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LAMMETÆV OG KRIGSHISTORIE
På en ny stor festival kan du opleve 2.000 års 

krigshistorie foldet ud langs Vestvolden. Her 

optræder også kæresteparret Stine og Miguel, 

der dyrker systema - russisk 

koldkrigskampsport. Hør dem fortælle, 

hvordan det er at tæske løs på den, man 

elsker. Læs også om Krigshistorisk Festival, 

hvor du kan møde alt fra vikinger og 

legionærer til soldater fra 1864 og Første 

Verdenskrig, når historien genoplives og de 

gamle solddater vækkes til live. Det er på side 

8 og 9.

SÆT TØJET UD TIL STORSKRALD
I Rødovre genanvender vi to tredjedele af alt 

affald. Nu skal det blive endnu nemmere at være 

miljøbevidst, for et nyt forsøg skal afprøve mu-

ligheden for at sætte sit gamle tøj ud til stor-

skrald. Læs med på side 12-15 og få styr på af-

faldet. Mød også 5.y fra Tinderhøj Skole, der fik 

en øjenåbner på Genbrugsstationen, da de fandt 

ud af hvad toiletpair var lavet af. 
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ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 
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til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 
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HVOR SKAL DU FEJRE SANKT HANS?
Igen i år kan du nyde Sankt Hans-bålet sammen med andre fra 

Rødovre på Rådhusplænen. Allerede fra klokken 17 og frem er 

der børneboder og masser af underholdning, blandt andet Street-

dance med af de unge fra Milestedets Ungdomshus. Borgmester 

Erik Nielsen holder båltale klokken 20, hvorefter bålet tændes. På 

Rødovre Byggelegeplads på Nyholms Allé 49 sendes heksen også 

afsted den 23. juni. Fra klokken 18-22 er der børneboder med for 

eksempel flødebollekast. Entré koster tre kroner og aktiviteterne 

kun et par kroner hver, så det kan klares med møn-

terne fra sparebøssen. Mor og far skal også huske 

at have kontanter på lommen, hvis de vil have en 

pølse og en fadøl eller kaffe og kage. Også her holder 

borgmesteren båltale. Det er klokken 

20.30, og bålet tændes derefter. 

FOLKEMØDE PÅ 
TINDERHØJ SKOLE 
Fredag den 16. juni slår Tinderhøj Skole dø-

rene op og inviterer alle Rødovres borgere til 

folkemøde. Tinderhøj er blevet en grøn skole, hvor 

natur og bæredygtighed fylder på skoleskemaet, 

og det bliver omdrejningspunktet for folkemødet, 

der foregår fra klokken 15-18.30. Her vil du kunne 

se udstillinger lavet af eleverne på baggrund af emner, d e 

har arbejdet med, for eksempel klimavenlig mad, ‘naturen som 

kunst’ og mikroplast. Elevernes indlæg vil stå side om side med 

budskaber fra lokale organisationer og virksomheder, der også 

arbejder med natur og bæredygtighed.  
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SKRÆM INDBRUDSTYVEN VÆK
Nu kan du gå sammen med naboerne i kampen 

mod indbrudstyven. På et stort borgermøde i 

Rødovrehallen kan du møde din nabo og høre 

om, hvordan I kan hjælpe hinanden. Du kan 

også høre om alle tyvens tricks og høre hvad 

kommunen og politiet gør for at skabe tryghed 

for dig. Læs mere på side 4.

UNGE EVENTMAGERE EFTERLYSES
Er du mellem 16 og 25 år, og drømmer du om at lave en 

kunstudstilling på Rådhuspladsen, en filmfestival i din 

baggård eller noget helt tredje? Så har du nu mulig-

heden for se dine ideer blive til virkelighed. Rødovre 

Kommune leder nemlig efter unge, der har lyst til at 

sætte deres aftryk på byens kulturliv. Du får muligheden 

for at samarbejde med professionelle musikere, billed-

kunstnere, litteratur- og filmfolk, og kan samtidig få erfaring 

som eventmager. Find gruppen ‘USKIK Rødovre’ på Facebook 

eller kontakt kulturkonsulent Camilla Autzen på 30 76 97 05. Vi 

holder jævnligt møder for at samle op på de gode ideer, og du er 

altid velkommen til at dukke op alene eller sammen med en ven.
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STORT CYKELLØB BLIVER OGSÅ FOR FAMILIER
Når der søndag den 18. juni er stort cykelløb i Rødovres by-

midte ,får alle en mulighed for at komme i sadlen. Løbet be-

gynder med en række medaljeløb for børn mellem 9 og 16 år 

delt ind i aldersgrupper. Her kan alle frit melde sig til, det 

kræver bare en god cykel og en hjelm. Derefter er der showløb 

med nogle af Cykleklubben Fix’ bedste ryttere og til sidst et 

‘familieløb’ for alle, der bare har lyst til at køre derudaf 

på en helt bilfri vejbane. Det hele 

foregår fra klokken 10-

15, og du skal være ind-

skrevet til hvert løb se-

nest en halv time før. 

Læs mere på rk.dk om 

programmet for løbet.  



NYHEDER

Naboer skal hjælpe hinanden med at 
skræmme indbrudstyven væk
Et borgermøde den 21. juni skal 
hjælpe med at bygge bro mellem 
naboer i den fælles kamp mod 
indbrudstyvene. Tag børnene og 
ægtefællen med og hør blandt andet 
en tidligere tyv afsløre sine tricks. 

Få sat ansigt på naboen - og få indbrudstyven 

jaget ud af dit kvarter. Det er temaet for et stort 

borgermøde i Rødovrehallen den 21. juni, hvor 

du blandt andet kan høre en tidligere indbruds-

tyv fortælle om, hvordan tyvene tænker, og hvad 

du kan gøre for at forhindre, at de bryder ind i 

dit og din nabos hjem. 

“Der er en række små ting, man kan gøre for at 

skabe mere tryghed, blandt andet hjælpes ad 

som naboer med at holde øje med hinandens 

huse. Så bare det at folk møder op til mødet, og 

naboerne får hilst på hinanden, har en præven-

tiv effekt i forhold til indbrud,” siger Dorte Hilde-

brandt, der er formand for Sagir, der er Sam-

menslutningen af grundejerforeninger i 

Rødovre. Foreningen står sammen med Tryg-

fonden, Rødovre Kommune, Det Kriminalpræ-

ventive Råd og politiet bag mødet. 

Dorte Hildebrandt oplever, at frygten for indbrud 

er noget, der fylder hos rigtig mange. Hun har 

selv prøvet at have indbrud, og nævner især 

utrygheden ved, at der har været fremmede i 

ens hjem som noget af det værste.  

“Men omvendt så giver det tryghed at vide, at 

når jeg tager på ferie, så holder min nabo lige 

øje og putter lidt i min skraldespand en gang 

imellem,” siger hun. Derfor er det så vigtigt, at 

få budskabet bredt ud og får så mange som 

muligt til at møde op, understreger hun.

