
På Rødovredagen passer vi på hinanden  
og følger de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Se alle foreninger og aktører, som deltager 
på Rødovredagen på rk.dk/oplevroedovre

TEMAET I ÅR ER FÆLLESSKABER,  
SOM SKAL FEJRES EFTER ET LANGT ÅR MED NEDLUKNING.

GLÆD DIG TIL AT MØDE EN MASSE FORENINGER OG AKTØRER, SOM REPRÆSENTERER EN  
BRED VIFTE AF AKTIVITETER I RØDOVRE KOMMUNE.

Lørdag den 4. september
Rødovre RådhuspladsPROGRAM

Rødovredagen

http://www.rk.dk/oplevroedovre


SCENEN UNDER RÅDHUS-URET 

13.00 - 13.10 VELKOMST v. borgmester Britt Jensen

14.00 - 14.25 GURLI GRIS OG GUSTAV. Gurli Gris og hendes familie er et 
sikkert hit på ethvert børneværelse. Mød den populære  
tegnefilmsfigur sammen med hendes bror Gustav, når de 
kigger forbi Rødovredagen.

15.00 - 15.35 SNIGPREMIERE PÅ NY SALLYS FAR-BOG. Mød forfatter 
Thomas Brunstrøm og illustrator Thorbjørn Christoffersen.

17.00 - 18.00 HARDINGER BAND (SHU-BI-DUA). Glæd dig til en tur ned ad 
memory lane, når Michael Hardinger og Shu-Bi-Dua-drengene 
leverer alle deres velkendte hits til et brag af en koncert. 

19.30 - 19.55 DJÄMES BRAUN. Djämes Braun er indbegrebet af fest og god 
stemning. Få gang i dansefødderne til sange som ’Traktor’, 
’Kom Og Giv Mig Alle Dine Penge’ og mega-hittet ’Fugle’.

20.00 - 20.25 JESU BRØDRE. Oplev den hårdtslående danske duo, der 
har opnået kultstatus hos den danske ungdom med politisk 
ukorrekte numre som ’KranAlarm’, ’Vafler’ og ’Trampertøsen’.

OPVISNINGER PÅ RÅDHUSPLADSEN 

13.15 - 13.40 ROCKETS CHEERLEADERS. Mød ’Cheerleaderne fra Rødovre’, 
som du lige nu kan følge i DR-serien af samme navn og oplev 
et show med stunts, kast og pyramider. Efter showet kan du 
prøve at ’stunte’ sammen med pigerne.

13.50 - 14.10  AOF MOTION OG BEVÆGELSE. AOF stiller op med et bevæ-
gelseshold.

14.30 - 14.50 ROG – RØDOVRE OMEGNS GYMNASTIKFORENING. Gymna-
stik-opvisning med seje spring og flotte rytmiske serier.

15.00 - 15.30 RØDOVRE DANSEVENNER. Danseworkshop med cha-cha-cha 
og fællesdans. 

15.40 - 16.00 DEN LILLE VENDELBO. Folkedanseforeningen byder op til 
dans og musik i flotte klæder.

RÅDHUSPLÆNEN  

14.00 - 20.00 SJOVE AKTIVITETER PÅ RÅDHUSPLÆNEN. På rådhusplænen 
vil der være underholdende aktiviteter med bl.a. fodboldkam-
pe og optrædende artister. Her kan du også forsyne dig med 
mad og drikke hos Terminalen, Valhøj Bodega, Carls Old Inn 
og Det Gamle Hundebad. 



KULTURHUSET VIFTEN 

10.30 - 14.40 SE SALLYS OG EDDIES YNDLINGSFILM.  
Se også bibliotekets program. 
BILLETTERNE ER GRATIS, MEN SKAL BOOKES VIA  
’VIFTEN.DK’ FRA LØRDAG D. 28. AUGUST.

10.30 - 12.15 SE EDDIES YNDLINGSFILM: INDERST INDE. 

13.00 - 14.40 SE SALLYS YNDLINGSFILM: KROKODILLEBANDEN.

13.00 - 16.00 ARTIST TALK – NY KUNST TIL RØDOVRE MUSIKSKOLE.  
Mens de sidste detaljer kommer på plads i Rødovres nye 
musikskole, vil musikskoleleder Tormod Vinsand løfte sløret 
for nogle af de tanker, der er gjort omkring arkitekturen og 
indretningen. Oplev også de kunstnere, der er udpeget af 
Rødovres Kultur- og Fritidsudvalg til at skabe et kunstværk til 
Rødovres nye musikskole. Navnet på de udvalgte kunstnere 
offentliggøres på dagen. Se skitser og modeller og hør kunst-
nerne fortælle om deres overvejelser og om arbejdet med 
kunst i byen. Du kan også møde Rødovre Kunstråd og bidrage 
med dine ideer og tanker om kunsten i byen. 
FOREDRAGSRUNDER KL. 13.30 - 14.00, 14.30 - 15.00 OG 
15.30 - 16.00.  TILMELDING IKKE NØDVENDIG. 

