
Visens Venner på Amagerland er en 
selvstændig forening i en større bevæ-
gelse, som tager vare på at huske og 
fremføre gamle - men også nye - viser. 
Den museale kamp har foreningen på 
Amagerland ført med succes i 25 år

Af Terkel Spangsbo

Der var sang og musik fra sen eftermid-
dag til langt over midnat da Visens Ven-
ner genoplivede 25 års historie i et stærkt 
komprimeret show sidst i marts i år.

Foreningen har en aktivgruppe og en 
hel del medlemmer, som blot kommer for 
at lytte og være med på fællessangene, 
som har en ikke uvæsentlig plads i for-
eningens viseaftener.

På skift havde 25-30 aktive fået tildelt 
tid til at fremføre et enkelt nummer en-
ten fra bagkataloget eller fra det nyere 
repertoire. Visens Venner på Amagerland 
er knap så ortodokse i deres sangvalg, 
som de mere hardcore foreninger. Her er 
plads til sange fra revyer og slager/pop 
genren. Jubilæumsaftenen bød på musik 

og sang fra alle hjørner af bagkataloger-
ne og der var indbudt gæster - for Visens 
Venner har den store kvalitet, at de også 
kan lytte.

Ved midnatstide gik de aktive sangere 
på scene og førte an i fællessangen af 
Benny Andersen Go’ nu nat - og det var 
velfortjent efter et flot show fra en iøv-
rigt meget udadvendt forening.

Se side 16-17

JUBILÆUMS-FINALE. Visens Venner på Amagerland markerede foreningens 25 års fødselsdag med en maratonkoncert med 
egne sangere (billedet) og musikalske gæster på scenen og i salen i aulaen på Skottegårdsskolen. Foto: Ivan Givskov.
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I Tårnby venskabskommune 
Alingås sorteres hushold-
ningsaffald hos villaejerne. 
Kan man lære noget af det?

Af Terkel Spangsbo,  
Alingsås Sverige

Sortering af husholdningsaf-
fald ved kilden, altså hos hver 
enkelt familie i enfamilie-
boliger har et dårligt image. 
Nævnes mulighederne, er 
indstillingen ofte, at hvorfor 
skal man sortere mere, når det 
hele blandes sammen til sidst 
alligevel.

Renomméet stammer fra 
nogle forsøg omkring Helsin-
gør for snart mange år siden, 
hvor et biogasanlæg ikke kom 
til at virke og hvor det velsor-
terede madaffald alligevel 
havnede i forbrændingsan-
læggene.

Andre indstillinger var, at 
det lugtede, at det var be-
sværligt og var nyttesløst.

Tårnby Bladet har besøgt 
Alingsås, Tårnbys venskabs-
kommune i Sverige og talt 
med kunder og det firma, der 
indsamler husholdningsaf-
fald hos villaer.

Lejlighedskomplekser må 
selv indsamle og sortere hus-
holdningsaffald, som de så 
afleverer på affaldsstationen.

Fraktionerne
Den ideelle hjemmesortering, 
som man arbejder henimod, 
består i, at en husstand har 
to containere, hver med op 
til fire rum. Heri sorterer fa-
milierne selv i fraktioner af 
plast-, pap/papiremballager, 
farvet og ufarvet glas, metal 
og aviser.

Det skaber plads inde i hu-
set, hvor man ikke behøver 
samle til bunke, før turen går 
til genbrugspladsen.

De to containere hentes 
på skift hver anden uge. Sy-
stemet i Alingsås mindsker 
mængden af affald til forbræ-
ding med op til 60 procent af 
affaldet fra villaer.

Vi sætter fokus på hus-
holdningsaffald i denne maj-
udgave.

Sortering der virker

Visefest for vise-venner

Ny skolechef ansat

Stillingen som skolechef har været ledig 
siden Ivan Jensens fratræden i efteråret 

2014. Nu er Jurist Anja Ougaard fra 1. 
juni kommunens nye skolechef.

Økonomiudvalget besluttede på mø-
det onsdag 22. april, at Anja Ougaard er 
den helt rette som chef for kommunens 
skoler fremover.

 Hun får ikke mindst ansvaret for, at de 
politiske beslutninger på skoleområdet 
bliver ført ud i livet.

 Det gælder også den seneste aftale 
om fremtidens skole, som en enig kom-
munalbestyrelse for nylig har vedtaget.

 Anja Ougaard er uddannet jurist fra 
Københavns Universitet i 2000. Hun 
har været ansat som fuldmægtig i Inte-
grationsministeriet, specialkonsulent i 
Københavns Kommunes Beskæftigelses- 
og Integrationsforvaltning og i Undervis-

ningsministeriet.  Fra 2008 til september 
2013 har hun haft forskellige lederan-
sættelser i forskellige kontorer i Under-
visningsministeriet. Siden september 
2013 har hun været souschef i Center 
for Udvikling af folkeskolen i Undervis-
ningsministeriet.

 Borgmester Henrik Zimino siger om 
ansættelsen af den nye skolechef:

 - Anja Ougaard er en yderst kompe-
tent leder, som vil være i stand til at løfte 
opgaven med at gøre vores skoler og un-
dervisningen endnu bedre. Hun kommer 
til at sikre, at dagligdagen for både lære-
re og ledere på alle skoler fungerer og at 
de beslutninger, som er taget, bliver gen-
nemført. Jeg ser frem til samarbejdet.
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Det handler om kroner og ører
JEG hAR pRøvET at lære mine børnebørn en royal vits. Det 
gik i vasken, de har endnu ikke tilranet sig ironiens og ab-
straktionens frygtelige værktøj.

vITsEN LøD: Ved I hvorfor vores Dronning er fattig? Nu er det 
ikke deres opfattelse, at fru majestæten er fattig. Det billede 
af monarkiets frontfigurer de utilsigtet erhverver sig, er noget 
med kjoler så store som tipien på legepladsen og uniformer, 
som vil få enhver metaldetektor i sikkerhedskontrollen til 
øjeblikkelig at nedsmelte. 

MEN fATTIG? Det er fordi, jublede en lalleglad farfar, at hun 
kun har en krone og to ører!!! Haha. 

DET RYGER uD af radio og tv i disse uger, hvor dette skrives. 
Det er kongerøgelsens duftpinde, der lige nu er osende stol-
per, hvis lugt får mig til at tænke, om der er tale om afbræn-
ding af trykimprægneret træ, eller om det bare er vådt.

AhA, vIL DET NoK LYDE. Redaktøren lytter og ser altså histo-
rier og billeder om Hendes majestæts 75 års fødselsdag. Jeg 
har ikke gået i skole med den ældre dame (ældre end mig 
forstås), så jeg bruger de af etikken foreskrevne til- og om-
taleformer.

MEN pÅ sELvEsTE P1 i radioen tonede troværdige journalist 
(kollega!!) Steffen Grams stemme frem, mens jeg kørte bil. 
Det lykkedes ham at stille ganske fornuftige spørgsmål til 
majestæten. Spørgsmål om fortiden og det glamourøse liv, 
Dronningen har været tildelt. Samme spørgsmål, som det vil 
være opportunt at stille til enhver livsaktiv 75-årig, men det 
var nu ikke det, det skulle dreje sig om, det var kun et ind-
spark for at sandsynliggøre, at min research er i orden. 

sTEffEN GRAM henviste til nogle af de historiske begiven-
heder, vi alle har været vidne til, men som det formodes at 
vor dronning har haft en bedre udsigtsplads til end os andre 
såkaldte dødelige. Kollegaen afspillede klip fra Statsradiofo-
nien, senere DR. Først var det Churchills udtalelse om jern-
tæppet, der havde sænket sig og delt europa, så var det Ken-
nedys udtalelse om, at Berlin var frihedens by, hvor han foran 
det indespærrede Brandenburger Tor med stolthed udtrykte: 
Ich bin ein Berliner! Derpå fulgte cowboy-præsidentens gen-
opsætning af samme sceneri samme sted. 

- MIsTER GoRBATJov, come to this gate and mister Gorbat-
jov, open this Gate! mister Gorbatjov, come to this wall. mister 
Gorbatjov. Tear down this wall, råbte Ronald the Gunslinger 

Reagan.

uMIDDELBART EfTER hører man i radioreportagen et militær-
orkester sætte ind med marchen, som vi herhjemme kender 
som en refrænsang Hvem skal nu betale, hvem har råd til 
mer’, hvem har mange penge, penge. Vi har ikke fler’.

BoRTsET fRA DET pudsige i, at tear både kan stå for tåre og 
for riv (i riv ned) og en som mig godt kunne køre ud af sporet 
ved at fabulere over, om det så var en grædemur, så er det 
et billede på, at en stor mand (ja i kraft af hans embede) kan 
løbe af med førstepladsen i en råbe-konkurrence og så er der 
nogle andre efter ham m/k, der skal betale gildet.

oG sÅDAN ER det jo med alt. Jeg lærte i spændingsromanen 
Sjakalen af Frederick Forsyth, at der var et begreb i krigsin-
dustrien og handelen med krudt og kugler og isenkram til at 
knalde dem af, der hed slutbrugeren. Slutbrugeren eller slut-
forbrugeren er altså dig og mig, som har erhvervet os en vare, 
som vi slider på, inden vi bortskaffer den (eller ved overdre-
ven ophobning af materielle goder overlader til vores arvin-
ger at smide ud).

sLuTBRuGEREN ER pÅ Alle leder og kanter dig og mig. Intet er 
gratis. måske kan vi slippe af med den fejlindkøbte hårtørrer 
fra det tyrkiske marked, hvor stikket ikke passer i Danmark 
på et gede-/loppemarked, hvor næste ejer ikke opdager fa-
dæsen, før det er for sent. eller det i ungdommen og mange 
numre mindre erhvervede kjole-og-hvidt-sæt sælges til na-
boens søns gymnasiefest. Vi er ikke 100 procent slutbruger i 
sådanne tilfælde, men så godt som. 

JEG KAN GoDT lide udtrykket, det rummer alt på højre side af 
lighedstegnet, når den komplicerede ligning regnes ud. Uan-
set hvad og hvordan. Det er dig og mig, der betaler gildet. 
man må bare håbe på, at vi har haft det sjovt, mens vi holdt 
festen.

pÅ posTEN KuNNE en flink kollega vinde ret mange penge, 
hvis han ville stå op på borden og vise sin bare røv frem. Han 

forsøgte og vi skreg af grin. Frem viste han det ikke 
- man bagud. Og sådan er det røve. De vender al-

tid bagud.

Uanset kroner og ører - så nyd forårsvejret 
ønsker redaktøren, Terkel Spangsbo

Politiske rokader
Brian Franklin er genind-
trådt i Kommunalbestyrel-
sen og overtager dermed 
den plads som Winnie Sø-
rensen (SF) har vikarieret i 
siden oktober.

men da Brian Franklin er 
blevet ekskluderet af sit 
parti, Socialistisk Folkeparti, 
mister han alle tidligere 
udvalgsposter, selvom han 
fortsætter i Kommunalbe-
styrelsen som løsgænger.

efter kommunalvalget i 
november 2013 blev der 
indgået konstitueringsaf-
tale mellem Socialdemokra-
terne, der fik otte mandater 
og SF og enhedslisten, der 
fik hver et mandat og der-
med tilsammen flertal. ef-
ter ekskluderingen af Brian 
Franklin eksisterer dette 
flertal ikke længere idet 
Venstre, Dansk Folkeparti, 
De Konservative og Det Ra-
dikale Venstre også har ni 
mandater.

Det betyder, at der efter 
regler i styringsloven kan 
rokeres rundt på pladserne 
i de stående (faste) udvalg 
og det benytter man sig af 
i blandt andet Økonomiud-
valget, hvor Camilla Schwal-
be (S) overtager Brian Frank-
lins plads.

Styrelsesloven har en 
mindretalsbeskyttelse, så 
en løsgænger har ret til to 
poster i de stående udvalg.

Da udvalgene selv vælger 
deres formand har Kultur- 
og Fritidsudvalget foretaget 
nyvalg af formand. Her blev 
einar Lyduch (S) valgt.

På baggrund af formands-
valget i Kultur- og Fritids-
udvalget indtræder einar 
Lyduch som medlem i:
• Amager Tennis- og Bad-
mintonhals bestyrelse
• Tårnby Naturskolens be-
styrelse
• Kastrup Tårnby Idrætssam-
menslutnings bestyrelse
• Idrætspriskomiteen.

Flere SAS-
passagerer
SAS havde 2,5 millioner 
passagerer i marts, hvilket 
svarer til en vækst på 6,1 
procent i forhold til marts 
2014.

Arbejdsnedlæggelserne 
blandt skandinaviske og 
europæiske flyselskaber fik 
en vis indflydelse på SAS’ 
trafik. SAS rute-kapacitet 
blev forøget i marts med 0,5 
procent, da der blev flyttet 
kapacitet fra charter til ru-
tetrafikken.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290
BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711
MAIL oG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk
KoNToRTID dagligt kl. 9-12 
plus lidt mere, så bare ring.
REDAKTIoN:
Tårnby Bladet skrives, redige-
res og layoutes af medlem-
mer af Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør). Heinrich 
ehrenreich, Birgitte Barkholt, 

Jorunn Keller, Ivan Givskov 
(foto), Karin Ott (foto).

ANNoNcEsALG: Redaktionen 
og mogens Knoblauch 4010 
2051 - mail eller ring.

opLAG: 21.000. 17.200 
husstandsomdeles, resten 
distribueres via butikscentre, 
biblioteker oa. 
TRYK: Provins-Trykkeriet
DIsTRIBuTIoN: Forbruger 
Kontakt. Udebliver Tårnby 
Bladet kontakt venligst For-
bruger Kontakt tlf. 8813 0299 
eller email Amager@d-d-c.dk
DENNE uDGAvE oMDELEs  
fredag 24. og lørdag og 25. 
april. 
føRsTKoMMENDE uDGAvE  
herefter er juni-udgaven som 

omdeles 29.-30. maj. Dead-
line tirsdag 26. maj. 
Deadline for større annoncer 
og redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, 
hvis man er senere på den.

uDGIvELsEsDAToER I 2015: 
10 måneder om året den sid-
ste fredag/lørdag i en måned, 
dækkende den kommende 
måned, dog januar og august. 
Se udgivelsesdatoerne her-
under

Juli: Udkommer 26.-27. juni. 
Deadline mandag  22. juni
August: Udkommer 7.-8. 
august. Deadline mandag 3. 
august.
september: Udkommer 28.-
29. august. Deadline mandag  

24. august
oktober: Udkommer 25.-26. 
september. Deadline mandag  
21. september
November: Udkommer 30.-
31. oktober. Deadline man-
dag 26. oktober
December: Udkommer27.-28. 
november. Deadlinemandag 
23. november

uDGIvELsEsDAToER I 2016
Januar: Udkommer 8. januar. 
Deadline mandag 4. januar.