“Det giver en mulighed for at skabe et netværk 

mellem naboerne. Derfra kan vi så arbejde vi-

dere med, hvad vi kan gøre for at forhindre 

indbrud.” 

På mødet vil både kommunen og politet også 

fortælle om, hvordan de arbejder med at fore-

bygge indbrud. Dorte Hildebrandt tilføjer des-

uden, at der ikke er nogen grund til at blive 

hjemme, fordi man ikke kan få børnene passet. 

Der bliver nemlig også lavet en legestue i forbin-

delse med mødet, og der vil også være sand-

wiches til dem, der bliver sultne undervejs.

BORGERMØDE: TRYG MED NABOHJÆLP
Onsdag den 21. juni i Rødovrehallen kl. 

17.30- 20. Tilmelding senest på den 18. juni 

på roedovre@mannov.dk. Der er mulighed 

for børnepasning under mødet, og der vil 

være lidt at drikke og spise undervejs.

NYHEDER

Giraffer og kameler med på pensionistskovtur 
Den 21. juni sælges billetterne til årets 
pensionistskovtur, der i år går til 
Knuthenborg Safaripark.

Årets pensionistskovtur bliver en vild oplevelse, 

for den går nemlig til Knuthenborg Safaripark, 

hvor man kan opleve både tigre, giraffer og 

næsehorn gå omkring i den store park. 

Skovturen starter dog traditionen tro med mor-

genkaffe i Viften og velkomst af borgmesteren. 

Herefter går turen sydpå med et lille pitstop på 

vejen før ankomsten til Knuthenborg. Her går de 

vilde dyr rundt blandt hinanden, og alle delta-

gerne får mulighed for at opleve dyrelivet på 

blandt andet Afrikas savanne og Sydamerikas 

sletter - i god sikkerhed i bussen og med en 

forfriskning i hånden. 

Herefter vil der blive serveret frokost med en 

drikkevare til, før man enten kan tage på en lille 

tur hen til aberne - eller blive og nyde omgivel-

serne omkring restauranten. 

Vi slutter af med eftermiddagskaffe og kage, før 

turen går tilbage til Rødovre.

FØRST TIL MØLLE
Skovturen foregår i år den 15., 16., 17., 21., 22., 

29., 30. og 31. august. Billetterne kan du købe i 

Viften onsdag den 21. juni klokken 9-13. 

De sælges efter først-til-mølle-princippet og 

koster 150 kroner, der skal betales kontant. Da 

skovturen kun er for Rødovre kommunes pen-

sionister og efterlønsmodtagere, skal du frem-

vise legitimation med nuværende adresse, når 

du køber billet. Under billetsalget byder vi på en 

kop kaffe, og du kan stifte bekendtskab med 

kommunens datastuer, hvor du kan få hjælp til 

NemID, mails, e-boks, borger.dk eller andet. Du 

kan også hilse på personalet fra Rødovre 

Sundhedscenter.

Hvis der er billetter tilbage, når billetsalget slut-

ter, bliver de solgt i Borgerservice på Rådhuset 

fra torsdag den 22. juni.

PENSIONISTSKOVTUREN
Skovturen foregår 15., 16., 17., 21., 22., 29., 

30. og 31. august, og er for Rødovre  

Kommunes pensionister og efterløns- 

modtagere.

Billetter sælges i Viften den 21. juni kl. 9-13 

og koster 150 kr. kontant, og du skal frem-

vise legitimation med adresse.

Er du kørestolsbruger, kan du og din hjæl-

per deltage den 17. eller 29. august. Begge 

dage har vi en minibus med lift med plads 

til fem kørestolsbrugere. Husk ved køb af 

billet til dig og din hjælper at sikre dig, at 

billetten er til liftbussen.

Hvordan kommer en 
indbrudstyv ind, og hvor-
dan kan du holde ham 
ude? Det er emnet for 
borgermødet i Rødovre-
hallen den 21. juni. Bil-
ledet er fra et lignende 
møde i Esbjerg.
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KLAR, PARAT, START!

Igen i år blev der afholdt  lokale mesterskaber i 

Skoleatletik i Rødovre. ’Skole OL’ fandt sted over 

tre dage i maj på Rødovre Atletikstadion. 

Her prøvede Rødovres 3., 5. og 7. klasser kræfter 

med løb, spring og kast. Mere end 1.000 skole-

elever var med til stævnet. På billederne er det 

elever fra Rødovres 3. klasser, der dyster i løb og 

stafet. Over hele foråret bliver der afholdt en 

lang række lokalstævner i hele landet, hvor 

eleverne kvalificerer sig til det store finale-

stævne i Ceres Park og Arena i Aarhus 13.-16. 

juni. Fra Rødovre bliver det i år blandt andet 

elever fra 5.b og 7.i fra Valhøj Skole, der skal 

deltage i finalestævnet. 

Skole OL i Rødovre bliver afholdt som et samar-

bejde mellem Dansk Atletik Forbund, Børne- og 

kulturforvaltningen, folkeskolerne i Rødovre og 

idrætsforeningerne Orient og Rødovre Atletik 

Club. 

Der blev løbet og heppet, da der i maj 
blev afholdt Skole OL på Rødovre 
Atletikstation. Flere børn gik videre til 
den landsdækkende finale.

NYHEDER

“Er I derude, Rødoooooovre?”
Over to dage i maj var der Børnefestival på Rådhusplænen for alle dagpleje- og daginstitutionsbørn. 

Her var der dans, musik og masser af leg og mulighed for at prøve kræfter med alt lige fra dåsekast 

til hoppeborg. Børnene kunne også kærne smør, klappe geder og lave kartoffeltryk - og meget mere. 

Stimuli-stue skal vække minder til live
På Plejehjemmet Broparken skal en ny 
stimuli-stue hjælpe demente  beboere 
med at få gode oplevelser og ro i 
kroppen.

Når man er dement er mange af minderne væk, 

og verden føles ofte forvirrende og fremmed. 

Men en ny såkaldt stimuli-stue på Plejehjemmet 

Broparken skal nu hjælpe med at kalde nogen 

af minderne frem igen og give de ældre nogle 

gode sanselige oplevelser. 

Stimuli-stuen er en hyggelig stue med bløde 

møbler, et stort lærred og lys, der kan afspejle 

en døgnrytme og påvirke humøret positivt. Her 

kan beboerne for eksempel se film om Rødovre 

i gamle dage eller naturfilm, der giver en god 

oplevelse. Desuden er planen at optage person-

lige film med mennesker eller steder, der kan 

vække konkrete minder hos den enkelte 

beboer.  

“Formålet er at vise film, der tager udgangs-

punkt i den enkeltes livshistorie, for det giver os  

medarbejdere mulighed for at trække tråde til-

bage til deres levede liv. Desuden kan stimuli-

stuen give noget ro hos beboeren og hjælpe 

dem med at stabilisere deres døgnrytme,” for-

klarer Jette Larsen, der er demenskoordinator på 

Plejehjemmet Broparken.

