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DET FRIVILLIGE ARBEJDES MASKINRUM
Bag det frivillige sociale arbejde i Rødovre står dedikerede foreninger og ildsjæle. 
Og bag dem står Rødovre Frivilligcenter klar til at støtte med alt fra netværk, 

paragraffer og lokaler. Du kan møde dem alle til FRIVILLLIG FREDAG.
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Indhold
NY DAGINSTITUTION INDVIET
En historisk stor tilflytning af børnefamillier har 

betydet, at der er brug for mere plads til de 

mindste. Nu står en helt ny daginstitution færdig 

ved IrmaByen. I august blev den indviet officielt. 

Se mere på side 4.

HJÆLP TIL SÅRBARE - OG DERES BØRN
Hver femte dansker oplever at have ondt i livet 

på et eller andet tidspunkt. Er du samtidig for-

ælder, er der sandsynlighed for, at dit barn også 

kan mærke, at du har det skidt. Derfor har Rød-

ovre Kommune børnegrupper for børn, hvis 

forældre har psykiske vanskeligheder. Læs mere 

om grupperne og om den nye helhedsplan for 

hjælpen til psykisk sårbare på side 8 og 9. 

KORT NYT

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 41.

4 Ny daginstitution indviet

5 Rødovres vartegn satte spot  

på mangfoldigheden

5 Vil du med på cykeltur på tirsdag?

6 Besøg det frivillige arbejdes  

maskinrum til Frivillig Fredag

8 Børnegrupper hjælper børnene,  

når mor eller far har det svært

9 Øget fokus på hjælp til  

psykisk sårbare i Rødovre

10 Det sker i Rødovre

12 Dengang i Rødovre: Sunde børn skal 

lære håndens og åndens arbejde

INDE I MASKINRUMMET
Rødovre har et væld af frivillige sociale forenin-

ger, fulde af ildsjæle, der støtter op om en sag. 

Men bag dem står Rødovre Frivilligcenter klar til 

at støtte ildsjælene, når de har brug for hjælp. Få 

et kig ind i maskinrummet bag det frivillige ar-

bejde og mød maskinmestrene, der hjælper til 

bag kulissen. Læs også om festdagen Frivillig 

Fredag, hvor du selv kan gå på udkig blandt de 

frivillige foreninger i Rødovre og måske finde 

der, hvor du hører til. Se mere på side 6.
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ENSRETTET PÅ RØDOVREVEJ
Frem til den 15. november vil biltrafikken på Rødovrevej være 

ensrettet i sydgående retning mellem Slotsherrensvej og Hor-

sevænget. Det skyldes, at VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab 

I/S) skal udføre et større gravearbejde. Trafikanter, der plejer at 

benytte Rødovrevej til at køre mod nord til Slotsherrensvej, skal 

i stedet køre af Jyllingevej og Tårnvej. Buslinje 132 vil desuden 

være omlagt via Fortvej i retning mod Tingbjerg, og buslinje 

848 vil i retning mod Islev være omlagt via Jyllingevej – Rødov-

revej – Fortvej – Tårnvej. I modsat retning vil begge buslinjer 

køre i normal rute. Du kan læse mere og se kort 

over omlægningerne på rk.dk.

KVIT SMØGERNE SAMMEN MED ANDRE
Ønsker du at stoppe med at ryge, men har du svært 

ved at lykkes med det alene? Rødovre Sundhedscen-

ter åbner nu op for tilmelding til Rødovre Kvitter 

Smøgerne, hvor 85 procent af sidste års deltagere 

blev røgfri. Forløbet består af syv caféaftener, hvor du 

møder andre, der også vil stoppe med at ryge, hører inspire-

rende oplæg og får vejledning af professionelle rygestoprådgi-

vere. Rådgivningen foregår i mindre grupper, og hver gruppe 

har en fast rådgiver. Til hver caféaften vil der være kaffe, te og 

lodtrækning om små præmier. Rødovre Kvitter Smøgerne  

starter mandag den 4. november på Rødovregaard, Kirkesvin-

get 1. Du kan tilmelde dig på rk.dk/rygestop eller ringe på  

tlf. 36 37 81 90.

RØDOVRE BIBLIOTEK HOLDER LUKKET
Hovedbiblioteket i Rødovre holder lukket fra mandag den 16. til 

og med søndag den 22. september, da der skal læg-

ges nyt gulv i bibliotekets forhal. Afleveringsfri-

sten for lånte materialer bliver ændret, så der 

ikke er afleveringsdatoer i lukkeperioden. I 

samme periode har Trekanten/ Islev Biblio-

tek til gengæld udvidet åbningstid, så du 

kan besøge biblioteket fra klokken 10-18 mandag den 16. til 

torsdag den 19. september. Fredag den 20. september er der 

åbent 10-17 og lørdag den 21. september klokken 10-14. Læs 

mere på rdb.dk eller spørg på biblioteket.