GENGIvELsE af Tårnby Bla-
dets tekst, foto og annoncer 
er ikke tilladt uden skriftlig 
tilladelse fra redaktøren.

Et mysterium 
mindre
Ingenting kommer af sig selv  
– undtagen nullermænd

Vi ved godt, at der er tale om citat-for-
vrængning, nullermændene tænker in-
gen på og dog ”Nullermænd kommer af 
sig selv. Alt andet skal man kæmpe for” 

et citat, der tillægges journalist Anni 
Kjeldgaard.

men nu er det opklaret, det med nul-
lermændene, som altid opstår under 
sengen og under skabe. Det er ganske 
enkelt et kosmisk fænomen, støv – må-
ske med rødder tilbage til Big bang. 

Nullermænd består nemlig af det støv, 
der altid befinder sig i luften i din bo-
lig, og som før eller siden vil falde ned 
på gulvet - og på dine hylder, bøger og 

møbler. Du kan ofte se støvpartiklerne 
’danse’ i luften, når solens stråler lyser 
ind i din bolig. Når så lette vinde laver 
hvirvler under din seng, så samler støvet 
sig til nullermænd.

Hvis du vil lade dem være, er de 
grundlaget for en ny planet – hvis du vil 
vente.

Lommeulden fortsætter med at være 
et mysterium og alligevel dukker de op, 
også uden for lommerne!                   tsp
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Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

FORÅRSPRIS på lille service og dækhotel

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 7.45 - 16.45
Weekend efter TELEFONISK AFTALE

Gammel Kirkevej 104 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 60 34 • bas@biloens.dk • 
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

Vi tror på foråret - giv din bil 
et forårseftersyn ...

... til din personbil inkl. olie, 
pollenfilter og luftfilter 

1350,00
 inkl. moms. 

(Gælder ikke sportsvogne og special-biler)

T i l b u d  i  m a j

S e  h e r u n d e r

S p a r  

5 0 %

E t  å r s 
d æ k h o t e l

550,00
I n k l .  e t  g r a t i s h j u l s k i f t

F a s t m o n t e r i n g a f  n u m m e r p l a d e r149,00
D e t  k a n  b l i v e d y r t  i k k e  a t  f å d e t  o r d n e t

Sommerdækkene skal på nu! 
Vinterdæk dur ikke i sommervarmen
- Vi ser hvert forår helt frem til sommeren, at cirka 17 
procent af bilisterne fortsætter med at køre på vinterdæk, 
siger Kenneth Saust fra Dækimportørforeningen i Danmark.
Hos dækimportørerne ved man, at når bilisterne kører på 
vinterdæk sommeren over, så er dækkene alvorligt slidt, når 
næste vinter kommer, det kan være farligt. Desuden styrer 
slidte vinterdæk langt ringere end sommerdæk, når vejene 
er varme og tørre.
- Både sikkerhed og økonomi lider, når man kører på 
vinterdæk om sommeren.
FDM anbefaler, at man undlader at køre på vinterdæk om 
sommeren, og det bakker op om, siger Kenneth Saust.

Dækhotel for vinter-/ sommerdæk
Lad os passe på de sæsondæk, som du ikke bruger. Dine dæk 
bliver opbevaret ved den rette temperatur, tørt og frostfrit. Og 
vi har dem klar til dig, når det bliver tid at skifte.

Inkl. et gratis hjulskift 550,00 

- og vi sætter nummerpladerne fast ...
- nu du alligevel er her. Det er et lovkrav og dels koster det 
omkring 1.200 kr. for et nyt sæt plader hvis dine bliver stjålet.

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

En 90 års fødselsdag
Det begyndte i 1925 - det 
med flyvepladsen i Kastrup

Foto: Poul Broholm

Københavns Lufthavn blev 
grundlagt i 1925 som en af de 
første civile lufthavne i ver-
den. De første år var præget 
af pionérånden, hvor flyvning 
kun var for de privilegerede.

Lufthavnen, eller flyve-
pladsen som den blev kaldt, 
var en attraktion i sig selv 
også for de mange, som ikke 
havde mulighed for at komme 
på vingerne. en søndagstur til 
græsmarken i Kastrup, hvorfra 
de store fugle fløj, blev hur-
tigt en attraktion for køben-
havnerne.

Netop som der for alvor var 
kommet gang i flyvningen og 
Vilhelm Lauritzens nye luft-
havnsterminal stod færdig i 
1939, brød 2. Verdenskrig ud 
og satte midlertidigt en stop-
per for lufthavnens udvikling.

men da krigen sluttede i 
1945, var Københavns Luft-

havn klar til en forrygende 
udvikling inden for luftfar-
ten, og siden er det gået rig-
tig stærkt. Fra 6.000 starter 
og landinger i 1932 til knap 
258.000 i 2007.

pionértiden 1925-1939
Københavns Lufthavn blev 
indviet 20. april 1925. en stor 
flot terminal opført i træ, et 
par hangarer, en ballonmast, 
en vandflyvebro og en række 
græsmarker, der kunne bru-
ges som landingsbaner. 

Græsset på banerne blev 
holdt nede af en fåreflok, der 
blev gennet væk, når flyene 
skulle starte eller lande.

Flyvning var populært om-
end mest blandt vovehalse. I 
de første år fløj man kun om 
sommeren og normalt kun i 
godt vejr. Både piloter og de 
få passagerer sad ude i fri luft, 
og navigationshjælpemidler 
var der ingen af. 

Trafikken udviklede sig støt 
og roligt, men i 1930 blev ra-

dio- og vejrtjenesten så ud-
bygget, at det var muligt at 
flyve hele året og endda også 
om natten. Der blev indsat 
større fly i trafikken, passage-
rerne kom ind i en lukket ka-
bine (og få år efter også pilo-
terne), og herefter begyndte 
det at gå stærkt. 

Det Danske Luftfartssel-
skab (DDL), verdens ældste, 
der i dag hedder SAS-Dan-
mark - øgede antallet af ruter, 
og Københavns Lufthavn blev 
hurtigt den naturlige tran-
sitlufthavn for flytrafikken 
mellem Norden og resten af 
europa.

AMY

PS: Poul Broholm 
udstiller ældre og 
moderne fly-modeller på 
udstilingscenter Plyssen.

Fra lufthavnens første 
dage.  redaktionen 
mener, der er tale 
om Hammers 
navnkundige 
restaurant nede 
ved vandkanten 
og eksisterende 
begyggelse i bunden 
af foto.
En tidligere 
motorjournalist burde 
kende årstallet på 
synet af de gamle 
biler. Det gør han 
ikke.

MEN TILLYKKE MED 
DE 90 ÅR!

Det går ikke helt så smerte-
frit som først antaget med at 
finde boliger eller højskoler 
til de 99 flygtning som ven-
tes til Tårnby i 2015

Af Terkel Spangsbo

Der var beroligende borgme-
sterord til Kommunalbesty-
relsen, da Henrik Zimino ved 
kommunalbestyrelsesmøde i 
januar i år fortalte at det antal 
flygtninge, som man havde 
forventet at kommunen skul-
le finde bolig til ikke var 38, 
men 99 i 2015.

Halvdelen mente borg-
mesteren kunne komme på 
højskole det første halve års 
tid, men dels har andre kom-
muner fået samme idé og 
dels har det vist sig, at en del 
af flygtninge er traumatise-
rede og skal have en anden 
indsats.

Tidligere har enkelte flygt-
ninge været indkvarteret på 
en campingplads i Dragør og 
i Copenhagen GO Hotel (det 
tidligere sygehjem på eng-
landsvej 333 over for Tårnby 
Station). Jobcentret har al-
lerede i marts sat sig på de 
sidste ledige camping- og ho-
telpladser og nye værelser/
lejligheder skal findes uden 
for kommunen.

Et dyrt problem
Det er mildt sagt ikke billigt at 
bo på hotelværelse selv uden 
adgang til et køkken og Ar-
bejdsmarkeds- og Beskæfti-
gelsesudvalget (AB-udvalget) 
vil forsøge sig med privat ind-
kvartering ”efter markedsle-

jeværdien”.
Forvaltningen vil benytte 

kommunens hjemmeside til 
at fortælle om muligheden 
for, at borgere kan fremleje et 
værelse eller en lejlighed til 
kommunen.

man vil også udarbejde en 
guide blandt andet med svar 
på ”de oftest stillede spørgs-
mål” til de borgere, som måt-
te være interesserede. Des-
uden vil man annoncere efter 
familier, der både vil fremleje 
et værelse og ønsker at tage 
del i integrationen.

- Jeg ser også situationen 
som et integreringsprojekt, 
siger formanden for AB-ud-
valget, Bjarne Thyregod.

- Jeg lægger heller ikke 
skjul på, at modtagelsen af 
de 99 flygtninge koster på 
vores udvalgs konto, men det 
er teknikaliteter, for der kom-
mer  en hel del refusioner fra 
staten, men de penge tilfal-
der ikke AB-udvalget konto. 
Sådan er det kommunale 
regnskabssystem.

Flygtninge i 
private boliger
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Hjælp mig
Jeg planlægger at lave en digital billedserie om Tårnby 
Kommune fra tiden før 1980. Hertil har jeg behov for et udvalg 
af billeder fra den tid, og jeg håber, at du kan hjælpe mig.  
Der er i princippet ingen krav til billederne, men følgende skal 
dog være opfyldt:

•	 Billederne	må	ikke	være	taget	fra	andre	(hugget)

•	 Du	skal	have	rettigheder	til	at	benytte	billederne	og	
videregive	dem	til	mig	(til	formålet)

•	 Om	muligt	fotografens	navn	og	optagedato	samt	
beskrivelse

Billederne	kan	sendes	til	mig	pr.	mail,	meyer2770@outlook.dk	
hvis	du	har	dem	elektronisk	og	pr.	post	via	Tårnby	Bladet,	hvis	
du	har	dem	som	papirkopier	(dem	får	du	naturligvis	retur).

På forhånd tak for hjælpen

Allan Meyer

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Flere borgere i Tårnby får 
kroniske sygdomme
En undersøgelse, Sundheds-
profil 2013 om Kronisk syg-
dom for Region hovedsta-
den, giver nøjagtig viden om 
omfang af kronisk sygdom 
og muligheder for forebyg-
gelse

Hvor mange borgere i Tårnby 
Kommune har en kronisk 
sygdom som KOL eller dia-
betes? Hvor mange har flere 
sygdomme på én gang? Hvad 
koster behandlingen? Og hvor 
motiverede er de kronisk syge 
for at lægge deres livsstil om?

Alle disse spørgsmål, og 
flere til, besvares i den nye 
111 sider store brochure 
Sundhedsprofil 2013 - Kro-
nisk Sygdom, som er lavet for 
alle kommuner i Region Ho-
vedstaden.

Tårnby Kommune ligger 
over Region Hovedstadens 
gennemsnit, hvor andelen 
af borgere med KOL udgør 3 
procent. Andelen af borgere 
med diabetes, hjertesygdom 
og KOL i perioden 2007-2013 
er stigende eller uændrede.

Andelen af borgere med 
diabetes er fra 2007-2013 
steget fra 6 procent (1.900 
pers.) til 7 procent (2.400 
pers.) og ligger generelt hø-

jere end gennemsnittet for 
Region Hovedstaden, hvor 
andelen af borgere med dia-
betes i 2013 udgør 6 procent.

Andelen af borgere med 
hjertesygdom er uændret i 
perioden 2007-2013. 5 pro-
cent (1.700 pers.) lider af 
hjertesygdom i Tårnby Kom-
mune. Til forskel herfra ses 
i Region Hovedstaden en 
faldende forekomst af hjer-
tesygdomme i samme tids-
periode. Gennemsnittet for 
Region Hovedstaden udgør 4 
procent.

Andelen af borgere med 
KOL er ligeledes stigende i 
perioden 2007-2013 fra 3 
procent (900 pers.) til 4 pro-
cent (1.200 pers.). 

Resultaterne skal bruges 
aktivt
Fordi Sundhedsprofil 2013 – 
Kronisk Sygdom bidrager med 
så detaljeret viden om fore-
komst og udvikling af kroni-
ske sygdomme, er det håbet, 
at den kan danne grundlag 
for kommunens og regionens 
politik og indsatser for at 
fremme sundhed blandt de 
kronisk syge borgere og opti-
merer behandling og forebyg-
gelse af disse.

- Resultaterne kan bruges 

til sætte fokus på stærkere 
forebyggelse, lighed i sund-
hed og forbedrede mulighe-
der for kronikere, siger borg-
mester Henrik Zimino.

- Blandt 
Tårnby 
Kom-
munes 
igang-
værende 
tilbud i 
Sund-
heds-
Center 
Tårn-
by 
mål-
ret-
tet 
bor-
ge-
re 

Af undersøgelsen fremgår, at: 
44 procent af den voksne befolkning over 16 år i Region 
Hovedstaden har én eller flere kroniske sygdomme som ek-
sempelvis diabetes, slidgigt, KOL, astma eller hjertesygdom 
- og antallet af kronisk syge er stigende.

Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom viser, at der er 
store geografiske forskelle blandt kommunerne i antallet 
af kronisk syge, deres kontakter med sundhedsvæsenet og 
andre vigtige parametre.

41.000 kronisk syge borgere i hovedstadsregionen har 
fortalt, hvordan de har det, og undersøgelsen stiller skarpt 

på forekomsten af kroniske sygdomme og om-
kostningerne der er knyttet til 

sygdom og behandling. 
Det er den tredje Sund-
hedsprofil i alle kommuner 

i Region Hovedstaden. De to 
forrige er fra 2007 og 2010.

- Den enkelte kommune 
kan nu over en seks-årig pe-

riode se, hvordan udviklingen 
i kronisk sygdomme har været 

for netop deres borgere. Det 
giver et solidt fundament for 
at beslutte, hvor der kan sættes 

ind, siger projektleder Cathrine 
Juel Lau fra Forskningscenter for 

Forebyggelse og Sundhed, som 
står bag Sundhedsprofil 2013.

med kronisk sygdom, findes for-
løbsprogrammer for Type 2 Diabe-

tes, KOL, hjertekarsygdomme, læn-
deryglidelser, demens samt kræft, 
forklarer formand for Sundheds- og 

omsorgsudvalget Camilla Schwalbe. 
- Derudover har vi patientuddan-

nelse i form af forløbene: Lær at tackle 
kronisk sygdom, Lær at tackle kroniske 

smerter samt Lær at tackle angst og de-
pression.