Der er plads til fire beboere og en fra personalet 

- eller eventuelt en pårørende - i rummet ad 

gangen. 

“Der vil altid være en støtteperson tilstede i sti-

muli-stuen, så det bliver en fælles oplevelse at 

bruge rummet. På den måde er der også mulig-

HJÆLP TIL AT MINDES

På Plejehjemmet Broparken bruger man en 

række hjælpemidler for at give livskvalitet til 

beboerne med demens. 

Ud over stimuli-stuen bruger man også vir-

tuel reality-briller eller ’videobriller’ til at give 

oplevelser og vække minder til live. 

Her kan man også optage personlige film, så 

beboeren f.eks. kan genopleve en gåtur med 

barnebarnet eller synge i kirkekoret, som da 

hun var ung.

hed for at tale om de minder, der dukker op, 

undervejs,” siger hun.
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“Jeg lammetæver ham. Og så får han et kys bagefter”
De skændes aldrig, men giver 
hinanden masser af blå mærker. 
Kæresteparret Stine og Miguel dyrker 
‘systema’ - en russisk koldkrigs-
kampsport. På Krigshistorisk Festival 
på Vestvolden den 17. og 18. juni kan 
du se dem slås.

“Hans mormor siger, jeg skal holde op med at 

slå hendes barnebarn.” Stine Adelørn griner lidt 

og ser hen på sin kæreste, Miguel Gade Islund. 

De sidder ved siden af hinanden på en bænk ved 

Vestvolden, begge iført den slags uniformer, 

russiske specialstyrker brugte under Den Kolde 

Krig.

“Vi skændes faktisk aldrig,” siger hun og det 

ligger mellem linjerne, at det nok er fordi de slås 

i stedet. Sammen dyrker de nemlig ‘systema’ - 

en kampsport, der i årevis er blevet brugt af 

russiske soldater og agenter. Især dengang Ej-

bybunkeren, der lige nu gemmer sig stor og grå 

inde bag træerne på Vestvolden, var et forsvars-

værk mod Sovjetunionen og ikke bare et mu-

seum. Men systema er langt fra for sarte sjæle, 

for der bliver slået til - og taget imod.

“Den allerførste gang vi tog en træningstime i 

systema, kom vi hjem med blå mærker over det 

hele. Men nu har vi lært, hvordan man bevæger 

sig og tager imod et slag. Det handler om at 

slappe af og huske at trække vejret imens, og 

ikke gå i panik” siger Stine Adelørn. 

Parret begyndte i sin tid på kampsporten for at 

få motion, og ifølge Miguel var det mest græn-

seoverskridende i starten faktisk ikke selv at 

blive slået, men at skulle slå en anden. 

“Det var enormt svært. Først havde jeg dårlig 

samvittighed over at skulle slå så hårdt, og da 

det gik over, fik jeg i stedet dårlig samvittighed 

over ikke at have det skidt med at slå,” siger han 

og griner. 

De kender ikke andre kærestepar, der dyrker 

systema sammen, og i begyndelsen sloges de 

da heller ikke mod hinanden. 

Men det har ændret sig. For selv om mormor 

måske ikke helt forstår det, så er det i dag en 

måde, de nyder at være sammen på, siger de. 

De fortæller med et smil om, hvordan de i søn-

dags hygge-øvede et knivangreb først med en 

blyant i rollen som kniv, men så skiftede til en 

smørekniv, bare for at gøre det lidt mere 

autentisk. 

 

MAKS SYV GANGE MED FLAD HÅND
Der er dog meget klare regler om, at man re-

spekterer hinandens grænser, når man træner 

systema, understreger Miguel. Og hvor mange 

gange, man bør slå.

“Selv om du er afslappet, når du tager imod et 

slag, så ved jeg, at hvis jeg slår dig mere end syv 

gange - selv med flad hånd - så tænder du af. 

For når man bliver slået, har det både en fysisk 

og en psykisk påvirkning,” forklarer han. Når 

man træner systema, lærer man derfor også at 

kontrollere den psykiske reaktion. Men det er 

svært at være helt upåvirket.

“Vold frigiver jo også nogle endorfiner ligesom 

mad og sex, så derfor får jeg også lige lyst til at 

give ham et kys engang imellem, når vi slås. Jeg 

lammetæver ham. Og så får han et kys bagef-

ter,” griner Stine Adelørn.

 

SYSTEMA FOR BØRN PÅ VESTVOLDEN
Men det der startede som motion, har også 

udviklet sig til et større formidlingsprojekt for 

kæresteparret. Miguel Gade Islund kender til 

historisk formidling fra sit job på Middelalder-

centret, og Stine Adelørn har erfaring som pæ-

dagogisk assistent. Derfor har de i dag stablet et 

større koldkrigs-formidlingsshow på benene, 

hvor de blandt andet demonstrerer systema. Det 

kommer man også til at kunne opleve, når der 

den 17. og 18. juni er Krigshistorisk Festival på 

Vestvolden.

“Men fordi vi går rigtig hårdt til den, så er det 

vigtigt, at der er en god stemning. Så vi blander 

meget humor ind i vores show,” forsikrer Stine 

Adelørn. På programmet er der også en work-

shop for børn, hvor de kan lære nogle af teknik-

kerne bag systema gennem leg - uden blå 

mærker eller andre voldsomheder. For når det 

kommer til stykket, så handler kampsporten 

meget om koordination og bevægelse. Og det er 

noget børn er rigtig gode til, siger Stine Adelørn.

“Russerne har en tradition for de her fælleslege, 

hvor hele landsbyen er involveret, også børne-

ne. Og det er sådan de får grundprincipperne i 

systema ind. Det hele handler jo om at huske at 

trække vejret, at bevæge sig og at slappe af,” 

tilføjer Miguel Gade Islund.

Du kan møde Stine og Miguel fra Foreningen NON NOMEN 
- Historisk Formidling på Krigshistorisk Festival på Vest-
volden, hvor de optræder søndag den 18. juni. 
Du kan også læse mere om dem på facebook/NonNomen.
historiskformidling.

2.000 års KRIGSHISTORIE 
samlet på én lang linje
Se vikingerne slås, oplev et stormløb 
på en engelsk maskingevær-rede 
anno 1916 eller se Nord- og 
Sydstatssoldater gå til angreb på 
hinanden. Den 17. og 18. juni er der 
Krigshistorisk Festival på Vestvolden.

For hvert skridt du tager bevæger du dig en 

håndfuld år op gennem historien. 2.000 års 

krigshistorie er nemlig samlet på én lang tids-

linje, når der er Krigshistorisk Festival på Vest-

volden. Her kan du møde vikinger og romerske 

legionærer i den ene ende - ved Artillerimaga-

sinet på volden - og koldkrigssoldater i den an-

den ende ved Ejbybunkeren. Og derimellem alt 

fra renæssancesoldater til tapre landsoldater.