USA OG DANMARK MØDES PÅ HEERUP MUSEUM
Fra 13. september byder Heerup Museum indenfor til en farverig 

dialogudstilling mellem Henry Heerup og den dansk-amerikanske 

keramiker og billedkunstner Gert Mathiesen. Heerup og Mathiesen 

er to folkelige og farverige kunstnere, der på hver deres måde tog 

afsæt i et oldnordisk billedsprog. Mens Heerup blandt andet skabte 

sin værker fra sin have her i Rødovre, så havde Mathiesen base i 

New York, hvilket også påvirkede hans kunst. Nu kan du opleve 

deres værker side om side i udstillingen 'DK – US. Heerup & Ma-

thiesen'. Der er fernisering på udstillingen torsdag den 12. 

september klokken 17, og alle er velkomne. Du kan læse 

mere på heerup.dk. 

SEP T EMB ER 2 019  /  S A MM E N OM RØ D OV R E  /  3  



Ny daginstitution indviet
Rødovre Kommune har netop indviet 
en ny daginstitution - Børnehuset 
Espelunden. Dermed er kommunen 
ved at have håndteret det store pres 
på daginstitutionerne, som er opstået 
efter flere år med historisk stor 
tilflytning.

De seneste år har Rødovre oplevet en historisk 

stor tilflytning. Kommunen har løbende bygget 

flere nye daginstitutioner og udvidet en række 

eksisterende, så der er plads til alle de nye små 

Rødovreborgere. Den 20. august blev en helt ny 

daginstitution, Børnehuset Espelunden, indviet, 

og dermed er man nu godt på vej til at have til-

strækkeligt med pladser til de 0-5 årige. 

Daginstitutionen ligger på Risterivej 10 i Irma-

Byen med Værkstedcentret Espevangens 

smukke gamle bygninger som nærmeste nabo. 

Den er allerede taget i brug, og den 1. septem-

ber var der indskrevet 59 vuggestuebørn og 29 

børnehavebørn. Institutionen får plads til  

cirka 180 børn, når den er oppe på sin fulde 

kapacitet.

Det har kostet cirka 44 millioner kroner at bygge 

institutionen. Udenfor er der en naturlegeplads 

med masser af udfordringer og aktiviteter for 

børnene. Både inden- og udendørs kan børnene 

tage en rutsjebane ned fra 1. sal. 
Vil du med på cykeltur på tirsdag?

Rødovres vartegn satte 
spot på mangfoldigheden

NYHEDER NYHEDER

Kræftens Bekæmpelse og Rødovre Kommune 

har startet et pilotprojekt til familier, hvor mor 

eller far har fået kræft. Der er tale om en men-

torordning, hvor familierne matches med en 

frivillig mentor, som selv har prøvet det samme 

eller har professionelt kendskab til situationen. 

Den frivillige kan for eksempel sparre med fami-

lien om praktiske løsninger, dele tanker og op-

levelser og være med til at lette hverdagen. Hvis 

din familie har brug for en mentor, eller hvis du 

ønsker at være frivillig, så kontakt tovholder  

fra Kræftens Bekæmpelse Lone Rønholt på  

tlf. 30 76 59 72 eller mail lonron@cancer.dk. 

Det er sæson for nedfaldsfrugt, og mange vil 

gerne have æblerne væk fra græsplænen. Fylder 

du frugten i sækken til haveaffald, så husk blot 

at den højst må veje 10 kilo, og at sækken med 

æbler ikke må stå mere end et par dage. Ellers 

går bunden ud af posen, så din skraldemand 

ikke kan tage den med. Fylder du i stedet ned-

faldsfrugten i haveaffaldsbeholderen, så må du 

kun fylde den halvt op, for at den ikke bliver for 

tung. Det samme gælder for rummet til madaf-

fald i din affaldsbeholder. Hvis du ikke har en 

haveaffaldsbeholder, kan du få en gratis. Du kan 

bestille den via selvbetjening på rk.dk/affald, 

hvor du også kan læse mere om affalds- 

sortering.

Ny mentorordning for 
kræftramte familier

Hvor skal jeg gøre af min 
nedfaldsfrugt?

Midt i august var der Copenhagen Pride, og i 

den anledning fejrede Rødovre igen i år også 

mangfoldigheden ved at lade vandtårnet lyse op 

i regnbuens farver. Det skabte begejstring rundt 

omkring, blandt andet på Facebook, hvor bille-

der af regnbuetårnet blev delt flittigt.

Hver tirsdag kan du komme med ud 
og cykle sammen med andre. 
Diabesforeningen, Hjerteforeningen 
og Lungeforeningen står bag en 
ugentlig cykeltur rundt i Rødovre, hvor 
alle er velkomne.