Spænd skiene
Kæmpekraner har løfter første del af 
skibakken på plads på toppen af ARCs 
nye energianlæg, Amager Bakke – teg-
net af BIG.

 Det første 40 meter lange, 10 meter 
høje og 90 tons tunge stålspær blev 
som det første af de fem spær, der ud-
gør fundamentet til skibakken, onsdag 
8. april løftet på plads på bygningen. 

et løft, det kræver to kæmpekraner 
med hhv. 600 og 300 ton kapacitet at 
udføre.

 Stålspærene har samme hældning, 
som nederste del af skibakken får.  
Desværre er redaktionen ikke ski-kyn-
dige nok til at afgøre hvilken farve pi-
sten vil have. Den grønne er den nem-
meste og sortpist er det mest vilde. Vi 
kender faktisk ikke engang farven på 
underlaget!

Ridder Martin
Dansk Folkepartis gruppesekretær, 
udlændinge- og integrationsordfører 
samt medlem af europarådet martin 
Henriksen er af H.m. Dronningen ud-
nævnt til Ridder af Dannebrogsorde-
nen.

martin Henriksen er gift med Lea 
Berg Henriksen, har tre børn og er søn 
af michael og majken Henriksen. Han 
har været medlem af Folketinget si-
den 2005. 
Han sid-
der i Dansk 
Folkepartis 
H o v e d b e -
styrelse og 
g r u p p e b e -
styrelse og 
er dermed 
en del af 
partiets dag-
lige ledelse 
på Christi-
ansborg. 

Desuden er han Folketingskandidat i 
Tårnby-kredsen.
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50,- kr
100,- kr 

200,- kr400,-

MAJ TILBUD
Vi har ryddet 

op og lavet 
nogle stativer 
med frit valg

Skønne kjoler fra 
Brandtex 
flere modeller 
fra 400,-

600,-
700,-

Vi har modtaget:

Pædagoger i folkeskolen 
skal prioriteres i Tårnby
Af Jan Poulsen og Nina Hemmingsen, 

faglige sekretærer i BUPL 
Hovedstaden

I BUPL Hovedstaden mener vi, at politi-
kerne i Tårnby Kommune skal gøre det 
tværprofessionelle samarbejde mel-
lem lærere og pædagoger til et vigtigt 
indsatsområde og afsætte penge til 
pædagogernes deltagelse i undervis-
ningen i indskolingen, da det er en 
altafgørende faktor for at skabe bedre 
trivsel og læring for alle børn. 

Arbejdstiden på mange skoler i Tårn-
by er allerede organiseret således, at 
pædagoger og lærere rent faktisk har 
timer sammen i klassen og kan udnytte 
hinandens fagligheder og kompeten-
cer til gavn for børnene.

Problemet er bare, at Tårnby Kom-
mune ikke har bevilget økonomi til 
det. Så hver gang en lærer og en pæ-
dagog samarbejder i undervisningen, 
bliver ressourcerne taget fra børnenes 
fritidstilbud eller fra pædagogens mu-
lighed for at forberede sig.

sfo og klub foringes
Det betyder, at kvaliteten i SFO’er og 
klubber er kraftigt forringet. Det går 
ud over børnenes trivsel og mulighe-
der for at fordybe sig i fritidspædago-
giske aktiviteter efter skoletid – en ud-
vikling, der kan få store konsekvenser 
for børnenes og de unges muligheder 
for at etablere sociale relationer, skabe 
sunde børne- og ungemiljøer samt ar-
bejdet for at styrke børn og unge i ud-
satte positioner. 

Samarbejdet kræver flere perso-
naletimer – både til undervisning og 
forberedelse, hvilket der ikke på nu-
værende tidspunkt er afsat ressour-
cer til. Og det kan ikke løses med den 
politiske beslutning om, at der skal 
udarbejdes politiske mål for den un-
derstøttende undervisning.

Vi ved fra en forskningsrapport, 
som Rambøll står bag, at det har en 
afgørende effekt for børns læring, når 
pædagoger deltager aktivt i undervis-
ningen i indskolingen. eleverne op-
når bedre karakterer i matematik, og 
der er større sandsynlighed for, at de 
gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Forskningsrapporten viser desuden, at 
eleverne klarer sig endnu bedre, hvis 
de også går i SFO. På baggrund af disse 
resultater burde særligt Tårnby priori-
tere pædagogernes arbejde i skolen, 

da kommunen er blandt de ti kommu-
ner i hele landet, hvor færrest unge, 
tager en ungdomsuddannelse. 

Pædagogerne i Tårnbys SFO’er og 
klubber pointerer klart i den nyligt 
gennemførte trivselsundersøgelse et 
behov for en række forbedringer: Der 
skal skabes mere plads til det pædago-
giske personales faglighed i skolen og 

bedre vilkår og rammer for team-sam-
arbejdet i skolen og for den understøt-
tende undervisning.

I BUPL Hovedstaden mener vi, at der 
er et stykke vej endnu, før vi kan sige, 
at der er optimale rammer for børne-
nes trivsel og læring i Tårnbys skoler. 

Kun hvis der afsættes økonomi til, at 
pædagogerne deltager i en del af un-
dervisningen – udover den understøt-
tende undervisning – kan der skabes 
mulighed for at leve op til borgme-
sterens ønske om ro og de helt rigtige 
rammer for fremtidens skole. 

Forkortet af red

Lørdag 12. september 2015

www.spraelihavnen.dk

SMS om opdateringer på 
Nyhedsbrevet
Tårnby Bladet tilbyder, at interes-
serede kan få en e-mail, når der 
kommer nyheder og tilbud på 
www.taarnbybladet.dk

Nu udvider vi servicen, så man 
også kan få en SmS. man kan til-
melde sig på www.taarnbybladet.
dk/nyhedsbrev.html.

 - eller via hjemmesiden se kolo-
fonen side 2.
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Fig 2: Renovationsvognene koster tre millioner stykket. 
Indvendig er der fire rum, et til hver af ugens fragmenter fra 
affaldscontainerne. Når de skal tømmes, svinger den todelte 
bagende ud og det sorterede affald presses i to omgange ud 
til hver sit lager. Affaldscentralen sender så ad hoc det ”rene” 
affald videre til efterbehandling andre steder i Sverige.

Tårnbys venskabskommune 
i Sverige er i front, når det 
gælder om at sortere og ind-
samle husholdningaffald

Af Terkel Spangsbo,  
Alingsås, Sverige

Umiddelbart ser det velkendt 
ud, når renovationsvognen fra 
Bällinge Avfallsanläggning i 
Alingsås i Sverige triller igen-
nem villakvarteret på en be-
stemt ugedag. Chauffør og 
hjælper henter sorte contai-
nere fra de enkelte matrikler 
og lader løfteteknik bag på 
vognen vippe dem op, ryste 
dem lidt og sætte de tømte 
containerne ned på jorden 

igen – klar til at blive trillet 
tilbage til deres plads.

Nok ser de sorte containere 
store ud, ca. 220 liter og bag-
enden af renovationsvognen 
noget mere teknisk ud end de 
hjemlige (Tårnby) skraldebi-
ler. Der er lidt flere trykluft-
slanger, og det ser bestemt 
ud, som om der er flere luger, 
det ser ud som om bagenden 
er i to etager.

Og det er lige hvad den 
er. Hver etage fører ind til to 
kamre, som bliver fodret med 
hver sin fraktion af affald. 

 Alingsås, som er Tårnbys 
venskabskommune i Sverige, 
er frontløber, når det drejer 
sig om sortering og indsam-

ling af sorteret affald fra 
husholdninger. De tilsluttede 
villaejere sorterer hushold-
ningsaffaldet i otte fraktioner 
i to containere, som på skift 
bliver afhentet af de moder-
niserede skraldebiler.

otte fraktioner
Husholdningerne sorterer i 
fraktionerne:  Se Fig 1. 
• Farvet glas
• Ufarvet glas
• Plastemballager
• Metal emballage
• Pap- og karton emballage
• Aviser og ugeblade
• Madaffald (i særlige poser)
• Brændbart

Netop nu bliver også elpæ-
rer og batterier indsamlet i en 
ekstra lille ildrød bøtte.

Størrelsen på de enkelte 
rum i containerne (for der er 
to) sætter størrelsesbegræns-
ninger. Rummene er ikke lige 

store, selvom det ser sådan 
ud. Rummene til papir- og 
madaffald går ”ind under” de 
andre rum.

- Fordelen for husholdnin-
gerne er, at man sparer mange 
ture til genbrugspladserne og 
at man sparer opbevarings-
plads inde, indtil man har nok 
til en tur til en af kommunens 
to indsamlingscentraler, siger 
driftschef Dan Ohlsson.

Det bekræftes af familien 
Pettersson, som Tårnby Bladet 
har besøgt.

- Så er der ryddet op med 
det samme. Det giver god 
samvittighed over for miljøet 
og det er ikke dyrere end vo-
res tidligere indsamlingssy-

stem, fortæller Gun Petters-
son Bohlin.

Siden 2001 har villaer i for-
vejen haft to 110 liters con-
tainere, en til madaffald og en 
til ”resten”.

- Vi har en aftale med vo-
res genbo, som er et ældre 
ægtepar uden særlig meget 
husholdningsaffald, fortæller 
Gun Pettersson Bohlin.

- De betaler så kun et 
grundbeløb til kommunen og 
så lidt til os. Så der er også en 
lille besparelse.

- fortsættes side 8

Driftschef Dan 
Ohlsson har 
været i Alingsås 
Tekniske 
forvaltning i 
mange år og 
har været med 
til at udvikle 
systemet med 
hjemmesortering. 
Nu har han besøg 
fra fjern og nær 
af kommuner og 
amter, som vil 
vide noget om 
systemet. Her 
viser han sidste 
skud på stammen 
en ekstra beholder 
til el-pærer og 
batterier.

Fig 1: Hver husholdning har to containere. De enkelte 
rum er tilpasset i størrelse, så de kan rumme, hvad man 
gennemsnitligt smider ud af hver fragment. På skift tømmes 
containerne hver anden uge.

En sortering, der virker
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56 
NYE RÆKKEHUSE MED
UDSIGT MOD FÆLLEDEN

ncc.dk/bolig
tlf. 39 10 37 00

ØRESTAD – FÆLLEDHUSENE rummer plads til hele familien – både inde og ude. Fælledhusene 
består af 3- og 3 1/2 -plans rækkehuse.  Rækkehusene er indrettede så hver kvadratmeter udnyttes 
optimalt, og der er mulighed for både fællesområder samt separat børne- og voksenafdeling, alt 
efter dine behov. Til den aktive børnefamilie er der rig mulighed for leg og udfoldelse, med 
Københavns største naturlegeplads – Amager Fælled – som nærmeste nabo. Den er perfekt til leg, 
gå-, cykel- og løbeture. Fra Fælledhusene er der 5 minutters gang til Fields, der frister med daglig- 
varebutikker, caféer og mere end 140 specialforretninger.

STØRRELSE: 109-141 kvm
INDFLYTNING: september 2016
ÅBENT HUS: søndag kl. 13-15 
ADRESSE: Hannemanns Allé 2, Kbh. S. (i Boligshoppen)
LÆS MERE: ncc.dk/bolig

I Nordre Fælledkvarteret opføres nye, lækre række-
huse som en del af det nye Arenakvarter i Ørestad 
Syd. Fælledhusene giver dig mulighed for at bo i 
byen med egen have – du får børnevenligt kvarter 
i sikker gåafstand til skole og daginstitution, uover- 
truffen udsigt mod den smukke fælled og 10 minut-
ter med metro til Kongens Nytorv.

NYE RÆKKEHUSE 
I ØRESTAD SYD 

KOM TIL ÅBENT HUS 
PÅ SØNDAG
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

• Overenskomst med alle kommuner
• Gratis uforbindende konsultation og tilbud
• Eget laboratorium

KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 8 - 16      Fredag kl. 8 - 12

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af 
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

FINN 
RUDAIZKY

O�
Stem
personligt 
på

Møllevej 72
Tlf. 26 44 26 17

www.amagerkattepension.dk

AMAGER  
KATTEPENSION

Husk www.
taarnbybladet.dk

... fortsat fra side 6

Frivilligt
Siden ordningens indførelse i 
2013 har det været frivilligt, 
om man som villaejer ville til-
slutte sig.

Kommunen ligger øst for 
Göteborg og ligner i form et 
Sverige i miniature format, 
langstrakt. 

- Vi har inddelt kommunen i 
tre zoner og har udstrakt ord-
ningen til de to. Det tredje får 
snart tilbudt at deltage i ord-
ningen, så ialt 8000 villaer får 
tilbuddet om den sorterede 
affaldsindsamling og vel at 
mærke til samme pris, som de 
nu betaler for at få det usorte-
rede affald hentet, siger Dan 
Ohlsson.

- Vi har ikke villet tvinge 
nogen med. Villaejerne skal 
have en interesse i at sortere. 
Det er vigtigt at hjemmesor-
teringen virker og at affaldet 
er ”rent”. I dag er 3500 ejen-
domme tilsluttede, svarende 
til 70 % af de grundejerne, 
som har fået tilbuddet. Flere 
kommer hele tiden til. mange 
har villet se, hvordan det vir-
kede.

Tømning og videre- 
forarbejdning
Dan Ohlsson siger det ikke 
direkte, han er en flink mand, 
men han bekræfter, at kun 
frivillighed vil virke. Tvang 
kunne føre til, at nogen kunne 
finde på at sabotere syste-
met, hvis man tvang dem til 
hjemmesortering.

Hver husstand har to con-

tainere med nummer på. 
Nummer 1 hentes i uger med 
ulige ugenummer og 2’eren 
hentes i uger med lige uge-
numre. madaffald, som kunne 
være problemet, kastes ud i 
lukkede plastposter og er in-
tet miljøproblem eller bakte-
rieproblem.

Det sorterede affald skal 
være rent, understreger Dan 

Ohlsson og med rent mener 
han, at affaldet skal være 
korrekt sorteret, for når skral-
debilerne kommer retur til 
affaldscentralen er der ikke 
mennesker, der rører ved af-
faldet mere.

(se foto og billedtekst fig 2)

FAKTA:
målet med den fineremaskede hjemmesortering er hele ti-
den at mindske affald til forbrænding, hvilket også er lyk-
kedes i Alingsås.

Teknisk set er kommunen opdelt i tre zoner og i de to før-
ste har man gennemført den frivillige ordning, som 70 pro-
cent har tilsluttet sig. Flere kommer løbende til efterhånden 
som de ser, at det virker fo naboen! I alt bliver hjemmesorte-
ring tilbud til 8000 villaer inden udgangen af 2015.

mængden af brandbart er foreløbig mindsket med 20 pro-
cent og madaffald øget med 5 procent.