Alle bragt til live af frivillige historieformidlere i 

autentiske unifomer. 

“Det er fantastisk, at vi har kunnet samle så 

mange dygtige frivillige fra hele landet i Rød-

ovre. Det er første gang nogen laver en tidslinje 

med 1.000 års krigshistorie på denne måde,” 

siger Martin Jespersen, der er museumsleder i 

Ejbybunkeren. Han forklarer, at ud over tidslin-

jen, som giver dig mulighed for at besøge sol-

daterlejre op gennem historien, så vil der under 

hele festivalen også være forskellige shows på 

opvisningspladsen. Og det hele er gratis.

LØRDAG kan man blandt andet opleve vikinger 

i kamp. Og her er ikke tale om bersærkergang, 

som mange måske tror. 

 “Når vikinger sloges, så var det ikke bare noget 

med at spise grøn fluesvamp og så gå amok. Det 

var masser af kampteknik i det,” forklarer Martin 

Jespersen. Du kan også se de uovervindelige 

legionærer fra Romerriget slå hinanden i støvet, 

og senere på dagen kan du opleve en tysk en-

hed fra Første Verdenskrig lave et stormangreb 

på en engelsk maskingevær-rede. Og det lover 

Martin Jespersen også bliver en oplevelse.

“Det bliver med bulder og brag, for vi laver en 

autentisk lydkulisse til angrebet. Publikum kom-

mer desuden til at befinde sig bag englænder-

ne, så de kan mærke, hvor vildt det har været at 

se sådan et stormangreb komme imod sig,” si-

ger han. 

SØNDAG byder blandt andet på krigshistorisk 

modeshow styret af Kåre Johannessen, der er 

kendt fra Historiequizzen på DR K. Han vil guide 

publikum igennem 2.000 års uniformer, og her 

møder du alt lige fra legionærer og renæssance-

soldater til tapre landsoldater fra 1864. Bagefter 

kan du se to soldater fra de russiske specialstyr-

ker fra Den Kolde Krig gå løs på hinanden. Og så 

er der workshop for børn.

“Man skulle måske ikke tro det, men det er fak-

tisk nogle ret børnevenlige lege de her ’russere’ 

kan, selv om de går til den, når de slås med 

hinanden,” siger Martin Jespersen. Til slut kan 

du opleve Nord- og Sydstatssoldater fra Den 

Amerikanske Borgerkrig tørne sammen, og 

skulle du blive sulten af alt det slåsseri, er det 

muligt at købe en pølse undervejs. 

Krigshistorisk Festival foregår 17. og 18. juni på Vestvolden. 
Det er gratis at deltage. Se programmet på vestvolden.dk. 

På festivalen vil du bl.a. kunne møde Kåre Johannessen 
fra DR K (t.h) som konferencier iført pikkelhue.

Stine Adelørn og Miguel Gade Islund fra Foreningen ’NON NOMEN - Historisk Formidling’ dyrker russisk koldkrigs-kampsport. Mød dem på Krigshistorisk Festival 18. juni.
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Drop smøgerne sammen med kammeraterne
Rødovre Kommune tilbyder gratis rygestopkurser til alle borgere, der ønsker at holde op 

med at ryge. Rygestopkurserne kan også være en mulighed for en gruppe af mænd, for 

eksempel i en virksomhed. Det er for rigtig mange mænd også en støtte at gennemføre 

et rygestop sammen med andre. Chancen for at blive røgfri er størst, når man får en 

kombination af professionel støtte og rygestopmedicin - faktisk fem gange større! Læs 

mere om rygestoptilbud på rk.dk/sundhedscenter

ALT GODT TIL MANDEN

I denne uge er det Mænds Sundhedsuge, og i den anledning 
bringer vi en række af de gode tilbud, Rødovre Kommune 
har til mændene. Selvfølgelig med særligt fokus på et godt 
og sundt liv.

Fars Køkkenskole
På Fars Køkkenskole lærer fædre og børn at lave lækker og sund 

mad sammen. Her er en uformel og afslappet stemning, og alle 

kan være med – uanset om man er erfaren i køkkenet eller 

aldrig har prøvet at lave mad. På Fars Køkkenskole får fædre 

og børn mange hyggelige timer med andre børn og fædre, hvor 

de lærer fif og fiduser, der gør det nemmere og sjovere at lave mad 

sammen. Det vigtigste er samværet og hyggen. Fars Køkkenskole er 

kun for børn og deres voksne af hankøn – fædre, bonusfædre, bedste-

fædre og onkler – og det skaber en helt unik stemning. Der bliver løbende 

udbudt forskellige hold på skolerne i Rødovre, og de er som regel meget 

populære.  

Mød Jan Hammer fra Rigtige Mænd 13. juni
Nogle gange har man brug for at høre sandheden fra en rigtig mand. Derfor har Rødovre Sundhedscenter inviteret 

Jan Hammer til at fortælle om de ændringer, han har lavet i sin hverdag. Hammer blev kendt som den lune jyde 

med et glimt i øjet og altid klar med en hurtig bemærkning i tv-programmet ’Rigtige Mænd’. Hør hans spændende, 

ærlige foredrag fyldt med humor og sjove anekdoter. Hammer fortæller om, hvor-

dan tv-programmet ændrede hans liv - og om at finde motivationen til at opnå 

sine mål, og hvordan han arbejder med de kriser, der måtte komme 

undervejs - det hele krydret med tips til at leve sundere. Mød Jan 

Hammer fra Rigtige Mænd tirsdag d. 13. juni kl. 19-20.30 på Rødovre 

Bibliotek. Det er gratis – tilmelding via rk.dk/sundhedscenter.

Sundhedstjek kun for mænd i 
sundhedscentret 15. juni

Rødovre Sundhedscenter markerer mænds sundhedsuge med 

en event, hvor alle mænd i Rødovre kan få et gratis sundhedstjek 

torsdag den 15. juni fra klokken 14- 20. Tjekket inkluderer måling af kolesterol, 

blodtryk, vægt, muskelmasse, fedtprocent og du kan også teste din risiko for diabe-

tes. Prøv også sundhedscentrets udendørs aktivitetsområde for mænd og børn. In-

gen tilmelding – kig bare forbi.

Kræfthold – kun for mænd

Hvis du har eller har haft kræft, har du mulighed for at få et rehabiliteringsforløb, 

som består af træning sammen med andre mænd. Det foregår på mandeholdet, 

hvor I to gange om ugen mødes til styrke- og konditionstræning. Forløbet tilbydes 

i samarbejde med fem omegnskommuner og derfor foregår træningen lige nu i 

Gladsaxe eller Egedal. Kontakt Rødovre Sundhedscenter, hvis du vil høre nærmere 

på tlf. 36 37 81 90.