Har du lyst til at cykle en tur i Rødovre en gang 

om ugen, så kører en lille flok cyklister afsted fra 

hovedindgangen ved Rødovre Rådhus hver 

tirsdag klokken 13 – uanset vejret. Ruten varie-

rer fra gang til gang, men der bliver cyklet cirka 

fem kilometer og i et tempo, hvor de fleste kan 

være med. Er der brug for det, bliver der også 

holdt pauser undervejs.

Bag initiativet står Diabetesforeningen, Hjerte-

foreningen og Lungeforeningen. 

"Jeg talte med nogle ældre mennesker, som 

fortalte, at det efterhånden var svært at finde 

nogen at cykle med, og at de derfor ikke kom 

afsted. Alle diabetikere bør jo røre sig, så derfor 

fik vi ideen til at lave en ugentlig cykeltur, lige-

som når Rødovre Sundhedscenter arrangerer 

'Mandagsgang' hver uge," siger Else-Marie Pe-

dersen fra Diabetesforeningen. De to andre 

foreninger bakkede op, fordi deres medlem-

mer oplever det samme, og nu er de en 

flok, der kører afsted hver tirsdag. 

Du behøver ikke være medlem af nogen 

af foreningerne for at 

deltage, og du 

skal heller ikke 

melde dig til. 

Desuden er 

det helt i 

orden at 

have el på 

cyklen, hvis du 

har brug det. Du er velkommen til at skrive en 

sms til Else-Marie Pedersen på 20 53 44 24, hvis 

du vil ringes op for at høre mere om cykelturen, 

men det er ikke nødvendigt at ringe eller skrive 

for at tilmelde sig. Du kan bare møde op.
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NYHEDER NYHEDER

Besøg det frivillige arbejdes MASKINRUM 
Den 27. september er der Frivillig 
Fredag på Rødovregaard, hvor du kan 
møde en lang række af Rødovres 
frivillige sociale foreninger. Bag det 
hele står Rødovre Frivilligcenter, der 
støtter og hjælper foreningerne med 
stort og småt.

Når kalenderen rammer sidste fredag i septem-

ber, samles Rødovres frivillige sociale foreninger 

altid på Rødovregaard til en festdag, hvor alle 

borgere er velkomne. Frivillig Fredag hedder 

dagen, der i år falder på den 27. september. Her 

kan du gå fra bod til bod og høre om de forskel-

lige foreninger. Men der vil også være under-

holdning og rig mulighed for at få en gratis 

pandekage eller to med på vejen.

“‘Find dit frivillige fællesskab’ er temaet for da-

gen, så det er en dag, hvor foreningerne har en 

mulighed for at vise sig frem, og borgerne har 

mulighed for at opdage dem. Der er mange, der 

gerne vil være frivillige, men måske bare ikke 

har fundet ud af, som hvad,” siger Michael Bank 

Weltz, der selv er frivillig i Rødovre Frivilligcen-

ter, der arrangerer festdagen. De er en paraply-

organisation for foreningerne, så mens ildsjæ-

lene ude i de mange frivillige sociale foreninger 

støtter de mennesker eller den sag, de har fokus 

på, så har Rødovre Frivilligcenter travlt med at 

støtte foreningerne.

"De frivillige gør det for at hjælpe andre, men 

det er også vigtigt, at de mærker, at nogen støt-

ter dem. For de er jo ildsjæle," siger Michael 

Bank Weltz. 

Han arbejder til daglig med kommunikation, og 

derfor har han også kastet sig over at lave en 

ugentlig podcast op til Frivillig Fredag, som ta-

ger livtag med det at være frivillig. Den byder på 

tips og tricks samt reportager fra nogle af Rød-

ovres foreninger.

SKABE BÅND MELLEM DE FRIVILLIGE
Podcasten og festdagen skal dog ikke kun give 

flere lyst til at være frivillige, de skal også skabe 

bånd mellem de mange borgere i Rødovre, der 

allerede er frivillige.

“Vi vil rigtig gerne have, at flere foreninger bli-

ver medlemmer af Rødovre Frivilligcenter, og 

det handler simpelthen om at skabe et netværk. 

For jo flere medlemmer vi har, jo flere forenin-

ger kan vi samle, når vi gerne vil søsætte et nyt 

projekt," siger siger Lars Thorndal, der er leder 

af Rødovre Frivilligcenter. Han nævner som ek-

sempel, da flygtningene vandrede op gennem 

Jylland. Der samlede de alle de foreninger, der 

arbejdede med flygtninge for at kunne hjælpe 

bedst muligt. 

HJÆLP TIL AT BLIVE ENIGE
Det er gratis for foreningerne at være medlem af 

Rødovre Frivilligcenter, hvor de kan låne lokaler 

og få rådgivning om stort og småt.