Brændbart: Ca. 30 ton sendes til Linkjøbing 5 dage om 
ugen

madaffald sendes til Borås biogas anlæg. 2500 tons.
I 2001: Alingsås lagde 25.000 ton affald i deponi
I 2012: 800 ton affald i deponi

Pris for afhentning i Alingsås: 2150,- årligt
Pris for afhentning i Tårnby: 2524, - årligt

Villaejerne er bedst 
Uanset om det gælder papir, 
batterier eller andet er der 
flere blandt villa- og parcel-
husejere, der sorterer affald 
end blandt folk, der bor i lej-
lighed. Det viser en undersø-
gelse, som miljøstyrelsen har 
gennemført for nylig. 

I en undersøgelse har mil-
jøstyrelsen spurgt danskerne, 
om de sorterer 10 forskellige 
typer af affald. I alle tilfælde 
var det villa- og husejerne, 
der sorterede mest. Forskel-
len var størst ved plast, mad-
affald og metal, der hører til 
de fraktioner, som danskerne 

generelt skal vænne sig til at 
sortere. 

Flere kommuner har dog 
også positive erfaringer med 
affaldssortering i etageboli-
ger. en af dem er Frederiks-
berg, hvor borgmesteren er 
glædeligt overrasket over 
borgernes sorteringsbegej-
string. 

- Vi indførte sortering 
af plast og metal allerede 
i 2007, og det har gjort en 
stor forskel. På Frederiksberg 
er det hele ni ud af 10, der 
sorterer deres affald i papir, 
pap, hård plast, metal, glas og 
elektronik, fortæller borgme-
ster Jørgen Glenthøj (C).

- mange borgere lever i eta-
geejendomme. Sorteringen 
til genbrug er steget med 42 
procent fra 2008 til 2013.  

jli

Gode til affald
… men på den dårlige måde! 
Hver dansker smider gen-
nemsnitligt 668 kilo hushold-
ningsaffald i skraldebøtte 
hvert år (2012 tal). Vi er det 
land i eU som producerer 
næstmest husholdningsaf-
fald. et lyspunkt er dog, at vi i 
2009 smed 833 kilo ud.

I eU som helhed ligger gen-
nemsnittet på 482 kilo.

Kilde: DAKOFA. Det euro-
pæiske miljøagentur.

tsp

Ikke flere 
affaldsbeholdere
Vi vil gerne sortere affald, 
men vi er bange for at få flere 
skraldespande i køkkenet. 
Det viser en undersøgelse fra 
miljøstyrelsen.

Omkring fire ud af fem dan-
skere er positive over for at 
sortere mere affald til genan-
vendelse. men når man spør-
ger til de største barrierer for 
at sortere, svarer over halvde-
len, at det er pladskrævende 
med flere affaldsbeholdere. 

I artiklen fra Alingås er det 
et argumenterne for de store 
skralde-containere, at affal-
det bringes ud af huset med 
det samme og at man netop 
ikke samler til bunke.

Affaldsplanlægger i Glad-
saxe Kommune Anja Hoff 
Hansen ser problemet. men 
måske er de mange skralde-
spande mere en frygt end 
et reelt problem. I hvert fald 
kender hun en enkel løsning, 
der kommer de fleste til gode:

- mange husholdninger har 
beholderne til de forskellige 
typer af affald lige uden for 
døren - til huset, rækkehuset 
eller opgangen til lejlighe-

den. Derfor er det ikke nød-
vendigt at sortere mange ty-
per affald indenfor. 

- Det gælder først og frem-
mest om at finde de nem-
meste og mest bekvemme 
løsninger, da et stort flertal af 
danskerne er positive over for 
at sortere affald. I Gladsaxe 
Kommune har hele 57 pocent  
af kommunens parcel- og 
rækkehuse frivilligt tilsluttet 
sig muligheden for at få en 
beholder til glas og papir, og 
det er væsentlig mere end de 
35 procent, som vi havde sat 
som vores mål, fortæller Anja 
Hoff Hansen.
 jli

Ud med elektronik
Danskerne kedelige rekor-
der fortsætter, når det drejer 
sig om elskrot. Her smider vi 
(muligvis som en konsekvens 
af vores pæne placering som 
et af de mest it/edb vidende 
brugere. red) 24 kilo ud pr 
indbygger.

Vi overgås kun af Schweitz, 
Norge og Island, viser en ny 
FN-rapport ifølge Ritzau/AFP. 
en del bliver dog genbrugt, 
men kun mindre end en sjet-
tedel.

tsp
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Vi har Byens bedste bøffer eller byens bedste ben!
Til daglig syder lavagrillen med ”Værtens Bedste Bøffer”, amerikansk ”Greater 

Omaha” kød af frilandskvæg fra Nebraska af racerne Hereford eller Angus,  
nok noget af det bedste som findes.

En særlig sjov ny ting er svinebrystben/spareribs af sorte spanske hængebugsvin, 
virkelig en oplevelse som bør prøves. 

Selvfølgelig er de gamle klassikere på kortet også bevaret. 

Ved 10 års jubilæet ændrede baren navn til ”Conradis Bar”, et gøglerdynasti i 
billeder og er der tid følger der gerne en lille historie med.

Ugens ret
Serveret alle ugens dage fra 

kl.17,00 kun kr.155,00 
Uge 18

Dampet helleflynder,
Urtehollandaise, løse ris 

Uge 19
Osso Buco

Bagt kartoffelmos med porre  
og bacon 
Uge 20

Kanincaoussulet
Hvide bønner, pom sautee

Uge 21
Skindstegt laksefilet med kørvel-

bouillon og safranrisotto  
Uge 22

Kalvemedailloner med 
madeirafoiegrassauce og nye 

kartofler    
Hver Søndag

Danmarks Nationalret
Stegt flæsk med persillesauce, 

ad libitum Kr.115,00

Alléen 54 • 2770 Kastrup

Vi fortsætter 10-års festen
Alle hverdage ”Ugens ret” til kr. 155,- fra kl. 17

Bordbestilling 3251 9162
jpconradi@email.dk • www.allekroen.dk

Forkæl jer selv • Spændende retter til hverdagspris

Åbent kontor for ensomme
Har du lyst til at mødes med os i Ældre Sagen? 

Du vil blive modtaget med åbne arme og godt samvær.
Er du alene og måske ensom, så kan vi hjælpe dig. Ring til Anne-
Grethe på telefon 2629 8016 fra kl. 10-20 i perioden 1. til 15. maj, så vi 
sammen kan finde det, der er bedst for dig.
Vi har mange aktiviteter og arrangementer og hvis du kunne tænke dig 
at være frivillig hjælper, så er der også plads til dig.
Vi aftaler et møde, hvor vi sammen med andre får en snak over en kop 
kaffe.

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Affaldstaksterne falder for tiden
Den daglige tur ud til skral-
despanden er generelt ble-
vet lidt billigere i Tårnby 
gennem de sidste tre år. 
Ganske vist er dagrenovatio-
nen blevet en smule dyrere, 
men de samlede udgifter er 
faldet

Af Jesper Israelsen

Det er blevet billigere at kom-
me af med sit affald i Tårnby 
Kommune. Det kan man kon-
statere ved at sammenligne 
gebyrbladene for renovation 
de sidste tre år. Ganske vist er 
taksterne for dagrenovation – 
altså afhentning af hverdags-
skrald – steget lidt, men ud-
gifterne til administration, til 
brug af genbrugspladserne og 
indsamling af genanvendeligt 

affald (storskrald) er faldet 
over hele linjen.

Gennemsnitligt er de sam-
lede renovationsudgifter fal-
det med cirka 10 procent fra 
2013 til 2015 eller med 277 
kroner for en villahushold-
ning med en affaldssæk på 
110 liter. For borgere med lidt 
større renovationsbehov bli-
ver tallene naturligvis relativt 
større, men procentuelt er det 
nogenlunde det samme. 

For lejligheder er geby-
rerne cirka syv procent lavere 
end for parcelhusejerne, og 
for kolonihaver og andre, der 
kun får hentet affald i som-
merhalvåret, er udgifterne 
kun cirka halvdelen af, hvad 
de er for villaejerne.

Stor forskel mellem kommuner
en analyse fra forbrugersitet 
Bolius.dk viser, at priserne for 
afhentning af affald er præget 
af stærkt svingende takster. 
Det er typisk billigst at få hen-
tet sit affald i Jylland, mens 
hovedstadsområdet generelt 
ligger højest. Således også 
for borgerne i Tårnby og Kø-
benhavns kommuner. Tårnby 
ligger ifølge Bolius 51 kroner 
og København hele 1100 kro-

ner over landsgennemsnit-
tet. Kun Dragør er faktisk lidt 
billigere, nemlig 356 kroner 
under landsgennemsnittet. 
Disse tal er gældende for 
2014, og dækker over forskel-
lige variationer over, hvor ofte 
det forskellige affald bliver 
afhentet.

eksempelvis er der i Kø-
benhavns kommune knap så 
stort et behov for at få ind-
samlet haveaffald, som det 

er i Dragør, og i København 
blev der i 2014 kun indhentet 
storskrald fire gange, mens 
det sker en gang om måne-
den i Tårnby og Dragør. mere 
overraskende er det måske, 
at der kun bliver indsamlet 
papir halvt så mange gange i 
København som i de to ama-
gerkommuner.

Affaldsgebyrer i Tårnby 2013-2015
Gebyrer for villaer/parcelhuse 2013 2014 2015
Administration 118  110  95 
Genbrugsplads 1.221  1.192  1.104 
Indsamling af genanvendeligt affald 546  335  297 
Dagrenovation pr. 110 l. sæk 916  930  1.028 
I alt 2.801  2.567  2.524  
hertil
Dagrenovation pr. 240 l. container 1.649  1.676  1.851 
Dagrenovation pr. 660 l. container 4.274  3.828  4.016 
mærkat til ekstra affaldssæk (pr. stk.) 25  25  25 
Specialafhentning (pr. afhentning) 43  27  27    
OBS! Fra 2015 er der indført et gebyr for fejlsortering på 
1000 kr. + ekstraudgifter til behandling. 

For lejligheder er gebyrerne cirka 7 procent lavere, og 
for kolonihaver og andre, der kun får hentet affald i 
sommerhalvåret, er udgifterne cirka halvdelen i forhold til 
parcelhusejerne.

 -
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Administration
Genbrugsplads

Indsamling af
genanvendligt

affald
Dagrenovation
pr. 110 l. sæk I alt

Affaldsgebyrer i Tårnby Kommune 2013-2015 
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Affaldsgebyret er sammensat af fem poster. Nogen falder, de 
fleste stiger. Samlet er der sket et fald i 2015.
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Se mulighederne

IDEMØBLER TÅRNBY 
Kirstinehøj 60, 2770 Kastrup. Telefon: 88 18 36 00

NY BUTIK I TÅRNBY 

EKSTRA LÆNGE 

ÅBENT
LØRDAG 2. MAJ ...10-18
SØNDAG 3. MAJ ...10-18
MANDAG 4. MAJ ...10-20

ÅBNINGS- 
KONKURRENCE
VIND en Wonderland seng
VÆRDI 16.815.-
Kom ind i butikken og udfyld en konkurrencekupon.

VP GLOBE PENDEL  
Dia. 40 cm. Før 8.995.-  
NU 4.995.- SPAR 4.000.-   
Tilbuddet gælder 2.-10. maj

4.995.-
SPAR 4.000.-

Begrænset antal

SPAR

44%

Englandsvej

Brønderslev Alle

Kirs
tin

ehøj

Kirstinehøj

Brønderslev Alle

Brønderslev Alle

Harald Nyborg

HER FINDER DU: 
IDEMØBLER TÅRNBY  
Kirstinehøj 60, 2770 Kastrup

ÅBNINGS- 

 FEST

LØRDAG - MANDAG 
2.-4. MAJ 

SPAR

25%
PÅ ALLE VARER 

Gælder ikke Dunlopillo, i forvejen  
nedsatte varer og Fast Lav Pris

Vi slår dørene op til et brag  
af en åbningsfest lørdag  
den 2. maj fra kl. 10-18
Til de morgenfriske kunder  
byder vi på morgenbrød  
og kaffe fra kl. 10
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SPAR

50%

CAMEBRIDGE HAVEBORD i hvidmalet FSC eucalyptus. L 200 x H 75 x B 90 cm 3.799.- COPENHAGEN HAVESTOL med sort eller hvidt plastsæde,  
sort metalstel og FSC eucalyptusben 999.- SÆTPRIS bord + 4 stole. Før 7.795.- NU 3.899.- SPAR 3.896.- 

Tilbuddene gælder kun i IDEmøbler Tårnby fra 2.-10. maj - så længe lager haves.

Priserne er vejledende inkl. 25% moms. Der tages forbehold for svigtende leverancer, udsolgte varer, afgiftsforhøjelser, devaluering samt trykfejl. 
Enkelte af tilbuddene af kortere varighed.

3.899.-
SPAR 3.896.-

SÆTPRIS

SPAR

50%

4.355.-

SPAR 4.355.-

STRESSLESS® CONSUL/AMBASSADOR  
NORSKPRODUCERET LÆNESTOL med trinløst glid  
og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte.  
Monteret med læder overalt i sort. Stolen leveres i 2 størrelser:  
Str. Medium Consul. Før 8.710.- NU 4.355.- SPAR 4.355.-  
Str. Large Ambassador. Før 9.150.- NU 4.575.- SPAR 4.575.-  
Fodskammel. Før 2.350.- NU 1.175.- SPAR 1.175.-

99.-

CHAT SPISESTOL  
i rød 99.-  
Begrænset antal.

Begrænset antal

ÅBNINGS-
TILBUD

TILBUDDENE GÆLDER DEN 2.–10. MAJ 

4.499.-

SPAR 4.500.-

LUGO XL SOFA med chaiselong monteret med blødt Restona betræk i antracit.
L 306 x D 101/160 cm. Før 8.999.- NU 4.499.- SPAR 4.500.-

SPAR

50%

Begrænset antal
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Amagerteatret er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

Skylight
Kurt Ravn vender tilbage til teatret i en krævende rolle

19. - 20. og 21. oktober 2015 kl. 19.30

A M A G E R T E A T R E T

Varmestuen
- en lettere forhutlet, romantisk historie

29. februar og 1. og 2. marts 2016 kl. 19.30
         
Sammen med andre, skæve eksistenser og stamgæster, møder fiskere 
med oplagte kuttere hver morgen kl. 5 op på Varmestuen. Trygt bænket 
i de brune møbler og med jukeboksens genkendelige musik i baggrun-
den, åbner de den første kolde bajer med sidevogn, og fortæller histo-
rier fra dengang, de var stærke og rige.
Varmestuen modtog en regn af anmelderstjerner ved urpremieren og 
blev dobbelt Reumert-vinder i 2014, blandt andet for bedste nyskrevne 
danske forestilling.                                                 folketeatret / turné

I vores 52. sæson 2015/2016 spiller vi fire forestillinger i abonnement samt en familieforestilling i Kulturhuset Kastrup Bio. 
Bedst plads på mandage, kun få pladser tirsdage og onsdage!