Tjek dig selv!
Mænd kommer ofte for lidt og for sent til lægen. Hvis 

man(d) ikke har tid til sundhedstjek i Sundhedscentret, 

kan man til hver en tid tjekke sig selv via hjemmesiden 

’Tjek dig selv mand’. Her kan du få hurtige og konkrete 

svar på, hvordan du skal reagere på forskellige symp-

tomer og ændringer i din trivsel. Og ikke mindst, 

hvornår du skal gå til lægen. Se meget mere på  

tjekdigselvmand.dk.

ALT GODT TIL MANDEN

Pas på dig selv, mand! FAKTA 
OM RØDOVRE-

MÆNDS SUNDHED

57% er overvægtige 
30% er fysisk inaktive  i fritiden 

18% ryger dagligt
18% har et højt stressniveau 

16% har meget usunde madvaner

Kilde: Sundhedsprofilen, 
2013

Flere Rødovre-hold 

deltog i RIGTIGE MÆND 
LØBET i Brøndby den 24. maj. Her 

dystede de med hold fra andre kommuner 

om at løse sjove teamopgaver. Det var dog ikke 

eneste mulighed for at få motion og mandehørm på 

en gang. Du kan for eksempel gå til Fodboldfitness 

eller løbe en tur med en af de lokale løbeklubber, 

såsom GÅ-LUNT-LØB eller RØDOVRE LOKAL LØB. 
Sidstnævnte klub løber en tur den første 

fredag i hver måned og afslutter med 

forfriskninger på ‘Det gamle 

hundebad’.
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FÅ STYR PÅ AFFALDET FÅ STYR PÅ AFFALDET

Nyt forsøg: 
Sæt dit gamle tøj ud til STORSKRALD

Fra september er det ikke alle 
Rødovreborgere, der behøver køre 
helt ned til tøjcontaineren. Der starter 
et nyt forsøg med tøjindsamling som 
storskrald i dele af Rødovre.

Flere af Rødovres beboere kan snart sætte deres 

gamle cowboybukser, skjorter og T-shirts ud 

sammen med haveaffaldet og de gamle møbler. 

En ny forsøgsordning skal nemlig afprøve mu-

lighederne for at indsamle tøj til genbrug sam-

men med storskrald. Tøjet vil derefter blive solgt 

videre gennem den ordning, Vestforbrændingen 

allerede har med Folkekirkens Nødhjælp.

“Derefter bliver tøjet sorteret. Noget sælges vi-

dere i Danmark, Østeuropa eller i Afrika. Andet 

er for slidt til at blive brugt som tøj, men bliver 

for eksempel brugt som fyld i møbler,” forklarer 

affaldskonsulent Thomas Jørgensen. 

PENGE TIL BORGERNE
Det indsamlede tøj indbringer omkring 1,5 kro-

ner pr kilo, men prisen kan variere alt efter 

markedet for genbrugstøj. 

Thomas Jørgensen understreger, at alt indsam-

let tøj - også det man afleverer til velgørende 

organisationer - sælges videre. 

“I Rødovre har vi valgt at bruge de penge, der 

kommer ind til at holde borgernes affaldsgebyr 

så lavt som muligt. Det er det samme vi gør med 

pengene fra de andre fraktioner, som vi indsam-

ler og sender videre til genbrug, for eksempel 

papir, pap eller metal. Men det er først og frem-

mest for miljøets skyld, at vi sorterer affaldet 

frem for at brænde det,” siger han. 

TØJCONTAINERE PÅ SKOLER
Allerede i efteråret blev det muligt at aflevere sit 

brugte tøj i kommunale containere på Gen-

brugsstationen på Valhøjs Allé. Her stod i forve-

jen tre containere fra Frelsens Hær, men nu er 

der kommet fire ekstra til. Faktisk var det nød-

vendigt at stille en ekstra container op, fordi 

tilbuddet var så populært, fortæller Thomas 

Jørgensen og tilføjer, at der siden oktober er 

indsamlet 6,5 tons tøj.

På Tinderhøj Skole har man desuden bedt om at 

få en container til tøj, og derfor får alle skoler nu 

tilbuddet om også at få en container på skolen. 

Ligesom forsøget med tøjind-

samling til 

INDSAMLING AF TØJ TIL GENRBUG

HVORNÅR Forsøget med indsamling af  

tøj sammen med storskrald starter i sep- 

tember. 

HVOR Det foregår i området, der ligger 

mellem Jyllingevej, Tårnvej, Slotsherrensvej 

og kommunegrænsen langs Harrestrup Å. 

Boligforeninger og private huse i dette 

område vil blive kontaktet angående 

forsøget. 

HVORDAN I boligforeningerne vil der blive 

opstillet beholdere til indsamlingen, mens 

beboere i villaer og rækkehuse har mulig-

heden for at stille tøjet ud i en klar affalds-

sæk sammen med storskraldet. 

Læs mere om affald i Rødovre på rk.dk/affald.

storskrald vil dette forsøg begynde i september 

og blive evalueret i sommeren 2018.

Så meget GENBRUGER vi i Rødovre

Nu sorterer alle 
boligforeninger i 
Rødovre affaldet
I Rødovre bliver mere og mere af-

fald genavendt, og den flotte stig-

ning skyldes især, at flere etagebo-

liger har fået et system til at sortere 

deres affald. Her i juni  hopper den 

sidste boligforening med på vog-

nen, og det betyder at alle boligfor-

eninger i Rødovre fremover sorterer 

deres affald. 

Vi sorterer mest affald i 
villaer og rækkehuse

At have de rigtige skraldespande er ikke altid det 

samme som at huske at sortere affaldet. Under-

søgelser viser, at folk er bedre til at sortere 

deres affald i villaer og rækkehusene 

end i etageejendommene. Fordi vi i 

Rødovre har mange etageejen-

domme, skal vi kæmpe lidt ekstra 

for at få vores genbrugsprocent op. 

Vi genanvender dog stadig langt 

mere end mange af vores 

omegnskommuner. 

Du laver 876 kilo  
affald hvert år

Hvert år producerer du som Rødovreborger 

gennemsnitlig 876 kilo affald. Affaldet bliver 

sorteret i over 30 forskellige frak-

tioner, hvilket er med til at sikre, 

at så lidt som muligt går til spilde. 

Blandt sværvægterne er byggeaffald 

og haveaffald, der tegner sig for knap 

290 kilo per borger i Rødovre hvert år. 

Du spilder op mod  
272 kilo affald hvert år

Hvert år smider du som Rødovreborger gen-

nemsnitlig 272 kilo skrald - eller 31 procent af alt 

dit affald - ud som almindelig dagrenovation og 

småt brændbart. Det betyder, at næsten en 

tredjedel af dit affald aldrig får chancen for 

at blive sorteret, selv om det kan indeholde 

masser af ressourcer som kan omdannes 

eller bruges igen.

af alt affald i Rødovre genanvendes
I Rødovre har vi valgt at genanvende indenfor en lang række fraktioner, lige fra gummi til byggeaf-

fald, og vi bliver bedre og bedre til det. I 2011 genbrugte vi 49,4 procent af alt vores affald. I dag er 

det tal 65,3 procent.