"Det kan være, I er en ny forening, der har brug 

hjælp til at finde ud af, hvordan I rammer en 

bestemt målgruppe, eller at I er en forening, der 

har eksisteret i mange år, men har brug for nyt 

liv. Det kan vi hjælpe jer med. Og så har vi jo 

med ildsjæle at gøre, så det sker også, at der 

kan være forskellige personlige dagsordner i en 

forening. Så kan der være brug for at få klar-

gjort, hvilken retning man skal gå i," siger Lars 

Thorndal. Men selvom han håber på flere med-

Rødovres lærere blev klar til 
skolestart – og til fremtiden 
Kort før Rødovres skoleelever vendte tilbage fra sommerferie, mødtes 

alle ansatte fra Rødovres skoler til et stort 'kick on'-arrangement med 

fokus på teknologi og innovation, som siden 2018 har været en del af 

skoleskemaet i Rødovre. I alt 550 medarbejdere deltog i forskellige 

workshops, talkshops og foredrag med det formål at være helt klar til 

at tage imod eleverne og til at kunne ruste dem bedst muligt til 

fremtiden. 

lemmer, så kan alle i virkeligheden dukke op, og han skal nok hjælpe 

uanset, lover han.

"Du kan også komme her, hvis du bare er dig og ikke medlem af nogen 

forening overhovedet, men bare har noget du gerne vil i gang med," siger 

han. For det er glæden ved det frivillige sociale arbejde, der skal drive 

værket, ikke protokoller og medlemslister. 

"Når du arbejder som frivillig, så får du altid noget igen. Men når du ar-

bejder med frivilligt socialt arbejde, så får du det hundrede gange igen, 

fordi du mærker, at du løfter et andet menneskes liv," siger Lars 

Thorndal. 

Cafeen er hjertet i Rødovre Frivilligcenter, fortæller Lars Thorndal (t.v.), der er leder af 
centret. Michael Bank Weltz er frivillig og med til at sætte fokus på bl.a. Frivillig Fredag 
den 27. september.

FRIVILLIG FREDAG OG RØDOVRE FRIVILLIGCENTER

Der er Frivillig Fredag på Rødovregaard den 27. september kl. 13-17, 

hvor du kan møde de frivillige sociale foreninger i Rødovre. 

Dagen arrangeres af Rødovre Frivilligcenter, og du kan se mere på 

centrets Facebookside, hvor du også kan høre podcasts som optakt 

til dagen. Du kan også læse mere om Rødovre Frivilligcenter på  

rfcenter.dk, hvor du også finder Den Sociale Vejviser, der er et op-

slagsværk over de frivillige sociale foreninger i Rødovre.
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Regnen slår mod vinduet, men i det rummelige 

lokale under taget på Rødovre Skole er stemnin-

gen lun og rar. Det er her børn fra Rødovres 

‘børnegrupper’ mødes for at tale om de ting, der 

kan være svære, hvis man har en forælder med 

psykiske vanskeligheder. Denne eftermiddag 

sidder gruppeleder og psykolog Julia Ahlbom 

dog kun over for et enkelt barn. Det er Mikkel, 

der sammen med sin mor Maria har sagt ja til 

at fortælle, hvorfor de valgte at melde Mikkel til 

en børnegruppe.

“Jeg har lidt af angst og depression. Jeg er må-

ske ikke den, der har haft det allersværest af folk 

med psykisk sygdom, men Mikkel har alligevel 

oplevet nogle ting, som han skal håndtere. For 

eksempel at jeg er træt, at jeg er ked af det, eller 

at mit overskud pludselig forsvinder, så vi er 

nødt til at aflyse ting, vi havde planlagt,” forkla-

rer Maria. Mikkel, en sød og smilende tiårig, 

nikker. Det var hans mor, der foreslog, at han 

skulle gå i gruppen, og han sagde ja. Men da 

dagen kom, og han skulle afsted, var det allige-

vel med sommerfugle i maven.  

”Jeg var meget nervøs første gang, for jeg vidste 

ikke, at der var mange andre, der også havde 

prøvet at være kede af det her. Men de andre 

børn var søde, og nu er vi blevet venner,” siger 

han. 

Det anslås, at der sidder 2-4 børn i hver eneste 

skoleklasse, hvis forældre har kæmpet med 

psykiske sygdom i sværere eller mildere grad. 

Derfor har Rødovre Kommune i flere år lavet 

børnegrupper for børn i alderen 7-13 år, hvis 

forældre har psykiske vanskeligheder. I gruppen 

bliver der leget, hygget og lavet øvelser, og bør-

nene kan spejle sig i hinanden og dele deres 

oplevelser. 

LÆRER AT TALE SAMMEN
“Vi vil rigtig gerne give børnene et sprog til at 

tale om de her vanskeligheder. De skal opleve, 

at de ikke er alene med det. Og så skal de frita-

ges fra det ansvar, de måske føler, de har for at 

gøre mor eller far glad,” siger Julia Ahlbom.

