Side 2

25. nummer

Ingen akutjob
De private virksomheder skaber
ingen akutjob i
Rødovre
Side 10

www.rnn.dk

Mangfoldighed
Rødovre er rig på
kulturer. Lørdag
kan du komme
med til mangfoldighedsfestival
Side 21

BOLIG

Tisse-vold
Var tissevolden i
Islev selvforsvar
eller overfald

12. årgang

NYHEDER

NYHEDER

Onsdag den 19. juni 2013

KULTUR

RØDOVRE

LOK AL NY T
Årets Hus
Du skal køre til
Voldomvej for at
finde Årets Hus i
Rødovre
Side 39 og 54

“Ekstremsport
er mit narko”

Nu skal Rødovres jernmand også løbe USA tynd. Læs alt
om Leon Skriver Hansens forberedelser til verdens mest
prestigefyldte trail-løb ‘Western States 100 Miles’ på side 36

Fisk – Kød – Vin
Blåmuslinger

1 KG

3500

Flanksteaks

PR. 1/2 KG

5995

Hagelsberg

NYHED
Cabernet Sauvignon-Merlot
Fremstillet på lige dele cabernet og Merlot druer,
og modnet på egefade, med bouquet af røde og
mørke bær, diskret eg og lidt krydderier. Smag
med ﬁn fylde og imødekommende frugtnuancer
der ﬁnder ﬁnt sammen med bløde tanniner
til en harmonisk helhed. Fås også som
Chardonnay
3 FLASKER
hvidvin.
Normalpris:
pr. ﬂaske 99,95

UD
TILB IS
PR
HALV

HUSK
FREMOVER ÅBENT
HVER SØNDAG
KL. 10-17

Rødovre
Centrum 134

14900

Åbningstider: Man.-Fre. kl. 9.00-19.00
Lørdag kl. 8.30-18.00, søndag kl. 10.00-17.00
Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag 22.6.2013

Mega D kosttilskud

35 μg
180 tabletter
Normalpris
74,-

TILBUD 69,2 stk. 120,-

Vitalisten H
Helseshop
l. h
Rødovre Centrum 149 36 41 01 51

Kom indn
kkeres
i buti
g efter vo

- eller rin
mmer
BUS så ko
GARDIN
lt gratis og
vi forbi he nde.
uforpligte

2 RETTERS AFTENMENU
Alle hverdage fra kl. 16

Stegt ﬂæsk
Fiskeﬁleter
Hakkebøf
Ribbenssteg
Frikadeller

Gardiner der gør en

forskel

JANN, VÆRKSTEDSCHEF

Hos Botex - Hvidovre leverer vi inspiration
og professionel vejledning inden for
alle former for gardinløsninger.

Engbovej 84A

Rødovre Centrum
Rødovrevej
264 165
Rødovre
2610 Rødovre
Tlf.
Tlf. 3670
36708000
8000

NYH

ED

Udlodden
6 11
Lerholm
Vænge

BOTEX - HVIDOVRE Hvidovrevej 348 . 2650 Hvidovre
Telefon 36 49 69 69 . botex-hvidovre.dk

Nybolig
Martin Enemærke

89,-

Tilvalg
Vælg mellem Irish Coffee eller isdessert KUN

Stor Luxaflex®
gardinudstilling i butikken

Ejby Industrivej 3,
2600 Glostrup, Tel 4343 4383,
www.cawibiler.dk
www.
ww
w
ww
w..c
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caw
aw
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w
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er.
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NYHED
dørs

m/kartoﬂer og persillesauce Stor uden
e
terrass
m/kartoﬂer og persillesauce
m/bløde løg, kartoﬂer, sauce og surt
m/kartoﬂer, sauce og surt
m/kartoﬂer, sauce og surt

Disse retter ud af huset -10% fra kl. 16

99,-

36 41 55 54 - Rødovre Centrum
NYH

ED

Kamstrupvej
Lørenskogvej80
6

“Sådan ligger vi for vores kunder
hos Daugaard Biler”

NYH

ED
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RØDOVRE LOKAL NYT SÆTTER FOKUS PÅ UDSALG

Mød det multi-kulturelle
Rødovre på lørdag
Mangfoldigheds-festivalens store succes
sidste år følges op på
lørdag. Rødovregård
slår for anden gang
dørene op til verden
omkring os.
Af Eva Thomsen

MANGFIOLDIGHEDSFESTIVAL: Byens mange foreninger skal være med til at mindske kulturelle forskelle, mener man i Den Afghanske Forening, Katib. Foto: Privat

Vi vægter integrationen højt
Arrangementer året
igennem giver samvær og gode kontakter
Af Eva Thomsen
Den Afghanske Forening,
Katib, er med på festivalen igen i år, og har også
denne gang ansvaret for
arrangementets lydanlæg.
Herudover byder foreningen på eksotiske
smagsprøver på landets
madkultur, ligesom festivalgæsterne kan opleve
traditionelt, afghansk tøj
og musik.