Vi befinder os på en kold aften 
i Kyra Hollis lurvede lejlighed i 
London. Hun har en første klas-
ses grad i matematik, og har nu 
engageret sig i at gøre andres 
liv meningsfyldte som lærer for 
udsatte børn. 
En aften får hun uventet besøg, 
først af Frank, søn af Tom Serge-
ant hun tidligere arbejdede for og 
havde en længerevarende affære 
med, og senere af Tom 
selv. Han er en 

suc-

cesfuld og karismatisk kapitalist, 
og hvis kone døde for nylig. Kyra 
var ven af familien, men da Toms 
kone opdagede deres forhold for-
lod hun ham.
Spøgelser fra fortiden og parrets 
modstridende politiske ideologier 
kaster en skygge over aftenen. 
Han beskylder hende for at smide 

sine talenter væk 
ved at under-
vise, og kan ikke 
forstå hendes 
motivation.

Med Kurt Ravn • 
Laura Drasbæk 

• Mikkel 
Moltke Hvil-

som

Instruktør: 
Hans-Peter 

Kellner

Landsteatret

Det andet sted
- når facaden slår sprækker!

30. november og 1. og 2. december 2015 kl. 19.30
         
Bag neurolog Julianas perfekte facade af høje hæle og tjekkede jakke-
sæt lurer en snigende utryghed. 
Har hendes mand en affære? 
Hvad gik galt i relationen til datteren? 
Og hvem er kvinden i den gule bikini? 
Brudstykker fra Julianas fortid dukker op, mens hun desperat forsøger at 
samle trådene, for at finde frem til sandheden. Skridt for skridt tegnes 
konturerne af en virkelighed, der overstiger Julianas værste mareridt.
Karen Lise Mynster og Flemming Enevold sammen på scenen for første 
gang siden deres elevtid tilbage i 1975. Forestillingen markerer samtidig 
Flemmings 40-års skuespiller-jubilæum.
Med: Karen Lise Mynster og Flemming Enevold m. fl. 
Instruktør: Anders Lundor

Gurs Teater i samarbejde med Aveny-T

Rent mel i posen?
En komedie om bilag, aupairpige fra Letland, spillegæld og en rotweiler

18. - 19. og 20. januar 2016 kl. 19.30
Robert er et helt almindeligt folketingsmedlem med hang til frynsegoder 
og stort set alle udgifter betalt.
Han drømmer om en ministerpost i den næste regering, hvilket bare lige 
kræver et raskt partiskifte fra De Røde til De Blå, som står til at vinde 
det kommende valg. Hans kone Karin er pjattet med boligindretning, så 
hjemmet er proppet med inventar købt på skatteydernes regning.
Alt er ren idyl - lige til de blodtørstige medier pludselig giver sig til at 
snage i familiens bilag.
Følg familiens tapre, kaotiske kamp for at gemme 
alle beviser af vejen, finde på sære søforklaringer 
og undgå en skæbne værre end døden - nemlig 
at skulle betale noget selv. 
Oversættelsen og bearbejdel-
sen af forestillingen I hæn-
derne på Carl-Erik Sørensen, 
der er en af tidens skarpeste 
satirikere, ikke mindst kendt 
for hans tekster til Cirkusre-
vyen.
Medvirkende Thomas Mørk, 
Jeanne Boel, Karsten Jansfort, 
Lisbeth Gajhede, Tanya Lund 
Andersen og Alex Høgh Ander-
sen. 
Instruktør: Anders Lundorph.
Endnu en forrygende farce, skarp 
og underholdende morskabsteater
leveret af Comedieteatret
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Mio, min Mio
– Et musikalsk eventyr om venskab, 
kærlighed og mod. Familieforestilling 
efter bogen af Astrid Lindgren

Det er ikke altid nemt at være ni 
år. Og slet ikke hvis éns adoptiv-
forældre ikke bryder sig om én. 

Bo‘s mor er død, og han har aldrig 
kendt sin far, som alle siger var en 
sjuft, der bare stak af. 
Bo får mest kærligheden at føle på 
den hårde måde, og han mærker 
misundelsens stik i hjertet, når 
han ser sin bedste ven og hans far 
hygge sig med at lave modelfly. 
Bo ved, hans egen far er et godt 
menneske, der går rundt ude i 
verden og leder efter Bo, fordi han 
savner ham.
Så en dag forsvinder Bo: Han 
møder en dame, som giver ham et 
postkort til „Kongen af Landet i det 
fjerne“, og der står, at Kongens 
søn snart kommer hjem.
Bo finder ud af, at han i virke-
ligheden hedder Mio, og HAN er 
kongens søn. Kongen minder en 
hel del om hans bedste vens far 
– og kongen elsker virkelig sin 
hjemkomne søn. Han får også en 
ny ven, Jum-Jum – som minder 
ret meget om hans bedste ven! Og 
alting er meget bedre i dette land 
end derhjemme. 
Bortset fra, at i Landet Udenfor 
hersker den onde ridder Kato, som 
stjæler børn og giver dem sten-
hjerter. Selvom Prins Mio kun er 
et barn, bliver det hans opgave at 

drage ud sammen med Jum-Jum 
og bekæmpe ondskaben. 
Det bliver et farefuldt eventyr, der 
kræver mod.  
Mio, min Mio er en rørende og 
smuk fortælling om en dreng, der 
bruger fantasien til at gøre sin ver-
den bedre.

Med Kristian Boland, Julie Carlsen, Peder 
Holm Johansen, m.fl.
Instruktion: Moqi Simon Trolin.

Fotograf: Gudmund Thai
Forestilingen opføres af Folketeatret.dk

 

Grunde til at se denne forestilling
• En fælles oplevelse for hele 
familien.
• Af holdet bag Folketeatrets 
succesforestilling Ronja Røver-
datter.
• Alle børn og voksne elsker 
Astrid Lindgrens kendte og klas-
siske fortællinger.
• En rørende og smuk fortælling 
om en uelsket og ensom dreng, 
der bruger fantasien til at gøre 
sin verden bedre.
• Med live-musik på scenen.

Bemærk • Mio, min Mio er IKKE 
med i abonnement, men opføres 

onsdag 27. januar 2016 
kl. 18.00. 

Billetter sælges først  
i december 2015.

Bemærk • Der er kun meget få 
abonnementer til tirsdag og onsdage.

Derimod er der en del flere 
muligheder på mandage.

Kun for nye abonnenter    

Bestillingerne reserveres i den rækkefølge, de modtages

Bedes udfyldt med blokbogstaver

NAVN: _________________________________________________________  

ADRESSE: ______________________________________________________

POSTNR./DISTRIKT: __________ _______________

TELEFONNR: ________________

E-MAIL _____________________ _____________

ØNSKER antal billetter pr. forestilling  _____                       i prisgruppe                                                  på ugedage

                                                                                  Sæt kryds(er)                                          Sæt kryds(er)
_________________________________________ 
Underskrift:   



Ma.  Ti.  On.A   B

Vi siger velkommen til 
nye abonnenter, men gør 
opmærksom på, at der kun 
er få pladser ledige tirsdage 
og onsdage. Der er en del 
pladser på vores ”nye” dag, 
mandage!

Priser 2015-16
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement    Løssalg

Gruppe A:  Række 1 til 11 165 kr. (660 kr. + 50 kr. = 710 kr.)  •  215,- kr. 
Gruppe B:  Række 12 til 15 135 kr. (540 kr. + 50 kr = 590 kr.) •  185,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.  
Der kan tegnes abonnement ved at sende indmeldelsesblanketten til:

AMAGERTEATRETS kasserer

Ole Skibsted • AMAGERTEATRET, Vinkelhuse 5 3.tv, 2770 Kastrup. 

eller benyt tilmeldingskupon på www.amagerteatret.dk

Ole Skibsted • 30 23 39 85

Vigtigt I: Ændringer i programmet kan forekomme, 
som det er set i tidligere sæsoner, at en skuespiller 
er udskiftet i prøveforløbet. Nogle af forestillingerne 
skal først spille om et år, ligesom salgssucces kan 
betyde, at en turné bliver længere, end skuespil-
lerne havde regnet med.  
Bare så I ved det!

Vigtigt II: Har De ikke modtaget en opkrævning 
(billetterne) inden 1. august, kontakt da venligst 
AMAGERTEATRETS  kasserer Ole Skibsted på tlf. 
30 23 39 85

Med venlig hilsen 
AMAGERTEATRETS bestyrelse 

Karl Johann Carstensen, formand

Intet er så skidt -
- og så kender du sikkert resten.

Amagerteatrets bestyrelse var 
meget bekymrede, da Kulturhu-
set Kastrup Bio ændrede antal-
let af pladser i salen i forbin-
delse med en restaurering.
Vi havde valget, at sige nej til 
et antal trofaste abonnenter 
eller udvide med yderligere en 
forestilling, men kunne vi sælge 
det større antal pladser.
Det viste sig, at det kunne vi. 
Nu gennem to sæsoner er an-
tallet af abonnenter steget. 
Det vil sige, at nye er kommet 
til, mens de allerfleste abon-
nenter fortsat er trofaste selv 
om næsten 200 måtte ændre 
vaner, flytte fra tirsdage og 
onsdage til ekstradagen man-
dag.
Vi kan dog ikke lægge skjul på, 
at vi hvert år er spændte på 
om abonnenterne synes om det 
kommende repertoire. Langt 
fra alle forestillinger har haft 
premiere endnu, men vi kender 
skuespillerne. Det har også fået 
os til i år at engagere to nye 
teaterkompagnier, nye ja, men 
kun i Amagerteater-sammen-
hæng. Både Landsteatret og 
GUR teater har tidligere vist, at 
de kan tilbyde kvalitet.

Derfor... nok engang velkommen i 
AMAGERTEATRET

Karl Johann Carstensen, formand

Fo
to

: G
u

d
m

u
n

d
 Th

a
i



1
4

 T
å

R
N

B
y

 B
LA

D
eT

 m
A

J 
2

0
1

5

Medarbejdere til Tårnby Bladet
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,  

så flere hænder og hoveder kan bruges

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som 
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med 
redaktør Terkel Spangsbo eller kontorleder Heinrich Ehrenreich og 
hør, hvor dine interesser kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her 
mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et 
månedsmagasin.

Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen

Vi får mange tilkendegivelser af, at  Tårnby Bladet læses og gemmes 
og vi vil fortsat gerne være det magasin, som samler information om 
først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. Det gøres ikke 
uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes meget 
højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år, 
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man 
bliver klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne. 

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening, og hviler økonomisk 
i sig selv.

Tårnby Bladet er i gang med sin 23. årgang og skrives, fotograferes, 
redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at 
de får en krone for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan 
holdes på et niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan 
omdeles gratis. 
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, 
læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. 
Endelig kan man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i 
kommunen og andre skæve påfund.

Bladet kommer hver måned til Tårnby Kommunes 40.000 indbyggere 
i de godt 17.300 husstande, kontorer og butikker. Knapt 
3.000 eksemplarer fordeles via biblioteker, rådhus, 
aktivitetscentre og andre.

Tårnby Bladet er også med til at lave 
byens nemmeste internet-portal: 
www.taarnbynet.dk. Få mail 
eller sms, når vi opdaterer 
vores nyhedssite.

Se www.taarnbybladet.dk

har du ind imellem tænkt over, hvad 
der mon egentlig sker med det af-
fald, som vi (forhåbentlig) alle sam-
men sorterer, inden vi kører en tur på 
genbrugspladsen eller går ud med 
skraldespanden? 

Af Jesper Israelsen

Hver dag indsamles der affald. Det 
være sig almindeligt husholdningsaf-
fald, der som bekendt indsamles en 
gang om ugen af ARC’s morgenfriske 
skraldemænd i deres let genkendelige 
skraldevogne indsamler skrald, hvad 
enten det er som  husholdningsaffald, 
storskrald, papir, glas eller haveaffald.

Affaldssække fra boliger køres di-
rekte til forbrænding. Øvrigt større af-
fald kan villaejere stille til en måned-
lig storskralds-afhentning. Boligkaré-
erne har mange forskellige ordninger 
til afskaffelse af affald.

I det omfang vi ikke kan vente på at 
få afhentet vores affald, valfarter de 
fleste af os jævnligt af sted til gen-
brugspladsen - det være sig med eller 
uden trailer - for at komme af med det, 
og det går bestemt ikke til spilde. 

Ifølge Tårnbys lokale affaldsafta-
ger ARC, Amager Ressource Center, er 
deres genbrugspladser - eller vores 
om man vil - blandt de bedste i Dan-
mark til at forfægte genbrugstanken, 
i det 86 procent af alt det affald, der 
modtages på pladserne, bliver genan-
vendt.

plast i alle afskygninger
På genbrugspladsen er der mulighed 
for at aflevere stort set hvad som 
helst. 

en del af det affald, som afleveres 
på genbrugspladsen består af forskel-
lige typer plast. Det kan være dunke, 
kasser, havestole, legetøj og meget 
andet, som er fremstillet af hård plast. 

Her regner man med at indsamle om-
kring 800 ton om året til genanven-
delse. 

For at komme af med den hårde 
plast har ARC lavet en aftale med et 
eksternt firma, som henter plasten og 
grovsorterer den. Blandt andet fjernes 
genstande af PVC, da det er giftigt. 

Herefter knuses plasten til mindre 
dele, så den lettere kan pakkes til vi-
dere transport. Den grovsorterede 
plast afhændes videre til et andet 
firma, som sorterer plasten yderligere. 
Jo mere finsorteret det er, desto mere 
værdi får plasten som genanvendt 
materiale. 

Hård plast er en samlet betegnelse 
for mange forskellige slags plast, som 
hver har forskellige egenskaber. Og 
det er de mange forskellige egenska-
ber, som producenter af nye produkter 
vælger mellem til deres råmateriale. 

Elektronisk skrot - en guldgrube
elektronikaffald er en anden bety-
dende del i indsamlingen af genan-
vendeligt affald på genbrugsplad-
serne. Danmark er omfattet af eU’s 
elektronikskrot-ordning, der har som 
mål at mindst 65 procent af al elek-
tronisk skrot skal genanvende. Det er 
et mål, som Danmark allerede nu lever 
op til. elektronikaffaldet indeholder 
nemlig mange værdifulde ressourcer, 
og det er både billigere og mere miljø-
venligt at genanvende metallerne i ny 
elektronik frem for at udvinde det fra 
undergrunden. 