RØDOVRE CENTRUMS P-PLADS 
(RØDOVRE PARKVEJ/TÅRNVEJ) 

13.00 - 15.45 BØRNETOUR DE FRANCE. Deltag i årets BørneTour og få en 
sjov cykeloplevelse. BørneTour er et børnecykelløb for nybe-
gyndere, som afvikles over hele landet op til Tour de France 
Grand Depart i Danmark i 2022. Cykelløbet køres efter 
aldersgrupper, så alle kan være med. Hos BørneTour handler 
det ikke om at komme først, men om at have det sjovt og 
prøve kræfter med cykelsporten. Startnummer og goodiebags 
vil kunne hentes i eventteltet op til 30 minutter før start,  
og alle deltagere vil modtage en guldmedalje. BørneTour er  
arrangeret af cykelklubben CK Fix i samarbejde med  
Danmarks Cykle Union. 
DELTAGELSE KOSTER 50 KR. TILMELDING SKER VIA 
’BØRNETOUR.DK’. HUSK AT FREMVISE TILMELDING VED 
AFHENTNING AF STARTNUMMER.

13:30 - 13:50 PRØVEKØRSEL OG OPVARMNING PÅ RUTEN

14:00 13-15 ÅR. 12 OMGANGE PÅ I ALT 6 KM.

14:30 10-12 ÅR. 9 OMGANGE PÅ I ALT 4,5 KM.

15:00 7-9 ÅR. 7 OMGANGE PÅ I ALT 3,5 KM.

15:30 3-6 ÅR. 1 ELLER 2 OMGANGE. På løbecykel eller almindelig 
cykel (valgfri distance). Forældre må gerne løbe med.

FORAN BIBLIOTEKET 

13.00 - 17.00 HVOR MEGET LIGNER DINE FORÆLDRE SALLYS FAR?  
Vær med til at teste, hvem af dig og dine forældre der ligner 
Sallys far mest. Hvem lyver mest om deres barndom, hvem er 
dårligst til at slå et telt op, og hvem er den dårligste taber? 
Tag dine forældre med rundt i en masse sjove test-boder.  
Der er præmier til alle børn – og mulighed for at vinde 
bogpræmier.

15.00 - 15.35 MØD FORFATTER OG ILLUSTRATOR BAG SALLYS  
FAR-BØGERNE. Forfatter Thomas Brunstrøm og illustrator 
Thorbjørn Christoffersen fortæller om virkelighedens Sally 
og Eddie. Og så er der snigpremiere på den spritnye Sallys 
far-bog. (på scenen under Rådhus-uret).

15.35 - 16.20 TEGN SALLYS FAR. Tegn med Illustrator Thorbjørn  
Christoffersen, og få en Sallys far-plakat med autograf.

10.30 - 14.40 KULTURHUSET VIFTEN VISER  
SALLYS OG EDDIES YNDLINGSFILM.  
BILLETTERNE ER GRATIS, MEN SKAL BOOKES VIA  
’VIFTEN.DK’ FRA LØRDAG D. 28. AUGUST.

10.30 - 12.15 SE EDDIES YNDLINGSFILM: INDERST INDE  
(i Kulturhuset Viften)

13.00 - 14.40 SE SALLYS YNDLINGSFILM: KROKODILLEBANDEN  
(i Kulturhuset Viften)

13.00 - 17.00 FÅ ET JULET FAMILIEPORTRÆT FRA SALLYS DAGLIGSTUE. 
Hiv dine forældre med ind foran Sallys fars kiksede juletræ. 
Rødovre Fotoklub står klar til at tage det perfekte familiepor-
træt til årets julekort. 

13.00 - 17.00 ER DU OG DINE FORÆLDRE MERE MAD-MODIGE  
END SALLYS FAR? Rødovre Folkekøkken udfordrer dig og dine 
forældre med mad, der ikke er pomfritter og ketchup!

13.00 - 17.00 ER DINE FORÆLDRE SUNDERE OG STÆRKERE  
END SALLYS FAR? Rødovre Sundhedscenter står klar til at 
tage temperaturen på din og dine forældres sundhedstilstand 
– lider I også lidt af mandeinfluenza?



GRÆSPLÆNEN VED SIDEN AF BIBLIOTEKET 
V. RØDOVRE PARKVEJ

13.00 - 17.00 HVORDAN LØSER VI KLIMAUDFORDRINGER SAMMEN I  
RØDOVRE? Rødovre Parkvej skal klimatilpasses, og det grøn-
ne areal skal omdannes til et levende byrum. Kom og vær 
med til en snak om, hvordan vi kan arbejde med biodiversi-
tet, attraktive byrum og regnvandshåndtering.