Når Miljøstyrelsen skal sammenligne alle kommuner, måler de imidlertid kun på genbrug inden for syv bestemte fraktioner, nemlig madaffald, papir, 

glas, metal, plast, pap og træ. Ser man kun på disse fraktioner, svarer det til, at vi sorterer 44,4 procent af vores affald. 

65,3% 
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FÅ STYR PÅ AFFALDET FÅ STYR PÅ AFFALDET

Ansigterne er små måner over et mørkt land-

skab af bøger. Eleverne fra 5.y på Tinderhøj 

Skole glaner ind af affaldscontainerens vinduer 

og ned over mængden af bøger, der er blevet 

smidt ud. De er på Genbrugsstationen for at 

lære om genbrug, og bog-containeren er sær-

ligt spændende. Tegneserier og gamle klassi-

kere ligger hulter til bulter uden ejermand.

“Det her er også en af de rigtig gode containe-

re,” forklarer Christian Bundgaard, der er med-

arbejder på Genbrugsstationen og ved at vise 

skoleklassen rundt. De har allerede været forbi 

andre ‘gode containere’ som for eksempel pap 

og tøj: Containere, der giver mulighed for at 

genbruge ting, som før i tiden bare røg på 

Vestforbrændingen.  

 “For ikke så længe siden blev bøgerne også 

bare brændt. Men fordi vi sorterer dem for sig 

selv, så kan vi nu lave toiletpapir af dem,” forkla-

rer Christian Bundgaard. Det får smilene frem 

på flere ansigter. Louise på 12 år morer sig over, 

at hun måske tørrer sig med Anders And, når 

hun er på toilettet. 

TØRRET SIG MED MORS BOG
“Og måske har jeg tørret mig med en bog, min 

mor har læst,” supplerer Malou på 11 år ved 

tanken om affaldets besynderlige cyklus. 

Eleverne har kun været kort tid på Genbrugs-

stationen denne varme sommerdag, men det er 

langt fra dagens første øjenåbner.  

De har allerede fået at vide, hvordan otte plastik-

vandflasker kan blive til et styk syntetisk fod-

boldtrøje mage til den, en af drengene i klassen 

har på. De har også fået lov at røre ved plastik-

ken, der først er blevet splintret til småstykker og 

derefter revet til en slags ‘uld’, man kan lave tøj 

af. Snart får de også lov til at høre om, hvordan 

gammel sanitet - toiletter, håndvaske og fliser 

- blandt andet er blevet brugt som fundament i 

de nye ‘landområder’ i Nordhavn, som man har 

bygget lejligheder på ude i havnen. Eksem-

plerne sætter tankerne i gang, og det er også 

meningen.

“For børnene betyder det meget at have haft 

tingene i hånden og at høre om, hvordan de 

kommer herfra og dertil. De åbner deres øjne 

for, hvornår noget er skrald og hvornår noget 

det er ressourcer,” forklarer 5.y’s natur- og tek-

niklærer, Nicolai Bjerre.  Forud for besøget har 

eleverne lært om affaldssortering. Blandt andet 

har de selv lavet et stort vendespil med billeder 

af forskellige typer affald, og har skulle dyste 

om, hvem der hurtigst kunne sortere det. Det 

har tilsyneladende givet pote, for hver gang 

klassen når frem til en ny container, er der altid 

nogen der har tjek på, hvad der hører til hvor, og 

hvad tingene består af.

DEN GRIMME CONTAINER
Snart når de frem til ‘småt brændbart’. Her lig-

ger flamingokasser og en skumgummimadras, 

som man endnu ikke har fundet ud af, hvordan 

man skal genbruge, forklarer Christian Bundga-

ard. Men også denne container vidner om, at 

mindre og mindre går til spilde i Rødovre.

“Før i tiden blev den fyldt op hver dag. Nu er det 

faktisk kun hver anden dag,” forklarer han, før 

han går videre til ‘en af de grimme containere’, 

med eternit, der blandt andet kommer fra gamle 

tagplader. 

“Det er noget skidt. Det er man nødt til bare at 

grave ned i et hul i jorden. Det kan ikke engang 

brændes og laves til varme,” siger han. Flere af 

børnene løber forud hen til en container fuld af 

bildæk.

“Dem kan man lave gynger af!” foreslår de før 

Christian Bundgaard overhovedet når at spørge 

dem. 

“Nej, det gør vi så godt nok ikke,” griner han. 

“Ikke lige af dem her. Men de bliver til underlag 

til løbebaner og legepladser, som dem I nok har 

på jeres skole. Og så laver man nye dæk af 

dem.”

ÆRTEN SKAL I BIO
Børnene er ved at være gennem deres rundtur 

og et par af dem demonstrerer lige, hvor mange 

fraktioner de selv sorterer i derhjemme ved at 

tælle på fingrene: “Plastik, bio, papir, metal, 

glas og rest.” Louise, der stadig kan more sig 

over, at Anders And bliver til toiletpapir, mener 

hun er en tand bedre end de voksne derhjemme 

til at huske det med at sortere affaldet. Andre 

steder er det omvendt.

“Bare jeg har tabt en ært og vil smide den ud, 

så siger min mor: Husk nu - den skal i bio!” si-

ger Olivia på 12 og ser en anelse træt ud.

Fodboldtrøjer  
er lavet af 

vandflasker og 
toiletpapir af 
Anders And

Affald er ikke bare affald. Meget af det 
kan laves om til andre ting, vi har 
brug for. Det fandt eleverne fra 5.y fra 
Tinderhøj Skole ud af, da de var på 
besøg på Genbrugsstationen.

Vidste du...?

...at du kan ødelægge 
muligheden for at 

genbruge alt indholdet i 
papcontaineren, hvis du 
putter flamingo derned? 
Hvis du blander de forskellige typer 

affald eller putter det i forkerte 
containere, kan du risikere at 

ødelægge det sorteringsarbejde dine 
naboer har lavet. Så kan affaldet 

nemlig alligevel ikke kan genbruges.

...at spraydåser ikke 
skal i metalcontaineren, 

men i ‘farligt affald’?
Selv om spraydåser er lavet af metal, 
så kan de på grund af trykket i dem, 
risikere at brænde eller eksplodere, 
hvis de udsættes for direkte sollys, 

høj varme eller tryk.

...at du tjener penge til 
dig selv og Rødovre 

hver gang du sorterer 
dit affald? 

Noget af det affald, der indsamles i 
Rødovre, sælges videre. Pengene går 
blandt andet til at betale for at skaffe 

det affald af vejen, som ikke er 
penge værd. Dermed er pengene 

også med til at holde dit affaldsgebyr 
så lavt som muligt. 

Læs mere om affaldssortering i Rødovre på  
rk.dk/affald.

