sted: Heerup Museum, museumshaven

Pris: 35 kr. inkl. fri entré til museet. Ingen 

tilmelding.

  

GRATIS OMVISNING:
ATOMBLOMSTER OG FREDSDUER
Søndag d. 23. september kl. 12

Familievenlig omvisning i den nye særudstilling. 

Vi snakker om atomblomster, fredsduer og fan-

tasifulde rejser ud i rummet, når vi går på opda-

gelse i Henry Heerups farvestrålende værker. 

Sted: Heerup Museum

Ingen tilmelding. Gratis mod betalt entré (45 kr.).
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DENGANG I RØDOVRE

Under Vestvoldens frodige muld ligger forsvars-

værket Ejbybunkeren, og i Rødovre Biblioteks 

kælder gemmer sig både bunker og komman-

docentral. Få steder kan man som i Rødovre se 

sporene efter Den Kolde Krig. Men mens den 

gamle beton fortæller om forberedelserne til det 

værst tænkelige, så fortæller arkiverne om de 

aktivister, der dengang gik på gaden for at de-

monstrere for nedrustning og fred. 

“Rødovre havde en aktiv fredsbevægelse, det 

kan vi se på billeder og i breve og avisudklip. 

Der har været mange forskellige grupper, og 

den første opstod helt tilbage i 1950,” forklarer 

Marie Drost Aakjær fra Lokalhistorisk Samling. 

Den allerførste gruppe kæmpede for en tilslut-

ning til Stockholm Appellen, der handlede om et 

forbud mod atomvåben. Men senere kom 

mange flere grupper til. 

“Fredsbevægelsen faldt i to bølger både i Rød-

ovre og i resten af Danmark, nemlig i 1960’erne 

og 1980’erne , hvor Den Kolde Krig var koldest. 

Det er også her, vi ser folk gå i anti-atommarch 

ind ad Roskildevej,” siger Marie Drost Aakjær. 

Fra samme perioder kan man finde lange dis-

kussioner i lokalaviserne. I 1960’erne handlede 

diskussionerne især om Ejbybunkeren som et 

bombemål, mens mantraet for fredsbevægelsen 

1980’erne blev, at erklære Rødovre for ’atomvå-

benfri zone’. 

HEERUP - FREDSBEVÆGELSENS MALER
Men også andre steder finder man stadig spo-

rene efter Den Kolde Krig, nemlig i Henry He-

erups malerier. Allerede i 1961 begyndte He-

erup, der havde sit værksted på Kamstrupvej i 

Rødovre, at tilføje bomber til sine kendte  

motiver. Billederne blev snart adopteret af  

fredsbevægelsen og brugt på plakater og til 

demonstrationer.

“Heerup var ellers ikke politisk. De ting, han ville 

sige, sagde han gennem sine billeder Men han 

sympatiserede med fredsbevægelsen og lod 

dem bruge sine billeder,” forklarer Anni Lave 

Nielsen, der er leder af Heerup Museum. Og for 

fredsbevægelsens var det ligefrem en 

fordel, at Heerup ikke var politisk, 

mener hun: 

“Fordi de fik en maler, som var 

folkelig, og som kunne appellere 

til alle, ikke bare til venstrefløjen.” 

I 1970’erne oplevede fredsbevægel-

sen en stille periode, men da den blev 

blev vakt til live igen i 1980’erne, kom Heerup på 

Ingen atombomber i Rødovre, TAK!

banen igen. I 1981 blev et af hans motiver brugt 

som gavlmaleri på Folkets Hus i Stengade på 

Nørrebro, og da den lokale gruppe ‘Rødovre for 

fred’ startede i 1982, var det Heerup de bad lave 

motivet til deres klistermærker. Tegnin-

gerne til klistermærket er for nylig 

dukket op fra arkiverne under ar-

bejdet med en udstilling om He-

erup og Den Kolde Krig. De forestil-

ler en fredsdue, der sidder på 

hovedet af - ja, hvad ellers end en 

vaskeægte Rødovre-tyr. 

“Vi stopper dig kun for kort tid. Men bomben stopper dig for evigt,” stod der på banneret i 1985 under en demonstration på Rødovre Parkvej arrangeret af fredsgruppen ’Fredrik 
- Unge for fred.’ Den kolde Krig havde nået endnu et lavpunkt, og atomtruslen delte vandene - var man naiv, hvis man troede at nedrustning var en løsning i sig selv? Gruppen 
Fredrik var ikke i tvivl. Den forsøgte i samme periode at få Rødovre erklæret som ’atomvåbenfri zone’.

Atomtruslen under Den Kolde Krig fik 
mange af Rødovres borgere på gaden 
for at demonstrere for fred og 
nedrustning. Imens arbejdede Henry 
Heerup i sin have i Rødovre, hvor 
atombomberne sneg sig ind i 
billederne og gjorde ham til en af 
fredsbevægelsens foretrukne malere. 

Henry Heerups billede ’Atombomben’ fra 1961 kan opleves 
på udstillingen ’Atomblomster - Heerup og Den Kolde Krig’ 
på Heerup Museum fra den 14. september. Udstillingen er 
en del af et samarbejde med Lokalhistorisk Samling og 
Oplevelsescenter Vestvolden, der også omfatter hjemme-
siden rødovreogdenkoldekrig.dk samt en foredragsrække. 
Se mere om foredragene på side 14.
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