13.00 - 17.00 OPLEV EN EL-SKRALDEBIL OG KRANBIL. Kom op og sidde i 
en el-skraldebil og se, hvordan den virker. Du kan også prøve 
at klatre på en kranbil. Du vil få mulighed for at blive klogere 
på affaldssortering, for hvordan er det nu lige med hård og 
blød plast? Det og meget mere vil kommunens medarbejdere 
stå klar til at svare på, når du kommer forbi. 

13.00 - 17.00 BYG ET INSEKTHOTEL. Hos FRI Fælles Rødovre Islev kan 
du bygge dit eget insekthotel og tilbyde husly til naturens 
insekter. 

13.00 - 17.00 STOP SPILD LOKALT. Kig forbi foreningen, der bekæmper 
madspild og uddeler frugt og grønt på dagen.

’DEN UNGE BY’ FORAN DEN NYE MUSIKSKOLE 

13.00 - 17.00 ’DEN UNGE BY’. Kom forbi til et stykke musik, en god samta-
le og en kreativ workshop. Der er mange, der glæder sig til at 
se dig: Regionale Kunstfællesskaber, Ungdomsskolen, Unge-
panelet, Headspace, ’Sammen om familien’ og Kaf´olancens 
uddannelsesvejledning, så kom forbi og vær med eller få 
stillet din nysgerrighed.

13.00 - 17.00  FÆLLESSKABER FOR UNGE I RØDOVRE. Hvor er det man 
møder nye venner? Ungdomsskolen – Ungecenter2610  
præsenterer mulighederne for dig, der er parat til nye 
fællesskaber.

13.00 - 17.00 GAMLE FOTOS TIL NYE VÆRKER – WORKSHOP. Lav dit eget 
kunstværk ud af et gammelt foto fra Rødovre i 1920erne. 
’Regionale Kunstfællesskaber’ giver dig tips og tricks til, 
hvordan du med enkle farver og tusser kan gøre gamle fotos 
til farverige kunstværker. 

15.00 - 17.00 ’RØDOVRE UNGEPANEL’. ’Rødovre Ungepanel’ er for unge, 
som har erfaringer med at have udfordringer i livet. Kom forbi 
og giv dine forslag til, hvordan vi kan gøre Rødovre et bedre 
sted at være ung. Og vi har plads til nye medlemmer.

13.00 - 17.00 MEME WORKSHOP. Headspace sætter fokus på ungdomslivet 
i Rødovre med en sjov meme-workshop. Få en god snak og et 
godt grin med headspace.

13.00 - 17.00 KAF’OLANCEN –  UDDANNELSESVEJLEDNING PÅ EN NY 
MÅDE. Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du har mulighed 
for? Så kom forbi den hyggelige Kaf´olance og få en uformel 
snak med andre unge, der kender til situationen. Du kan 
også tage VR-briller på og komme på et virtuelt besøg på de 
uddannelser, der ligger i Rødovre.

13.00 - 17.00 ’SAMMEN OM FAMILIEN’ OG BROBYGGEREN. Tidlige fore-
byggende indsatser for familier. Kom forbi til en uforpligtende 
snak og deltag i konkurrencen og vind lokalsponsorerede 
præmier.

BIBLIOTEKET 

13.00 - 17.00 GOPLER I HAVET. Oplev kunstneren Veronica Hodges’ flotte 
udstilling, hvor gopler svømmer rundt i loftet i bibliotekets 
store sal. Udstillingen er en hyldest til planetens skønhed og 
en reminder om at passe på den. Veronica inviterer også til 
en workshop, hvor du selv kan prøve kræfter med at lave din 
egen goppel. Børn under 10 år skal følges med en voksen. 

13.00 - 17.00 KLIMATELEFONEN. Gå en tur ind i telefonboksen og ring 
op til et litterært værk. Du kan vælge mellem 12 forskellige 
numre – heriblandt Josefine Klougart og Victor Boy Lindholm. 
Det er Baggårdsbaronerne, der står bag Klimatelefonen.

13.00 - 17.00 FÆNGENDE GÅTUR I RØDOVRE OG BØGERNES VERDEN.  
Put bibliotekets spritnye boganbefalingspodcast ’Bogen 
Fanger 2610’ i ørerne og gå på tur i Rødovre og bøgernes 
verden. Der er gratis ’gådiebags’ til de første. Find os foran 
biblioteket.

BUNKEREN UNDER BIBLIOTEKET 

13.00 - 17.00 OPLEV DEN HEMMELIGE BUNKER. Oplevelsescenter 
Vestvolden og Lokalhistorisk Samling viser rundt i Civilforsva-
rets kommandocentral under Rødovre Bibliotek og fortæller 
spændende historier om Rødovre under den kolde krig. 
Indgang fra plænen ved biblioteket.
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