TOILETLÆSNING Helene, 
Malaika, Jackie, Lærke, 
Malou og Olivia fra 5.y på 
Tinderhøj Skole undersøger 
de kasserede bøger på  
Genbrugsstationen. Næste 
gang de ser dem, er bøger-
ne sandsynligvis blevet la-
vet til toiletpapir. 

Genbrugsstationen ligger på Valhøjs Allé 182. Den har 
åbent alle dage fra kl. 10-18 undtagen få dage over jul.
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SOMMERFERIE 

Start sommeren med at bygge dit eget BRÆTSPIL
Byg brætspil, lav street art eller dans i 
sommerferiens første uge. På årets 
SOMMERCAMP på Rødovregaard kan 
de 9-15-årige være kreative sammen 
med andre børn og unge.

Få nye venner, hav det sjovt og lær noget nyt. 

Der er mange gode grunde til at melde sig til 

Sommercamp i skolesommerferiens første uge. 

Men i år har du også muligheden for at lave dit 

eget brætspil, som du nok kan få glæde af, hvis 

resten af ferien skulle byde på lidt for mange 

regnvejrsdage. Et af campens tre hold er nemlig 

et brætspils-hold, hvor du skal bruge både 

hjerne og hænder til at bygge et brætspil med 

brikker, bræt  - og regler.

“Hvis man er en rigtig rutineret spiller, så kan 

man dykke ned i det her med strategier og reg-

ler og lave noget rigtig kompliceret. Hvis man er 

nybegynder, kan man lave noget mere simpelt. 

Så alle kan være med,” forklarer børnekultur-

konsulent Camilla Autzen.   

DANS OG STREET ART
Men der er også mulighed for at melde sig på to 

andre hold, hvor du lærer henholdsvis street art 

og urban dance. Fælles for alle tre hold er, at de 

foregår fra mandag til fredag den samme uge 

på Rødovregaard, og selvom børnene er delt op, 

mødes alle til frokost og hygger sammen. 

“Det er de samme børn og voksne, man møder 

hver dag, og mange af dem knytter også ven-

skaber med børn og unge fra andre skoler. Vi 

ser mange af dem stå og udveksle telefon-

numre, når de tager hjem om fredagen,” fortæl-

ler Camilla Autzen. Hun forklarer, at sommer-

campen er en god mulighed for at snuse til 

nogle kreative fag sammen med professionelle 

undervisere, som samtidig er rigtig gode til at 

komme ned i øjenhøjde. 

“Du får meget ud at det, når du går til noget 

intensivt i en uge. Men det  er jo også ferie, og 

det vigtigste er, at du har det sjovt undervejs.”

SOMMERCAMP
Sommercamp foregår på Rødovregaard 

fra den 26.-30. juni, mandag til torsdag fra 

kl. 10-15 og fredag fra kl. 12-17. 

Det koster 300 kr. at være med, og du kan 

tilmelde dig på fritidfordig.nemtilmeld.dk. 

Du skal selv have frokost med hele ugen, 

til gengæld sørger vi for noget at drikke 

og en eftermiddagssnack. 

Kontakt børnekulturkonsulent Camilla 

Autzen på 36 37 76 51, hvis du har 

spørgsmål.

SOMMERFERIE

Hvad skal du lave i din SOMMERFERIE?

SOMMERFERIEBOGEN - kataloget over 
sommerferieaktiviteter - er nu på 
gaden, og der er masser af 
aktiviteter for børn hele 
sommeren. 

Ved du hvad du skal lave i din som-

merferie? Måske har du lyst til at 

prøve at køre knallertcross, at gå til 

parkour, prøve at ride, lære at snorkle 

eller nørkle med perler og papirklip i 

det kreative værksted?  SOMMERFERIE-

BOGEN  er på gaden nu og er fuld af til-

bud til børn og unge i skolesommerferien. 

Mens nogle aktiviteter er begrænset til få dage 

eller en uge, strækker andre sig over hele 

sommeren. 

Igen i år er der også arrangeret både en en-

dagstur til Bonbonland og en længere Sverige-

tur med camping, der dog er meget populære.  

“Billetterne til vores ture bliver altid revet væk, 

så der skal man være hurtig. Det samme gælder 

ridningen, der også er utrolig populær,” siger 

Mugge Harck Lauridsen fra Milestedet Ung-

domshus, der er tovholder på de mange 

aktiviteter. 

Men så opfordrer han folk til at bladre lidt vi-

dere i kataloget og tage chancen med 

noget nyt. 

“Der er masser at vælge imel-

lem, uanset om man er til 

udendørsting, som træ- 

klatring eller windsurfing, el-

ler om man hellere vil sidde 

indenfor og spille e-sport. Så 

alle burde kunne finde noget, der 

passer til dem,” siger han. 

Du finder SOMMERFERIEBOGEN på  
rk.dk/milestedets-ungdomshus. 
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Det sker i Rødovre
Musik og scene
JAZZ UNDER ÅBEN HIMMEL –  
FOR HELE FAMILIEN.
7. juli - 9. juli

Der er swing- og mainstreamjazz leveret af gode 

danske orkestre og familiejazz med rytmer børn 

kan danse til på Rødovre Rådhusplads. Børnene 

kan også glæde sig til hoppeborg og balloner.

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis.

Brug hænderne
STRIKKECAFÉ
TIRSDAGE KL. 10-12
Mød andre, der er glade for at strikke. Medbring 

selv dit strikketøj og godt humør.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis. Ingen tilmelding. 

Sundhed

FOREDRAG MED JAN HAMMER  
FRA RIGTIGE MÆND
Tirsdag d. 13. juni kl. 19-20.30

Et spændende, ærligt foredrag fyldt med humor 

og sjove anekdoter. Hør Jan fortælle om, hvor-

dan han kom med i tv-programmet ”Rigtige 

Mænd”, og hvordan det har ændret hans liv.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding via Sundhedscenteret

 

SUNDHEDSTJEK FOR MÆND
Torsdag d. 15. juni kl. 14-18

I uge 24 er der spot på mænds sundhed og der-

for tilbydes mænd i alle aldre et sundhedstjek. 

Her kan du få målt kolesterol, blodtryk, vægt, 

muskelmasse, fedtprocent og teste din risiko for 

diabetes. Prøv også vores udendørs aktivitets-

område for mænd og børn.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Ingen tilmelding. 

Udstillinger

SOMMER HELE ÅRET –  
UDSTILLING PÅ HEERUP MUSEUM
11. juni til 27. august

Blomsterne strutter, kærligheden trives, og 

farverne er klare og lysende, for i Henry He-

erups kunst er der sommer hele året. Se eller 

gense en række af Heerups populære malerier, 

skraldemodeller og stenkunst. Husk at du kan 

låne et tæppe og nyde en is i haven.

Sted: Heerup Museum.

Entre 45 kr. Børn gratis.