Det er også meget mere miljøven-
ligt at genbruge elektronikaffaldet 
i stedet for at brænde det af eller 
deponere det. Der er nemlig mange 
tungmetaller i elektronikken, som for 
eksempel bly, cadmium og kviksølv.

Fra ARC’s genbrugspladser videre-
sælges elektronikskrottet til Dansk 
Computer Recycling, DCR, der genan-

vender 70-80 procent af det elektro-
niske affald. 

Både metaller som sølv, alumini-
um, jern og kobber og som tidligere 
nævnt sorteres plasten fra til at lave 
nye råmaterialer af. Desuden er der i 
de senere år også kommet fokus på at 
genbruge sjældne jordarter, som for 
eksempel bruges i mobiltelefoners 
genopladelige batterier.

Det grønne affald
Det grønne affald består af haveaf-
fald. Det kan både blive til biogas, 
altså energi, og til kompost. 

På genbrugspladserne indleveres 
der hver dag masser af haveaffald, 
som køres videre til virksomheden So-
lum i Roskilde, hvor det bunkes op. Det 
vil sige, at det ligger cirka to måneder, 
indtil det er tørret ud. Herefter bliver 
det neddelt og sigtet.  Den grove del 
(grene og stubbe), som udgør omkring 
20 procent køres til energiudnyttelse 
på ARC’s forbrændingsanlæg, hvor det 
blandt andet ender som fjernvarme 
for hovedstadsområdets borgere. Re-
sten køres til direkte nedpløjning på 
landbrugsjord.

Det materiale, der er tilbage, når det 

organiske affald er bio-forgasset, kan 
anvendes til gødning. Det indeholder 
de samme næringsstoffer som kom-
post, men komposten indeholder også 
kulstof, som forbedrer jorden.

madaffaldet indgår i husholdnings-
affald og erhvervsaffald, og det sen-
des i dag også til energiudnyttelse 
på forbrændingsanlægget. I Sverige 
er der tradition for at udnytte madaf-
fald til biogas, som for eksempel kan 
anvendes som brændstof i bybusser 
og andet. 

På ARC gennemfører man forsøg, 
som skal ende med, at der også træk-
kes biogas ud af dansk madaffald.

I år har ARC modtaget næsten 
100.000 tons. 

- mængden har ellers været fal-
dende gennem finanskriseårene,  så 
vi venter spændt på, om vi kan se at 
stigningen i affaldsmængden fortsæt-
ter her i 2015 og årene frem, fortæl-
ler ARC’s kommunikationschef morten 
Kramer Nielsen.

86 procent af det affald, der afleveres på vores genbrugspladser, bliver ifølge 
ARC geanvendt efterfølgende.

Hvad sker der med vores affald
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Yderligere sortering lige om hjørnet
formand for Teknik- og Miljøudval-
get i Tårnby Jan Rosenfeldt Jacobsen 
ser ikke store ændringer i hushold-
ningernes affaldssortering ”lige om 
hjørnet”

Af Terkel Spangsbo

De små hjem skal ikke sortere deres 
husholdningsaffald i flere fraktioner, 
som de gør i Tårnbys svenske ven-
skabskommune Alingsås. Det ligger 
al fald ikke lige for ifølge formand for 
Teknik- og miljøudvalget Jan Rosen-
feldt Jacobsen.

- man skal huske, at vores affalds-
ordning er bruger-finansieret, og bli-
ver det dyrere ved yderligere sorte-
ring og specielle skraldebiler, er det 
borgerne, der får regningen, siger Jan 
Jacobsen. 

- Vores affaldsplan (Affalds- og res-
sourceplan) som Teknik- og miljøud-
valget har vedtaget og som skal gælde 
frem til 2018, giver mange anvisnin-
ger på mål og midler, så vi hurtigt kan 
komme i gang med at nedbringe af-
faldsmængden og ikke kun hushold-
ningsaffaldet.

EU sætter også mål
Politikerne i kommunalbestyrelsen i 
Tårnby Kommune er ikke alene om at 
bestemme, hvor håndteringen af hus-
holdningsaffald skal håndteres. Sta-
ten (regeringen) og eU lægger nogle 
overordnede mål og tidsrammer.

Det er endda ikke bindende for den 
enkelte kommune at leve op til rege-
ringens mål. Planen binder kun natio-
nalt, men miljøministeriet forventer 
at den enkelte kommune i store træk 
lever op til målsætninger. 

Først derefter er det op til de lokale 
embedsmænd, at komme med forslag 
til, hvilke og hvordan miljømål og gen-
brugs- og genanvendelsesprocenter 

kan opnås.
Jan Jacobsen forudser heller ikke 

nogen former for pålæg til borgerne 
om yderligere sortering på hjemme-
fronten lige foreløbig. Han er tilfreds 
med, at rigtig mange borgere selv 

fragter deres genanvendelige affald 
ud til genbrugspladserne på Kirsti-
nehøj og til dels på den lille plads på 
Vægtergangen.

- Nu skal vi se på punkterne i planen 
og så tage fat på de lavest hængende 
frugter først og se på hvilke systemer, 
der ikke medfører væsentlige øgede 
omkostninger ved at indsamle flere 
genanvendelige fraktioner, siger Jan 
Jacobsen.

oM oRGANIsK AffALD: Lige nu 
er der ikke noget krav til hvordan 
og hvor meget, kommunerne hver 
især skal bidrage med, men hvis en 
evaluering i 2016 viser, at målene 
for organisk affald ikke opnås, kan 
der komme lov om tvungen ind-
samling af organisk affald, hvis 
genanvendelse ikke har udviklet 
sig markant i forhold til i dag.

Aftale de seks kommuner/ARC 
imellem: nu forbrænder vi 378 
kilo pr indbygger (2011). Inden 
2030 skal tallet ned på 302 kilo, 
samtidig med, at ARCs nye anlæg 
skal hæve effektiviteten fra en 
energiudnyttelsesgrad på 35 pro-
cent til 50 procent. 

Formand for Teknik- og 
Miljøudvalget Jan Rosenfeldt 
Jacobsen er stort set tilfreds 
med de affaldsordninger, som 
Tårnby har. Arkivfoto Ivan 
Givskov.

oM ARc. Amager Ressource Cen-
ter (ARC) ejes i fællesskab af Kø-
benhavn, Frederiksberg, Hvidovre, 
Tårnby og Dragør kommuner. Ud-
over forbrændingsanlægget på 
Kraftværksvej, driver ARC også 15 
genbrugspladser i Storkøbenhavn, 
hvor den ved Kastrup Havn og på 
Katrinebjerg Allé er de mest rele-
vante for Tårnbys borgere. 
Se evt. mere på www.a-r-c.dk 
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1. maj til 13. september har 

TRAKTØRSTEDET VESTAMAGER 

åbent tirsdag til søndag samt  

2. pinsedag klokken 11.00 til 17.00. 

køkkenet lukker ½ time før

Granatvej 9, 2770 Kastrup • Telefon: 40 40 53 91.

www.traktørstedet-vestamager.dk

Er du pårørende til et barn/ung med et eksperimenterende-skade-
ligt forbrug af rusmidler?

Føler du dig fortvivlet, ensom, alene med dine tanker, problemer og  
kampen for at hjælpe/støtte dit barn, barnebarn, søster, bror, sam-
tidig med at du skal være der for resten af familien og passe dit 
arbejde?

Kæmper du mod et tabu og udelukkelse af fællesskabet?

DU ER IKKE ALENE. Vi er mange som tænker de samme tanker, 
mærker den samme frygt og afmagt.

Har du brug for at møde andre i samme situation som dig/jer?

Bagfacaden tilbyder gratis rådgivning/støtte 24 timer i døgnet, 
samt Netværksgruppe møde 1 gang om måneden.

Kontakt Anja Engmann på tlf.: 5140 9641 
Via mail bagfacden2012@gmail.com eller fang os på facebook.

25 års jubilæum med 100 års historie
Visens Venner på Amager-
land vogter en guldgrubbe 
af danske vise-traditioner

Visen er et musikalsk bidrag 

til historien, som i andre for-
mer havner i beretninger, i 
skrevne og talte fortællinger 
og som konkrete form ligger 
på museer eller skildres i film 

og malerier.
Danmarks ældste ned-

skrevne musikstykke er 
Drømte mig en drøm i nat, om 
lighed og retfærdig dom – et 

tema som er gentaget i man-
ge senere musikalske udtryk. 
Drømte mig en drøm, kalder 
vi i moderne tid en folkevise 
sammen med mange andre 
skildringer som Dronning 
Dagmar udi i Ribe og ebbe 
Skammelsen. Folket sang dem 
og dansede til dem, men fol-
kelige var de retteligen ikke. 
De var om konger og fyrster.

men viser var det og er det 
og det er hele den historik op 
til vore dages viser og bal-
lader, som Visens Venner på 
Amagerland sammen med Vi-
sens Venner-foreninger over 
hele Norden holder liv i og 
fornyr.

25 år på Amagerland
en avisartikel i foråret 1989 
fik samlet den første initiativ-
gruppe, som så lånte lokaler 
af Amagerbanken og indkald-
te flere interesserede – som 
der umiddelbart var 50 af – 
her besluttede man at danne 
foreningen Visens Venner på 
Amagerland.

Fra den første og stiftende 
generalforsamling i Sygekas-
sens Hus på Amager Lande-
vej, nu pædagogisk central, 
gik det stærkt for foreningen, 
som hurtigt landede på en 
medlemsskare på omkring 
200 samt en uudtømmelig 
venteliste.

Viser kan godt fremføres 
på stor scene og med et stort 
publikum, men lever aller-
bedst i mere intime forsam-
linger. en klassisk viseaften, 
som der holdes en af hver 
måned, kommer til verden 
ved en Visevært, som alene 

Og ingen dansk fest uden en 
lejlighedssang.
På melodien Pigerne fra 
Småland lyder første vers:
En gang for længe siden fik en 
mand en god idé.

Tekst: Terkel Spangsbo 
Foto: Ivan Givskov
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For os handler god rådgivning om meget andet end penge.

Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige drømme og 
planer. 

Derfor drejer det sig om at finde frem til, hvad der er vigtigt for 
dig og din familie, før vi taler penge. 

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores filia-
ler og aftal et uforpligtende møde. 

eller se mere på al-bank.dk.

En af vennernes 
faste akkompag-
natører, 
Valdemar Roelle 
- i daglig tale 
Valdi - blev ved 
jubilæumsfesten 
hædret for sin 
uvurderlige 
hjælp i alle 
musikkens 
faser. Han blev 
udnævnt til 
æresmedlem, 
primært for sin 
velvillige og 
imødekommende 
attitude.

eller i fælleskab med andre stykker et 
program sammen. Det har udviklet sig 
til at være temaer med viser fra en be-
stemt epoke, fra en bestemt forfatter, 
komponist, sanger eller et land. en sal 
lånes af Tårnby Kommune og billet-
terne slippes løs.

I løbet af måneden holdes hule-
møder, hvor de sangere og musikere, 
som har sagt ja til at optræde ved den 
kommende viseaften, øver og øver og 
det endelige program times og tilret-
telægges.

Godt 100 gæster er der plads til – 
for der skal også spises. Publikum/gæ-
sterne medbringer selv maden, drik-
kevarerne, kaffen og hvad der ellers 
er behov for sådan en aften. et bord-
dækningshold har sørget for at pynte 
op og sikre, at der er affaldssække 
nok. efter aftenen er der et hold som 
rydder op.

Og så kører programmet bare der-
udaf og det indeholder altid et pas-
sende antal fællessange. Foreningen 
har desuden været benådet af altid at 
have haft brandgode pianister og an-
dre musikere med i foreningen.  

Udadvendte aktiviteter
Ikke alle medlemmer vil på scenen, 
men de der vil stiller sig tit til rådig-
hed i mange andre arrangementer 
– eller de laver selv om special-akti-
viteter. I forbindelse med foreningens 
lokale 25 års jubilæum har de udgivet 

et skrift som fra en ende af tager fat 
på alle de særlige aktiviteter, som 
medlemmerne har deltaget i som re-
præsentanter for Visens Venner. Syng 
med i Tårnbybakkerne (det er første 
gang jeg hører det sigende udtryk 
om bakkerne i Travbaneparken), som 
kommer igen i august, Viser ved bro-
fæstet hvor vise-venner fra Sverige 
var på besøg, Viser på Kastrupfortet 
med gæstesolister og –kor og 1200 
medsyngende gæster, Bellman og 
Taube-aftener med Foreningen Nor-
den på Hovedbiblioteket plus alle de 
gange, hvor enkeltmedlemmer eller i 
duoer, trioer og kvartetter har været 
indslag i andre sammenhænge.

musikvenner har også fundet hin-
anden i Visens Venner og videreført 
eller genoptaget samspil i eksempel-
vis Tullemor Band og Baagerne og i 
foreningens eget husorkester.

I tilgift til sang- og huleaftener har 
foreningens aktive også fællesudflug-
ter til det de kalder ”interessante” ste-
der, hvor navnet Visens Venner lukker 
dørene op. Der har været ture bag ku-
lisserne på Christiansborg, Fredens-
borg Slot, Kronborg og Cisternerne.

Festen
Vennernes normale hjemmebane er 
Festsalen på Korsvejens skole, men til 25 
årsfesten var man rykket ind i Aulaen på 
Skottegårdsskolen, hvor der blev plads 
til godt 200 medlemmer og gæster.

Konceptet var som altid medbragt 
mad og drikke og de udøvende med-
lemmer og fællessang sørgede for 
stemningen. I et forrygende tempo 
kom mere end 30 solister, flere du-
etter, gæstesange og fire orkestre på 
scenen og sang og spillede eksempler 
på de mange års repertoire.

I modsætning til viseaftenerne blev 
alle genrer sendt i luften og alle (næ-
sten alle) aktive fik et og kun et num-
mer. mange publikummer vidste, at 
når den og den sanger kom på scenen, 
så kom man nok til at høre bestemte 
numre, som var blevet den pågælden-
des kendingsmelodi. men der var nyt 
og der var overraskelser.

Vennerne er også gode og taknem-

melige musik-tilhørere, så da Det Ny 
Tonefilms Orkester til de flestes over-
raskelse fik overladt podiet i en god 
time, kunne jublen ingen ende tage 
for slet ikke at tale om, da salen tak-
kede for en pragtfuld times populære 
toner fra den danske sangskat med til-
hørende opera-arier. 

musik og sang er med til at holde 
livet og humøret oppe - også selv om 
det med mere end 30 aktive visesan-
gere samt gæster og anden optræden 
blev en lang aften trods begrænsnin-
gen til en optræden pr medlem. 