Ifølge Maria har det hjulpet, at Mikkel har fået 

nogle værktøjer til at tale om det, der er svært.

"Jeg føler, at vi er kommet tættere på hinanden, 

fordi vi har haft nogle rigtig gode snakke," siger 

hun og Mikkel nikker. Hun tilføjer, at det også 

har været en hjælp at kunne smide facaden.

“Før kæmpede jeg en kamp for at sørge for, at 

Mikkel ikke skulle mærke, at jeg var ked af det. 

Men når så han var gået i seng, så krakelerede 

det. Det lettede rigtig meget, at vi pludselig kan 

snakke om tingene. Jeg behøver ikke længere 

tage en facade på, og vi kan begge to sige det, 

hvis vi har haft en dårlig dag,” siger hun. 

ET TABU MANGE VIL OPLEVE
Ifølge Julia Ahlbom sidder der mange børn ude 

i Rødovres skoler, som kunne få gavn af børne-

grupperne ligesom Mikkel. Men hun frygter, at 

mange ikke tør melde deres børn til, fordi der er 

så stort et tabu forbundet med psykisk sårbar-

hed og psykisk sygdom. Og det kan Maria godt 

genkende:

“Det handler jo om ikke at kunne klare legeafta-

ler, fødselsdage eller måske at gå på arbejde. 

Der er ikke meget prestige i at indrømme, at 

man ikke kan klare hverdagen. Det er tabu, og 

så er det nemmere bare ikke at gøre noget,” 

BØRNEGRUPPER

Rødovre Kommune laver børnegrupper 

for børn fra 7-13 år, hvis forældre har 

psykiske vanskeligheder. Grupperne ledes 

af to uddannede gruppeledere, og her 

leger man, laver øvelser og hygger. Bør-

nene kan dele oplevelser og få hjælp fra 

de voksne. Børnegrupperne mødes to ti-

mer om ugen i ti uger på Rødovre Skole, 

og børnene kan blive hentet og bragt. 

Grupperne holdes i skoletiden, og bør-

nene får lovligt fri fra skole. Grupperne er 

fortrolige, men skolen har kendskab til de 

børn, der deltager. Der starter nye grup-

per i uge 39 og uge 9. Kontakt Julia Ahl-

bom på tlf. 30 76 77 42 eller på mail 

cn18924@rk.dk for at høre mere eller til-

melde dig eller se mere på rk.dk/bg

Børnegrupper hjælper børnene, når mor 
eller far har det svært
Børn kan mærke, når mor eller far 
ikke har det godt, og så kan det være 
en hjælp at tale med andre børn, der 
har oplevet det samme. Derfor laver 
Rødovre Kommune børnegrupper for 
børn, hvis forældre har psykiske 
vanskeligheder. Mikkel og hans mor er 
nogle af dem der ved, at det hjælper. 

Øget fokus på 
hjælp til psykisk 
sårbare i Rødovre

Antallet af psykisk sårbare er stigende. Hver 

femte dansker oplever at have ondt i livet på et 

eller andet tidspunkt. I Rødovre lever 900 bor-

gere med en svær psykisk lidelse og én ud af 

fem Rødovre-borgere har desuden svage sociale 

relationer. Flere af disse borgere modtager ind-

satser på tværs af forvaltninger og lovgivninger 

med risiko for, at de mange kontakter bliver 

uoverskuelige for den enkelte.

Social- og Sundhedsudvalget har derfor beslut-

tet, at der skal igangsættes en proces, der skal 

give input til en ny helhedsplan for psykisk sår-

bare, en plan der skal indeholde forslag til 

konkrete indsatser. Målgruppen er psykisk sår-

bare i Rødovre, der har brug for støtte fra kom-

munen for at få en hverdag til at fungere, og 

målet er at finde nye måder at løse de kom-

plekse problemer, som ikke kan løses af kom-

munen alene. 

Løsningerne skal findes sammen med borgerne, 

og derfor vil der blive lavet interviews med psy-

kisk sårbare borgere og deres netværk samt 

med centrale interessenter i Rødovre såsom 

lokale foreninger på området, Udsatterådet, 

Handicaprådet, Distriktspsykiatrien og medar-

bejdere i kommunen. Helhedsplanen bliver 

udviklet over efteråret og skal politisk behandles 

i starten af 2020.

Rødovre har i forvejen en række stærke sociale 

indsatser for eksempel en støttekontaktperson-

ordning, væresteder samt et stort fokus på fore-

byggelse. Rødovre var desuden den by i landet, 

hvor headspace, det gratis rådgivningstilbud til 

børn og unge, åbnede sit første center. 

siger hun. Men ifølge Julia Ahlbom skal man 

huske på, at man hverken er den første eller 

sidste i den situation. 