Katib Kultur Forening er
det originale navn på foreningen, som ikke kun
dækker Rødovre men hele Storkøbenhavn. Ja hele
verden for den sags skyld.
Afdelingen i København er
stiftet i 2007 og har 300
medlemmer.
”Vort hovedformål er at
spille en positiv rolle i integrationsproccesen. Det
gør vi ved at skabe kontakter og udvikle og balancere kulturelle værdier
med det danske samfund,” fortæller Rødovreborgeren Habib Paiman
fra foreningen.

”Vi bestræber os på at
forhindre og mindske kulturelle, religiøse og racemæssige sammenstød,
ligesom vi kæmper for at
afskaffe diskrimination af
kvinder.”
Ifølge Habib Paiman har
foreningen god kontakt til
Rødovre Kommune bl.a.
gennem Integrationsrådet
og Frivillig Center Rødovre. I løbet af året arrangerer foreningen seminarer,
informationsmøder, koncerter, studenterfester og
lignende for at styrke kontakten til borgerne i kommunen.

Godt 5.600 eller 15 procent af Rødovres befolkning er indvandrere fra
andre
lande.
Tallene
stammer fra en opgørelse,
som Integrationsrådet udarbejdede sidste år. De
nye borgere er med til at
gøre vor kommune til et
multikulturelt
samfund,
som bl.a. omfatter indvandrere fra Asien, Afrika,
Mellemøsten og Europa.
Men hvem er disse
mennesker, og hvad er
det for et liv, de har forladt
for at slå sig ned her ? Det
kan vi alle blive meget
klogere på ved at besøge
Mangfoldigheds-festivalen på Rødovregård på
lørdag.

rådet og de ni lokale, etniske foreninger, der står
for arrangementet. Her
kan kommunens borgere
stifte bekendtskab med,
hvordan livet former sig i
andre dele af verden. Der
bydes på lidt godt til ganen i form af etniske specialiteter og masser af
underholdning lige fra kinesisk opera og somalisk
sing-a-songwriter til indiansk dans.
Mød Mukupa. Festivalens mest kendte navn er
den
dansk/afrikanske

FAKTA
Største herkomstlande i Rødovre
Europa: Ca. 1000
Tyrkiet: 955
Pakistan: 474
Irak: 403
Eksjugoslavien: 319
Somalia: 254
Indien: 180
Makedonien: 158
Marokko: 155
Kina: 152

Specialiteter og underholdning. Ni etniske foreninger. Det er Rødovre
Kommune, Integrations-

(Statistik 2012, kilde: Integrationsrådet)

UDSALG Herremode Starter tordag 20/6

i Lyngby afd.
Obs! Søndagsåbent

23/6 kl. 10 til 14

KØ TILBUD..! OBS: Kun i begrænsede størrelser og antal. Stærkt assorterede.
Habitter Brother’s
Red label, sexy slimﬁt.
Stort udvalg, i farver
og kvaliteter.
før op til 2.299.-

NU FRA 1.499.-

Lui Bukser før 399/499.- KØ TILBUD 1 par 199.- 4 par kun 699.Habitter frasorterede. KØ TILBUD 499.- 699.- 999.Luksus habitter. Frasorterede Cerruti 1881 og Pierre Cardin.
KØ TILBUD ½ Pris
Blazer Cerruti 1881 Superissimo. Klassisk Peter
Scott blazer jakke i den ﬁneste Cerruti 1881super 120’s
kvalitet, dark navy,
før 2.999.-

NU KUN

1.999.-

Habitter Jardorf Brother’s, Utroligt stort udvalg i
habitter, wool mix og super 100, ensfarvede,
stribede, navy, sort, grå, lysgrå, koks, mm.
før 2.799.-

½ PRIS
NU KUN

1.399.-

før pr. par 499/399.-

NU 3 PAR KUN

NU FRA

2.999.-

Habitter Zegna, black tropical
australian wool, super 120’s
før 4.999.-

3.999.-

NU

Habitter i Cerruti 1881
Superissimo super 120’s
og Nobility super 150’s

NU FRA

Exclusive
MAKE

899.- 3.499.-

LUI bukser

Kæmpe udvalg

Habitter Pierre Cardin Paris,
kæmpe udvalg
før op til 3.999.-

før op til 4.999.-

sangerinde, Karen Mukupa, der med band underholder med både afro,
soul, hip-hop og raggae.
Teatret Zebra-ze-ze sørger for underholdning til
børnene i alderen tre – otte år, mens Rødovre Røde
Kors inviterer alle festivalgæster til loppemarked.
Der er gratis adgang til
en spændende eftermiddag på Rødovregård
mellem kl. 12 og 17.30.

Lyngby Hovedgade • Roskilde Algade
Rødovre Centrum