Der er saft og kraft i visevennerne 
til meget mere. mindst 25 år mere.

Ikke bare medlemmer men også 
inviterede gæster kom på scenen. 

Her er det Tonny Zein, der takkes af 
formand Peter Dahl for hans ofte 

tilbagevendende gæsteoptræden 
- ikke mindst med sange fra tidens 

store musical. 

Og ingen dansk fest uden en lejlighedssang.
På melodien Pigerne fra Småland lyder første vers:

En gang for længe siden fik en mand en god idé.
Han delte den med andre – og til dette her det blev.
Det tog sin tid og mange lange møder blev der holdt 
Og så var tiden inde til idéen den blev solgt!
Det blev os fra Visens Venner – det blev os fra Amar’land.
Hvor var det godt, at Ernst og andre fik det her i stand
Og vi takker for den go’e idé kom superfint i gang.
I femogtyve år har vi nu samlet os i sang.

(Anny H.)

Lørdag  
12. september 

2015

www.spraelihavnen.dk
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Skoletid af Claus Juul Dupont

I kalenderen på www.taarnbybladet.dk 
kan du se tid og sted for arrangementer 

i den kommende tid. 

RYANAIR!

Fest ved arbejdsretten 

tirsdag 12. maj

Se mere på 

www.3fkastrup.dk

NYHED - NYHED
Stort udvalg i persienner,  
plissé, lamel og  
rullegardiner efter mål

TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

Tlf.: 32 51 02 60
Fax 21 31 02 80
www.amagermarkiser.dk
E-mail: Jd@amagermarkiser.dk

FÅ ET GODT TILBUD 
UDEN FORBINDENDE

Levering til private samt 
stat & kommuner

6 års garanti på markiser

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup

Trafiksikkerhed på skemaet
Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 
rykkede ind i skolegården på 
Skottegårdsskolen i Kastrup 
for at lære børnene fra 2.- 4. 
klasse mere om, hvordan 
de placerer sig og bliver 
set, når de møder store 
lastvogne i trafikken

Tekst og foto: Karin Ott

Hvor mange børn kan der 
være i en lastbil? en hel del 
at dømme efter mængden i 
frikvarteret på Skottegårds-
skolen. da det ringede ind, 
var der dog kun én klasse til-
bage, nemlig den, hvis tur det 
var til at lære, hvordan man 
skal opføre sig i nærheden af 
så stor en bil for ikke at blive 
kørt ned. 

Chaufføren må have været 
på en del skoler efterhånden, 
for der var ingen slinger i val-
sen med hensyn til at få styr 
på børnene. da der var lidt 
skubben i geleddet, valgte 
han den sidste til at komme 
først op i førerhuset. ”Kan 
man købe sådan én i br le-
getøj?” spurgte han. da de 
betuttede børn rystede på ho-

vedet, fortsatte han, ”nemlig, 
så ved I, at det ikke er legetøj.”

Én for én fik børnene lov 
til at komme op i førerhuset, 
mens en anden gik rundt om 
lastbilen, så de selv kunne 
opleve, hvordan udsynet var. 
Jeg er sikker på, de synes, det 
var et dejligt afbræk i skole-
dagen, og forhåbentlig giver 
kampagnen færre ulykker i 
trafikken, når de nye trafikan-
ter bliver forberedt på denne 
måde.

Store biler og små børn
Siden 2003 er 267 mennesker 
kommet til skade i forbindelse 
med højresvingsulykker, hvor 
lastbiler har været involveret, 
og heraf var ca. 25 % med dø-
delig udgang. de fatale ulyk-
ker har i en årrække været for 
nedadgående, men med store 
udsving som i 2013, hvor syv 
personer omkom.

Heldigvis er den positive 
udvikling fortsat i 2014, men 
statistikken understreger al-
ligevel vigtigheden af denne 
kampagne og andre gode ini-
tiativer. 

børnene lærer, at de som 
cyklister og gående skal være 
meget opmærksomme og 

have en sund respekt, når en 
lastbil skal til højre eller bak-
ker: der er blinde vinkler om-
kring lastbilen, og chaufføren 
kan kun orientere sig i ét spejl 
ad gangen. en refleksvest til 
børn og voksne gør en mar-
kant forskel i trafikken og er 
et effektivt redskab til ikke at 
blive overset.

Udover Skottegårdsskolen vil kampagnen i 2015 primært besøge folkeskoler 
i storkøbenhavn og Nordsjælland. Der er i år tilmeldt 55 skoler, og der 
undervises ca. 235 klasser. 

Kampagnen bruger bud
skabet: Hjælp chaufføren 

med at passe på dig i 
trafikken – bliv set. 
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NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup

Du kan se hele programmet 
på stjernerinatten.dk

– en kulturnat i Tårnby
FREDAG D. 22. MAJ KL. 17–22

PÅ NATURCENTER AMAGER
Brandslanger • Robotter • Danseshow

Cirkus og gøgl • Klap en kanin
Stand up fysik • Mad i græsset

Fed musik • Glødende jern

NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup

Du kan se hele programmet 
på stjernerinatten.dk

– en kulturnat i Tårnby
FREDAG D. 22. MAJ KL. 17–22

PÅ NATURCENTER AMAGER
Brandslanger • Robotter • Danseshow

Cirkus og gøgl • Klap en kanin
Stand up fysik • Mad i græsset

Fed musik • Glødende jern

GRATIS
FOR ALLE
GRATIS
FOR ALLE
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Noget at gå til i maj og juni

UDSTILLINGSCENTER

PLYSSEN

AMAGER STRANDVEJ 350, 1. - 2770 KASTRUP

PLYSSEN • UDSTILLING • MAJ
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby 
Kommune, lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og 
frivillige medarbejdere.
Malerier i olie og akryl og akvarel og fotos: 
Gitte Juhl Andersen, Allan Nordgren og 
Ingegerd Petersen.
Samlinger: Dukker og dukkehuse ved Karin Nielsen. 
Receptkuverter ved Eva Jespersen. Håndværktøj i mini-
format ved Kaj Åge Jørgensen. Gamle slips ved Gunnar 
Anker. Souvenirer-skildpadder fra hele verden ved Gerda 
Rasmussen, Spillekort fra hele verden ved Lis Juel 
Andersen, Smykker ved Ritva Frederiksen. Modeller af en 
kirke fra Østen og mølle fra Amager ved Theodor von der 
Ahe.
Fotoudstillinger: Fra Den Blå Planet ved Åge 
Jakobsen. Fra det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul 
Broholm. Saltholm, Tømmerup, Kastrupgård, Saltholm, 
Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke ved 
Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitekturpriser ved 
Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune og Tårnby 
Brandvæsen.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af 
Syrevej station, Kastrup station og Tømmerup station samt 
modeller af gamle lokomotiver ved Allan Meyer. Plancher 
med fotos om Amagerbanens historie.
Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller 
og andre effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul 
Broholm, 
Bryggergården: Tegninger og foto ved 
Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune. Farvetegninger 
fra Bryggergården og omegn ved Chr. Flindt. Diverse fotos 
og tegninger.
Første verdenskrig 1914-1918 på Amager: 
Plancher fra Tårnby Lokalhistoriske Samling.
Glimt fra teatre på Amager i gamle dage 
- Plyssens historie - Kastrup Broforening –
Tårnby Brandvæsen og Foreningsportrætter

UNDERHOLDNING:
Forårskoncert på Plyssen. Pilehavekoret under ledelse af 
Marianne Kragh. 
Søndag 26. april kl.14.00
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00 • 

Lukket i pinsen 23.-26. maj. 
Gratis adgang • www.plyssen.dk

UDSTILLERE SØGES
Foreninger, hobbyfolk og andre samlere kan få lejlighed 
til at fremvise deres aktiviteter og effekter. Henvendelse til 
udstillingsleder; Heinrich Ehrenreich – Tlf. 32 51 09 11 eller 
e-mail: heinrich.ehrenreich@gmail.com

I 2014 indgik Naturvejlederforeningen og DR 
Ramasjang et samarbejde om en årlig Krible-
Krableuge, som satte fokus på at få børn og 
voksne ud i naturen. Succesen med den første 
Krible-Krable uge i 2014 var stor og har fået 
ambitionerne til at vokse.

I Tårnby kommune vil Naturskolen gerne gøre 
hele maj måned til Krible-Krable måned. Her 
skal daginstitutioner og familier i kommunen 

En hel måned 
som krible-
krable uge

lokkes ud i naturen og rode i visne blade og jord, 
fiske i vandhuller og gå på sommerfuglejagt. Det 
håber vi, vil få børn og voksnes øjne op for, at 
byen er fuld af liv, som de selv kan være med til 
at undersøge.

Særligt for daginstitutioner i kommunen vil 
naturskolen støtte op om, at institutioner går på 
Kriblekrable-jagt hjemme i deres egen institution 
på legepladsen eller i et nærliggende grønt områ-
de. Her skal de hjælpe Viggo Vinbjergsnegl med 
at undersøge legepladsen for nye venner. Dyrene 
skal børnene kigge nærmere på og så udfylde en 
vennebog. Slutteligt sættes vinbjerg-sneglen ud 
på legepladsen og kan følges hele sommeren.

For de større børn og familier kan man på 

Naturcenteret tage på Krible-Krable safari og 
under-søge krible krable livet i skoven, på engen 
og i søen. Er man dygtig til at finde krible-krable 
dyr kan det være man bliver udnævnt krible-
krable professor og får et diplom samt mulighed 
for at være kreativ i Naturcenterets krible-krable 
værkstedet.

Det er ikke kun i Tårnby, der arbejdes med 
Krible-krabledyr, overalt i Danmark er der fokus 
på de små dyr og  DR Ramasjang sender  Krible-
Krable TV i hele uge 19, om smådyrenes liv og 
om børn og naturvejledere på Krible-Krable jagt i 
naturen. Desuden kan børn, forældre og pædago-
ger finde inspiration og blive klogere på naturen 
med den nye Krible-Krable app eller på projektets 
hjemmeside.

Krabber og andre 
vanddyr på weekend-
arbejde
Dagene er blevet lyse og lange 
og der er forår i luften. Det 
mærkes også på Blå Base i 
Kastrup Lystbådehavn, hvor vi 
igen i år slår dørene op til Blå 
oplevelser for store og små. 

Husk Blå Base er bemandet 
i weekender, på helligdage og 
i ferier fra maj til og med sep-
tember. Kl. 10-16. Læs mere 
om de dagfriske tilbud og ak-
tiviteter på Facebook – find os 
under Blå Base.

Alle aktiviteter er gratis. Og 
der er altid mulighed for at 
lære om fisk, dyr og planter fra 
Øresund. 

Blå oplevelser
Den Blå Base drives af Tårnby 
kommunens Naturskole og 
findes i Kastrup Lystbådehavn. 

Den Blå Base udgøres af 
et mastehus med marint 
naturformidlingsudstyr og 
en flydebro med et åbent 
hyttefad, der er kigge- og 
rørebassin. 

Målet med den Blå 
Base er, at skabe ”blå 
oplevelser”, det vil sige direkte 
oplevelser med krabber, fisk, re-
jer, tangplanter og andet spæn-
dende fra havet. Målgruppen er 
kommunens mange forskellige 
grupper af borgere. 

På hverdage anvendes Blå 
Base af kommunens institu-
tioner og skoler. I weekender 
og på skolefridage er Blå Base 

bemandet. 
Blå Base er fælles faciliteter, 

der bygger bro mellem kultur 
– fritid – familieliv – skole og 
daginstitution.

Flere blå oplevelser 
fra Blå Base i Kastrup 
Ny Lystbådehavn
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Noget at gå til i maj og juni
Fra D-dag til Berlins fald – Krigen på 
Vestfronten 1944-45

Foredrag om krigens 
afslutning ved Jakob 
Sørensen
Den 6. juni 1944 gik de 
allierede i land i Nor-
mandiet og i maj 1945 
kapitulerede Nazitysk-
land endelig. Hvad ske-
te der på Vestfronten i 
krigens sidste måneder 

for 70 år siden? 
Historikeren Jakob Sørensen sætter nøglebegiven-

hederne på Vestfronten ind i en større sammenhæng. 
Fra landgangen på Omaha-stranden til faldskærmstrop-
perne ved Arnhem og kampene i Ardennerne – og helt 
frem til Berlins fald. I den forbindelse kommer han ind 
på spørgsmålet om, hvordan det kunne tage så lang tid 
at nedkæmpe den forslåede og nedslidte tyske hær?

Kampene i Vesteuropa var 
dramatiske og intensive. Den 
moderne krigsførelse var hård 
ved soldaterne både psykisk 
og fysisk og mange overser at 
tabstallene blandt de egentlig 
frontsoldater var på samme 
niveau som under Første Ver-
denskrig. Hvordan var det at 
være britisk, amerikansk eller 
tysk soldat i denne periode?

Disse spørgsmål bliver ta-
get op af Jakob Sørensen, der 
er ph.d. i historie og forfatter 
til en række bøger om Anden 
Verdenskrig og besættelsen.  
Blandt andet D-dag: Ope-
ration Overlord 6. juni 1944 

(nyeste udg. 2014) og Spøgelsesfronten: Ardennerne 
1944: Hitlers sidste offensiv (2014)

Velkommen til et militærhistorisk foredrag i anledning 
af 70-året for Anden Verdenskrigs afslutning.
Onsdag 6. maj kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris: 30 kr.

Erindringscafé ved Stads- og Lokalarkivet 
i Tårnby

70 år i frihed!
Vores næste erin-
dringscafé falder 
denne gang sammen 
med 70årsdagen for 
befrielsen, og det be-
tyder selvfølgelig, at 
når vi mødes tirsdag 
5. maj på Hoved-
biblioteket, og 19. maj på Vestamager Bibliotek, må vi 
nødvendigvis have en snak om de minder og fortællin-
ger, som vi alle mere eller mindre har om besættelsen 
og efterkrigstiden.

Vi serverer som altid RIGTIG kaffe og te, selvom lidt 
Richs måske ville sætte endnu flere historier i gang, når 
vi mødes og deler minder.

Måske kender du en, som har svært ved at komme 
selv, og som vil være rigtig glad for at følges med dig til 
arrangementet. Vi glæder os til endnu en minderig erin-
dringscafé med inspirerende fortællinger.
Tirsdag 5. maj kl. 14.30  ca. 16.30 på Hovedbibliote
ket. Gratis billetter 
Tirsdag 19. maj kl. 14.30  ca. 16.30 på Vestamager 
Bibliotek, Ugandavej 111. Gratis billetter.