“Jeg kan godt forstå, at man ikke vi skilte med, 

at man har det svært, men faktum er, at mange 

af os kommer til at opleve psykiske vanskelighe-

der på et tidspunkt i vores liv,” siger hun. Men 

når man først har taget springet og bedt om 

hjælp, så venter der også en belønning. 

“At se den forskel, det har gjort for mit barn at 

gå i børnegruppen, har været en gave. Jeg tror, 

der er mange andre børn, der også vil have godt 

af at vide, at de ikke er alene. At der findes andre 

børn, der også har ondt i maven, når de går i 

seng,” siger Maria. Og Mikkel er enig:

“Der er nogen fra min klasse, jeg ville anbefale 

det, fordi jeg kan se på dem, at de er kede af det 

i skolen. Hvis jeg skulle fortælle dem om børne-

grupperne, så ville jeg sige til dem, at jeg virke-

lig tror, det kunne hjælpe.”

Hvis du som voksen rammes af angst, depression, stress eller andre psykiske vanskeligheder kan det være en stor 
udfordring også at være forælder, og ofte kan dit barn mærke, at noget ikke er, som det skal være. Derfor laver 
Rødovre Kommune børnegrupper for børn i alderen 7-13 år, hvis forældre har psykiske vanskeligheder. Julia Ahlbom 
(billedet) er psykolog og med til at lede grupperne.

Borgere og foreninger bliver taget 
med på råd, når der skal laves en ny 
helhedsplan for psykisk sårbare. De 
nye indsatser skal blandt andet hjælpe 
med større overskuelighed for den 
sårbare borger.
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Det sker i Rødovre

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

Gå på vinyljagt i Rødovre Biblioteks på over 

1.300 LP’er og find lige netop din yndlingsmusik. 

Bagefter spiller vi fundene for hinanden, musik-

snakker og nyder lidt mad.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

BUNKER AF BRÆTSPIL: SPIL TIL TO
Lørdag den 5. oktober kl. 10-14

Der er opgør i luften, når vores brætspilsguruer 

Jón Hammer og Sune Radich Vestergaard løfter 

sløret for nogle af de bedste brætspil for to per-

soner. Der er både mulighed for at spille gamle 

kendinge og prøve kræfter med nye, spæn-

dende duospil.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang, men book billet via rdb.dk

Hjælp til selvhjælp
 ADVOKATVAGT
Torsdag i lige uger kl. 17-18

Få gratis råd og vejledning i dagliglivets juridiske 

spørgsmål. Der afsættes 10 minutter til hver 

konsultation.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

For børn
ULVETIME: CIRKUS SIMSALABIM
Torsdag den 19. september kl. 17-18.30

Kom og vær med, når vi læser om det skøre 

Cirkus Simsalabim, klæder os ud og leger cirkus 

med sjove og måske lidt farlige numre. Bagefter 

spiser vi cirkusgryde.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk fra d. 11. september kl. 

10. Der skal købes billetter til både børn og 

voksne.

 

ULVETIME: SALLYS FAR LÆSER HØJT
Tirsdag den 1. oktober kl. 17-18.30

Mød Sallys far, når forfatter Thomas Brunstrøm 

læser højt fra sin nyeste Sallys far-billedbog. 

Bagefter spiser vi Sallys livret, lasagne. Der er en 

plakat med autograf til alle børn.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk fra d. 23. september kl. 

10. Der skal købes billetter til både børn og 

voksne.

SKRIG OG SKRÅL: RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE
Lørdag den 14. september kl. 10.30-11.30

Kom til rytmik med Pia Jønsson, hvor vi synger, 

leger og danser på livet løs.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 20 kr. via rdb.dk fra d. 6. september kl. 

10. Der skal købes billetter til både børn og 

voksne.

Foredrag 
SUNDERE SPISEVANER MED NUDGING
Onsdag den 25. september kl. 19-21

Træt af slankekure og dårlig samvittighed? Så 

kom og hør diætisterne Lotte Juul Madsen og 

Stine Junge Albrechtsen fortælle, hvordan du 

kan nudge dig selv til sundere madvaner.  

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang, men book billet via rdb.dk

BARSELSCAFÉ: DA MOR BLEV VÆK
Fredag den 27. september kl. 10.30-12

Podcastduoen Laura Vilsgaard og Julie Bruhn 

Højgaard fra podcasten ’Jeg er mor’ fortæller 

om, hvorfor det kan være svært at bliv mor, og 

hvorfor det også er helt okay. Med humor, alvor 

og et drys af faglig viden og poesi tager vi på 

rejse ind i moderskabet.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk fra d. 19. september kl. 

10.

KIM FABER OG JANNI PEDERSEN: VINTERLAND
Onsdag den 2. oktober kl. 19-21

Der er dømt terror, ondskab og magtesløshed, 

når de rutinerede ’nyhedshunde’ og ægtefæller, 

Janni Pedersen og Kim Faber, fortæller om deres 

roste krimidebut ’Vinterland’. Vi serverer en is-

kold cocktail inspireret af det dybfrosne Dan-

mark, bogens handling foregår i.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk.