For cyklisterne
RØDOVRE CYKLER SAMMEN -  
CYKELLØB FOR BØRN, UNGE OG FAMILIER
Søndag d. 18. juni kl. 10-15

Prøv at være med i et rigtigt cykelløb. Ruten er 

helt bilfri, så cyklerne kan give den gas. Der er 

tre typer løb: Medaljeløb for de 9-16 årige, et 

showløb med Cykelklubben Fix og et familieløb, 

hvor alle kan være med på deres egen cykel. 

Sted: Tårnvej ved Rådhusplænen.

Gratis.

 

STORE CYKELDAG I RØDOVRE
Søndag d. 11. juni kl. 10

Tag hele familien med på en cykeltur rundt om 

i Rødovre, hvor vi besøger flere spændende 

steder. Turen sluttes af på Rødovregaard, hvor 

du kan nyde en pølse og lidt at drikke til lidt god 

musik.

Sted: Rødovre Rådhusplads.

Gratis.

Ud i det grønne
GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
MINDFULLNESS I NATUREN
17. juni kl. 10 og 19. august kl. 10

Mindfullnessinstruktør Helle Dueholm introdu-

cerer forskellige øvelser i at være nærværende 

og mærke sin krop med udgangspunkt i de 

naturlige omgivelser.

Sted: Trekantgrunden, Islev Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding. 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
BESØG FÅRENE
2. juli kl. 10 og 6. august kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen fortæller 

om formålet med foreningens arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Ingen tilmelding. 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN:  
BESØG HOS BIERNE
Søndag d. 13. august kl. 14

Vær med, når vi kigger nærmere på bierne med 

biavler Per Lund Sørensen og hør om, hvordan 

du kan avle bier og høste din egen honning.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis. Ingen tilmelding. 

Events
RØDOVRE BYFEST
15.- 18. juni 

Der er øltelt, mandskor, fest og masser af under-

holdning, blandt andre med DJ Wallin, Jimilian 

og Catja & René, når Rødovre Byfest løber af 

stablen over fire dage.

Sted: Rådhusplænen.

Entre: 75 kr. til det store telt lørdag. Ellers 

gratis. 

 

KRIGSHISTORISK FESTIVAL
Lørdag 17. juni kl. 10-17  

og søndag d. 18. juni kl. 10-14

På Danmarks største krigshistoriske festival kan 

du opleve 2.000 års levende historie fra jernal-

deren til den kolde krig. Der vil være opvisninger 

og aktiviteter for hele familien.

Sted: Vestvolden mellem Ejbybunkeren og 

Artillerimagasinet.

Gratis. 

 SANKT HANS PÅ RÅDHUSPLÆNEN
Fredag d. 23. juni kl. 17 - 21.30

Kom og se Sankt Hans-bålet blive tændt og hør 

Borgmester Erik Nielsens båltale. Der er børne-

aktiviteter og musik fra musikskolen. Der er 

mulighed for at købe mad og drikkevarer på 

pladsen. Bålet tændes kloken 20.

Sted: Rødovre Rådhusplæne

Gratis. 

SANKT HANS PÅ BYGGEREN
Fredag d. 23. juni kl. 18-22

Der er børneboder og sjov for børnene og pølser 

og øl til de voksne, når der er Sankt Hans-fest på 

Rødovre Byggelegeplads på Nyholms Allé 49. 

Bålet tændes klokken 20.30. 

Sted: Rødovre Byggelegeplads.

Entre 3 kr. 

 

RØDOVRE FOTOKLUB: FERNISERING
Torsdag d. 15. juni kl. 16 (udstillingen varer 

indtil 15. juli)

Kom og se et udvalg af de bedste fotos fra Rød-

ovre Fotoklub. Klubben har et bredt udsnit af 

medlemmer fra professionelle til begyndere, 

der lærer af hinanden og er sammen om den 

fælles interesse.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis. Ingen tilmelding.
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DENGANG I RØDOVRE

Find sporene efter Rødovres gamle gårde
Engang var Rødovre et landbosam-
fund med store og små gårde. Bortset 
fra et par enkelte stuehuse er der kun 
to gårde tilbage, nemlig Carlsro og 
Rødovregaard. Men de øvrige kan du 
stadig finde spor efter i mange af 
Rødovres vejnavne. Her får du tre 
eksempler, men har du lyst til at tage 
på opdagelse i sommervarmen, så 
kan du på Rødovre Lokalhistorisk 
Samlings Facebookside finde et kort, 
der viser dig mange flere spor efter 
fortidens Rødovre. 

Annexgård/Annexgårdsvej
Annexgården lå syd for Rødovregaard og funge-

rede i mange år som bolig for præsten, når han 

var i Rødovre. Før 1901 havde præsten nemlig 

fast bopæl i Brønshøj Sogn, som Rødovre Sogn 

hørte under - eller var ’annex til’. Annexgården 

var imidlertid hans præstebolig, når han opholdt 

sig her. Senere blev gården solgt, og jordene 

bortforpagtet. I 1910 var ejeren den 84-årige 

Niels Sørensen, der boede alene i stuehuset, og 

dette år måtte politiet tilkaldes på grund af pro-

blemer med vagabonder, der slog sig ned i la-

den og udhusene. I 1919 var det dog slut, da 

gården brændte og bagefter blev revet ned. I 

1921 blev den vej, gården havde ligget ved, 

navngivet Annexgårdsvej. 

Carlsro/Borgmester Gustav Jensens Vej
Bondegården Carlsro fik efter sigende sit navn efter en af gårdens ejere, 

nemlig kaptajn Carl Frederik Bruun. I dag er den en af de få bondegårde 

i Rødovre, hvor de gamle huse stadig er bevaret. I dag huser bygningerne 

blandt andet flere børneinstitutioner, og er derfor blevet bygget meget om, 

men man kan stadig fornemme den gamle gård. Den ligger midt i bolig-

kvarteret, der også hedder Carlsro, og i mange år hed den vej, der løber 

lige forbi, Carlsro Midtervej. I 1977 skiftede den imidlertid navn til Borg-

mester Gustav Jensens Vej, opkaldt efter Rødovres sognerådsformand og 

borgmester fra 1937 til 1970. 

Torbenhus/ Torbenhuse
Ikke alle gårde i Rødovre havde køer og grise. På fattiggården boede 

tværtimod fattiglemmerne, det vil sige de personer, der ikke kunne for-

sørge sig selv. Mange af dem var ældre mennesker uden familie til at 

hjælpe sig. Rødovres fattiggård blev bygget i 1885 og lå, hvor Rødovrevej 

og Slotherrensvej krydser hinanden. Den fik navnet Torbenhus, opkaldt 

efter Torben Oxe, der i 1500-tallet var slotsherre i København og som ifølge 

en gammel myte havde en bolig i Islev. Efter Første Verdenskrig blev den 

dog brugt som almindelig beboelse, og det blev ved indtil den blev revet 

ned i 1977. Eneste spor efter den findes i dag i navnet på den bebyggelse, 

der nu ligger på stedet, nemlig  Torbenhuse. 
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