 

ISLEV-HISTORIER
Onsdag d. 9. oktober kl. 19-21

Vidste du, at Islev engang har været 

en landsby, og at Rødovres byvåben 

er inspireret af en adelsmand med en 

mystisk tilknytning til Islev? Hør disse og 

andre historier, når arkivar Marie Drost Aakjær 

fortæller og viser billeder fra det gamle Islev. 

Der serveres Slotsherrenskage og kaffe til 

foredraget.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billetter: 40 kr. via rdb.dk

Events
BEFÆSTNINGSDAG PÅ VESTVOLDEN
Søndag den 29. september kl 11-16

Kom og vær med til den hyggelige Befæstnings-

dag, hvor der er aktiviteter for hele familien ved 

både Ejbybunkeren og Artillerimagasinet. Se 

hele programmet på vestvolden.dk.

Sted: Ejbybunkeren og Artillerimagasinet

Gratis. Ingen tilmelding.

Musik og scene
MATHIAS HEISE & BAND: 
REMEMBERING TOOTS
Søndag den 15. september kl. 15

Kom på en rejse gennem swing, bebop, mu-

sette, samba, bossa og pop med den lokale 

Mathias Heise og hans band.

Sted: Viften

Billetter 375 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

GANGWAY
Torsdag den 26. september kl. 20

De danske poplegender fra Gangway er tilbage. 

Du kan opleve dem live og helt tæt på i Viften.

Sted: Viften

Billetter 300 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

LASSE RIMMER
Lørdag den 5. oktober kl. 20

Komiker Lasse Rimmmer er klar med et nyt og 

personligt show under titlen 'Færre end tre'.

Sted: Viften

Billetter 245 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

ERIK CLAUSEN
Søndag 6. oktober kl. 14:30

Glæd dig til at opleve Erik Clausen, der baseret 

på sin lange livserfaring, øser ud af anekdoter  

og stiller spørgsmålstegn ved den stærkt opre-

klamerede normalitet. 

Sted: Viften

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

STAND-UP AFTEN MED ANDERS MATTHESEN
Lørdag den 21. september kl. 18:30 og kl. 21:30

'Anden bringer ud' hedder Anders Matthesens 

nye standup-show, som du nu kan opleve i 

usædvanlige oplevelser rundt om Vestbad 

bassiner. 

Sted: Vestbad

Billetter: vestbad.dk

Ud i 
naturen
TUR TIL FRUGTLUNDEN
Søndag den 6. oktober kl. 11.00

Kom og smag friskpresset æblesaft og 

hør om æblesorterne på børnenes træer. Tag 

fire-fem æbler med fra haven (af samme sort) 

og få sorten bestemt af æbleeksperten Maren 

Korsgaard. Maren arbejder til daglig på Institut 

for Plante- og Miljøvidenskab, hvor hun blandt 

andet forsker i æbleskurv.

Mødested: Ved Ejbybunkeren 

Gratis. Ingen tilmelding.

Kunst
NY UDSTILLING PÅ HEERUP MUSEUM
Fredag den 13. september til 26. januar.

Med udstillingen 'DK – US. Heerup & Mathiesen' 

byder Heerup Museum indenfor til en farverig 

dialogudstilling mellem Henry Heerup og den 

dansk-amerikanske kunstner Gert Mathiesen. 

De var begge folkelige og farverige kunstnere, 

der på hver deres måde tog afsæt i et oldnordisk 

billedsprog. Der er fernisering torsdag den 12. 

september kl. 17

Sted: Heerup Museum 

Pris: Entre 50 kr.

 

CAFÉ H: PÅ TVÆRS AF ATLANTEN
Lørdag den 14. september kl. 13-21 

Vær med i Heerup Museums kreative værksted, 

hvor vi trykker, maler og broderer på muleposer 

og T-shirts. Der desuden er omvisning i udstil-

lingen kl. 16, dansk smørrebrød og amerikanske 

mini burgers kl. 17.30 og koncert med Stanley 

Samuelsen kl. 19.

Sted: Heerup Museum

Pris for hele dagen inkl. smørrebrød: 180 kr. 

Pris for aftenkoncert: 80 kr. via heerup.dk.

 

OMVISNING I HEERUP-UDSTILLING
Søndag den 22. september kl. 12-13

Fra sin base i New York udviklede Gert Mathie-

sen sit eget kunstneriske udtryk, hvor hans 

danske rødder fik modspil af indtryk fra storby-

ens hektiske hverdag. Lær ham – og Heerup – at 

kende når museets kunstformidler viser rundt i 

den nye særudstilling 'DK – US. Heerup & 

Mathiesen'.

Sted: Heerup Museum

Gratis mod betalt entré

 

KREATIV SØNDAG: LEG MED LINJER
Søndag den 29. september kl. 11-15

Bliv inspireret af kunstnerne Henry Heerup og 

Gert Mathiesens fantasifulde billedsprog, når vi 

leger med flotte, farvestrålende og abstrakte 

mønstre. Både for voksne og børn.

Sted: Heerup Museum

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

10  /  SAMMEN OM RØDOVRE /  SEPT EMBER 2019 SEPT EMBER 2019 /  SAMMEN OM RØDOVRE  /  11  



DENGANG I RØDOVRE

Da Byggeren - Rødovre Byggelegeplads - åbnede i 1964, stod hundredvis af børn i kø  
for at få en 'byggegrund'. Her kunne de bruge fantasien og bygge, som de ville. Senere 
kom der også dyr på byggelegepladsen, som børnene kunne passe.

Børn bygger på deres nye byggerunde i 1964. Allerede i 1967 flyttede Rødovre Byg-
gelegeplads til sin nuværende placering på Nyholms Allé 49. . Selvom den kommunale 
byggelegeplads var blandt de første af sin slags i Danmark, så havde der før fandtes 
såkaldte 'skrammellegepladser'.

Sunde børn skal lære 
håndens og åndens arbejde
I 1964 åbnede den første byggelegeplads i Rødovre. Siden 
kom endnu to til. Målet var at give børn en mulighed for at 
bruge både hænder og hoved – og samtidig løse et 
problem med et par lidt for langfingrede børn.

Hundredevis af børn stod i kø for at få en 'byggegrund', da Rødovre Byg-

gelegplads slog porten op for første gang. Året var 1964 og adressen hed 

Fjeldhammervej på en grund doneret af Irma, der havde sit hovedkvarter 

i Rødovre. Hver 'byggegrund' skulle deles af fem børn, og her kunne de 

hamre, save og sætte sammen som de havde lyst. Der var i alt 55 grunde 

til de mange børn. Pressen var også på pletten og raporterede, men ideen 

om en kommunal byggelegeplads var også ganske banebrydende. Den 

var udsprunget af ønsket om at skabe det gode børneliv – men også om 

at løse et helt konkret problem.

"Borgmester Gustav Jensen, Irmas direktør Børge Olsen og Rødovres 

stadsarkitekt Børge Lorentzen havde sat sig sammen og diskuteret, hvad 

man kunne gøre ved de her rødder, der drev rundt og stjal gamle bygge-

materialer inde fra Irmagrunden og byggede ting af det. Og der havde 

stadsarkitekten denne her gode idé om en byggelegeplads. Tanken var, at 

håndens og åndens arbejde skulle følges ad," fortæller John Sommerset, 

der i dag er leder af Rødovre Byggelegeplads. 

Mange af børnene var fra familier, der var udflyttere fra brokvarterene 

inde i København, og ifølge arkivar ved Rødovre Lokalhistoriske Samling, 

Marie Drost Aakjær, byggede ideen om byggelegepladsen på tanken om, 

at det sunde udendørs fritidsliv var med til at forme børnene i en god 

retning – og i øvrigt holde dem væk fra kriminalitet.

"Man havde på det tidspunkt en stærk tro på, at børn skulle tilbringe meget 

tid udenfor. På byggelegepladsen kunne de lære praktisk færdigheder og 

at samarbejde – og ikke mindste at tage ansvar ," siger hun. 

KAN BØRN PASSE DYR?
Da 'Byggeren' i 1967 flyttede til sin nuværende placering ved Nyholms Allé 

49, havde børnene allerede fået rig mulighed for at lære at tage ansvar. 

Året før var der nemlig kommet dyr til, som børnene skulle passe.

"Der var folk fra dyrevelfærdsforeningerne, der var meget i tvivl om, hvor-

vidt børnene nu også kunne passe de her dyr, men det kunne de. Først 

kom der kaniner, men i dag har vi også geder, heste, høns og diverse 

fugle," fortæller John Sommerset. I 1971 åbnede Rønneholm Byggelege-

plads, og i 1993 Broparken Byggelegeplads. Her er der i dag geder, høns, 

kaniner, undulater – og sågar grise.  Og principperne på de tre legepladser 

er de samme, som de altid har været: Et sted, hvor børnene kan bruge 

både hænder og hoved - til at bygge, passe dyr og være sammen.

Rødovre Byggelegeplads i 1970'erne. I 1971 og 1993 fik Rødovre endnu to 'byggere', 
da henholdsvis Rønneholm og Broparkens byggelegepladser åbnede. I dag er der 
stadig tre byggelegepladser i Rødovre. De har alle tre en mængde dyr, blandt andet 
heste, grise, geder, kaniner, marsvin, mus, katte, høns og andre fugle.Du kan finde info om Rødovres tre byggelegepladser på rk.dk. Søg på 'byggelegepladser'. 
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