Foredrag

Har du tjek på din økonomi?
Kom og få ideer og forslag til, hvordan du får styr på 
din privatøkonomi, finansierer din bolig og investerer 
din formue. Heidi Bacher Jensen fra Sparekassen Sjæl-
land gennemgår følgende tre emner:

Tjek på privatøkonomien
Lær om bankens forskellige selvbetjenings- og konto-
produkter - for dig, der gerne vil have styr på budget-
tet og undgå gældsfælden.

Råd til boligen
Få en gennemgang 
af de aktuelle fi-
nansieringsmulig-
heder – for dig, der 
vil købe ny bolig 
eller overvejer at 
omlægge lånene.

Investering
Hør om mulighederne for at investere – for dig, der har 
en formue og lyst til at investere.
Har noget af dette din interesse er du velkommen den-
ne aften, hvor der er rig lejlighed til at blive informeret 
og stille spørgsmål om din økonomi.
Arrangementet afholdes af Spa-
rekassen Sjælland i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker
Torsdag 7. maj kl. 18.30 Vesta
mager Bibliotek. Gratis billetter

Koncert med Maria og Kristian
Kom og hør 
klassikere fra 
blandt an-
det Beatles, 
Simon and 
Garfunkel og 
Louis Arm-
strong. 
Sangene 
fremføres 

som Eva Cassidy, hvor sangene er genkendelige fra 
de oprindelige kunstnere, men alligevel har fået tilført 
noget nyt. 
Sammen med sanger Maria 
Friis Larsen og guitarist Kristian 
Buhl-Mortensen vil du opleve en 
dejlig time med god stemning og 
musik. Arrangementet afholdes i 
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker
Lørdag 9. maj kl. 13.00 på Tårnby Hovedbibliotek.  
Fri adgang – uden billetter.

Læsekredsen 
på 
Vestamager 
Bibliotek
Har du lyst til at 
mødes med andre 
til hyggelig snak 
om bøger, så er 
du velkommen i 
Vestamager Biblioteks læsekreds. 

Tirsdag 5. maj skal vi snakke om John Williams’ 
roman ”Stoner”. 

Bogen kan hentes på Vestamager Bibliotek eller på 
Hovedbiblioteket i Info.

Et læsekredsmøde varer ca. 1½ time og vil være en 
uformel snak om den aktuelle bog.

Din lokale bibliotekar deltager og sætter snakken i 
gang. Du har også mulighed for at dele dine øvrige læ-
seoplevelser med læsekredsen.
Du kan kontakte bibliotekar Lis Müller eller Lise Lotte 
Larsen på tlf.: 32 53 54 99, hvis du vil være med i læ
sekredsen eller blot møde op tirsdag 5. maj kl. 16 på 
Vestamager Bibliotek. Fri adgang – uden billetter.

Er dit hjem sikret mod indbrud?
Foredrag ved politiassistent Peer Langborg
Det er en ubehagelig og grænseoverskridende ople-
velse at komme hjem og opdage, at der har været ind-
brud. Alle ting er blevet gennemrodet og mange af ens 
kæreste ejendele er blevet stjålet.

Men man kan forebygge den slags ubehagelige over-
raskelser. Politiassistent Peer Langborg, Den kriminal-

præventive Sek-
tion ved Køben-
havns Politi, giver 
gode råd om, 
hvordan du kan 
sikre dit hjem. 
Hvor godt er dit 
hjem sikret mod 
besøg af ubudne 
gæster?
Tirsdag 12. maj kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek, 
Arrangementet afholdes i samarbejde med Køben
havns Politi.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk

Dokumentarfilmklubben Tårnby Dox
Har du hang til doku-
mentarfilm? Og har 
du lyst til at dele gode 
filmoplevelser med 
andre? Så byder vi dig 
velkommen til Tårnby 
Hovedbiblioteks doku-
mentarfilmklub. 
Vi ser udvalgte doku-
mentarfilm og åbner 
op for diskussioner om vigtige emner i samfundet, om 
historiens gang, om særlige eller usædvanlige menne-
skelige forhold.

Onsdag 6. maj kl. 16.30 viser vi filmen:  
Så meget godt i vente
Den anmelderroste og prisbelønnede dokumentar om 
den idealistiske landsmands kamp for vor jord. Hans 
livssyn hand-ler om bæredygtighed og om at leve i 
harmoni og med respekt for naturen. Han producerer 
råvarer til de bedste restau-ranter i Danmark, men 
myndighederne truer med at fratage ham retten til at 
have dyr på gården.

Instr: Phie Ambo. Danmark, 2014, varighed: 96 min.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller prin-
tes på www.taarnbybib.dk

Øvrige film i Tårnby Dox 
3. juni: Krigerne fra Nord

P6 Beatklub om Captain Beefheart
Forrygende fis i ørredmasken. Få en 
introduktion til den syrede og ure-
gerlige beatmusiker Captain 
Beefheart og vind præmier 
i en quiz om kvinder i pop 
og rock. 

Allan Rasmussen har fulgt 
Captain Beefheart i mange 
år, og fortæller om hvordan 
Beefheart forvandlede et ud-
gangs-punkt i blues og rock 
til en vild og fabulerende 
musik især på albummet 
Trout Mask Replica. Albummet, der udkom i 1969, blev 
dengang anmeldt i Information af Hans Jørgen Nielsen 
under den meget passende overskrift: ”Forrygende fis i 
ørredmasken”. Bagefter er der quiz med temaet kvinder 
i pop og rock af Lars Jørgensen. Der er præmier til vin-
deren af quizzen
Torsdag 7. maj kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek, 
Gratis billetter.

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.
dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby 
kommunes biblioteker.

For alle arrangementer gælder at resterende bil-
letter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrangemen-
ter gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angi-
vet ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499



2
2

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 M
a

J 
2

0
1

5

Noget at gå til i maj og juni

ÅBNINGSTIDER 
KULTURELLE 
INSTITUTIONER:
Hovedbiblioteket, Kamillevej 

Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15

Vestamager bibliotek, 
Ugandavej 

Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14 

   Søndag lukket

Kastrup Svømmehal
Åbningstider:
Tirsdag 18.00-22.00
Torsdag 19.00-22.00
Lørdag 8.00-15.00
Søndag 8.00-13.00

Pilegårdsbadet
Åbningstider:
Onsdag og fredag:  18.00-21.30
Lørdag og søndag:  8.00-13.00

Kastrup Søbad
Åbningstider hvor der er opsyn ved 
søbadet/omklædningsfaciliteter:  
Måned  Hverdage  Weekend/helligdage 
Juni  15.00-1800   11.00-18.00 
Juli  11.00-20.00  11.00-20.00 
august  15.00-20.00  11.00-20.00 

Hovedbiblioteket 
Åbningstider:
Mandag - torsdag:  9.00–20.00
Fredag  9.00–17.00
Lørdag  9.00–15.00
Søndag 1. sept.–30. april  9.00–15.00

Vestamager bibliotek 
Åbningstider:
Mandag - torsdag:  10.00–19.00
Fredag  10.00–17.00
Lørdag  10.00–14.00
Søndag                           lukket

Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent
Alle hverdage: 9-15
Alle dage i sommerferien: 10-17
Alle weekender og helligdage
April - september:    10-17
Oktober - marts : 10-16
Lukket 16. december - 14. januar

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

K A S T R U P G Å R D S A M L I N G E N

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ONS 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG

KASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL KASTRUP ST.

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

www.kastrupgaardsamlingen.dk

tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket

kastrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til kastrup st.

REALITYMALERI
PETER CARLSEN

5.3—7.6.15

Der er knald på farveforbruget i 
Plyssens gallerier her i maj
Ingegerd Petersen udstiller fotos fra Hai-
ti. Allan Nordgren og Ditte Juhl Andersen 
udstiller malerier.

Ingegerd Petersen er foredragshol-
der og forfatter til flere bøger om Haiti, 
som hun altid har interesseret sig for og 

har samtidig taget mange fotos fra den 
smukke ø, som hun her vil fremvise. Hun 
besøger hyppigt Haiti i korte og længere 
perioder, som hun får inspiration til i sine 
bøger og fotograferer meget.

Allan Nordgren maler i Dragør, som 
giver ham inspiration til sine kunstvær-
ker. Han bruger lyset, havet og skov om 
morgenen og om aftenen til inspiration 

til sine billeder. Når han maler kompone-
rer realistiske med den abstrakte.

Allan Nordgreen er relativ ny inden for 
kunstmaling og har malet i fem år. Hans 
passion for kunst betyder at han dygtig-
gøre sig inden for akryl på lærred sam-
men med kunstmaler Britta Vesthausen.

Der er udskiftning i gallerilokalerne

Ditte Juhl Andersen har 
malet i nogle år og ud
stiller meget farverige 

akrylmalerier, som tyde
ligvis taler til både store 

og små.

Kulturzonen
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Kulturzonen huser også Tårnby Mu-
sikskole.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle 
samlingspunkt med blandt andet øve- og 
mødelokaler, café- og spilleområde og 
en række inden- og udendørsaktiviteter. 
Det er gratis at benytte Kulturzonens 
faciliteter.

Vi arrangerer løbende forskellige kul-
turelle arrangementer såsom koncerter, 
teaterforestillinger, kunstudstillinger og 
diverse workshops. Du kan læse mere 
om, hvad der sker på Kulturzonen her.



Tå
r

n
b

y
 b

la
d

eT M
a

J 2
0

1
5

 2
3

Tårnby LokaLafdeLing
MaJ 2015

Folkebevægelse mod ensomhed  
i ældre sagen
På landsplan vil vi i Ældre Sagen over de næste 
fem år forsøge at reducere antallet af ensomme. 
Mennesker der lever helt alene og uden netværk. 
I Tårnby går vi aktivt ind i opgaven for at få 
kontakt med borgere, der føler sig ensomme. 
Vi vil meget gerne høre fra pårørende, venner, 
bekendte eller andre, der har kendskab til 
borgere, der lever ensomt og som vi kan få i 
tale og måske overtale til at komme ind i Ældre 
Sagens netværk.
Lokalt vil vi sætte fokus på tre indsatser:

1) Frivillige som spisevenner i samarbejde med 
Tårnby Kommune.

2) Vi vil holde ”Åbent hus” på Kontoret, hvor vi 
tager imod med åbne arme, med kaffe og med 
godt samvær.

3) Vores aktivitetsledere vil tilbyde særlige tiltag 
for enlige og ensomme.

sommertur til stralsund
Fra søndag 23. august til torsdag 27. august. 
Pris i dobbeltværelse pr. person kr. 2.790. 
Enkeltværelse tillæg kr. 700. Busturen er med 
halvpension.
Vi skal være 35 personer for at holde prisen.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag 18. juni.
Mere INFO på vor hjemmeside. Tilmelding til 
kontoret.

sangaFten tårnby koret
Vi indbyder hermed til en hyggelig aften med 
fællessang, musik og sange fra Tårnby korets 
meget righoldige repertoire.
Postkassen mandag 1. juni kl. 19. Tilmelding til 
kontoret eller til korets kasserer Leif Jensen 2578 
8711. Betaling 50,- ved indgangen. Kaffe og 
kringle serveres. Øl og vand kan købes.

tur til dyrehavsbakken ...
... fredag 19.juni, hvor vi mødes på Klampenborg 
Station kl. 12 og bliver hentet i kapervogn, 
der kører os  en tur i Dyrehaven. Frokost på 
Postgården kl.12.45
Efter frokost går vi en tur rundt i Korsbæk med 

besøg i de små forretninger. Herefter på egen 
hånd på Bakken.
GF Forsikring Amager støtter arrangementet og 
giver en lille gave ved tilmeldingen på Kontoret. 
Hurtig tilmelding, da der er begrænset antal 
pladser. Pris 250,-. Drikkevarer for egen regning. 
Tilmelding inden torsdag 28. maj.

betal via din netbank
Brug din netbank, smartphone eller tablet når 
du næste gang skal betale for din deltagelse i 
et af vores arrangementer. Du kan tilmelde dig 
arrangementer via vores hjemmeside og med det 
samme overføre deltagergebyret til vor konto i 
Danske Bank. 4183 konto 4183098047. 

Foto workshop starter op
I et godt samarbejde med Amager Fotoklub er 
vi nu parate til at starte en ny aktivitet for vores 
ældre, der har lyst til at lære meget mere om 
det fotoapparat, du har købt og som du måske 
ikke helt får en optimal foto oplevelse ud af. 
Workshop betyder, at du kan møde op og få 
kyndig vejledning i indstilling af dit apparat, 
fotografere bedre og tage med ud på lokal 
fotosafari.
Vi starter i Postkassen mandag 4. maj kl. 14 - 16 
og herefter er workshoppen åben hver anden 
mandag i de ulige uger. Det er gratis at deltage 
og du møder bare op.

vi søger ny kasserer
Vores kasserer Birte Jørgensen har valgt at stoppe 
som kassemester. Det er vi kede af i bestyrelsen 
for med Birte, har vi været meget trygge ved at 
noget så vigtigt som vores penge har været i de 
bedste hænder. Tusind tak for indsatsen til Birte.
Vi søger en afløser til at overtage kasserer jobbet. 
Du skal have flair for tal, håndtere vores netbank, 
have forstand på it og være god til bogføring i 
Navision. Opgaven er på 2-3 timer om ugen og 
er på frivillig basis. Vi tilbyder regnskabskursus.
Kontakt formand Anne-Grethe Kragerup, 2629 
8016, for flere oplysninger.

vores nye handykvinde 
Fremover kan du møde ”Knappedamen” Inge. 
Der vil sidde klar til at sy knapper i, isætte 
lynlåse, lægge et par bukser op og udføre andre 
mindre reparationer der kan være svære selv at 
udføre. 
Inge reparerer både dame- og herretøj.
Der vil også være en kop kaffe klar, mens du 
venter. Nogle reparationer kan tage lidt længere 
tid og dem vil Inge tage med hjem og gøre 
færdige.
Mød Inge første gang fredag 15.maj kl. 13-15 i 
Postkassen. Herefter er det den tredje fredag i 
hver måned Inge reparerer tøj.

flere arrangementer på hjemmesiden

vores Faste aktiviteter:
badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12
bowling, englandsvej 
Onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-12
bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling, porten p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30. Vi er startet
danseundervisning, Tårnby Skole 
Onsdag kl. 14.30
foto workshop, Postkassen 
Fredage kl. 14-16 ulige uger  
Første gang fredag 4. maj
ipad kursus begyndere, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12 
kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 9.30 og kl. 11
krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, korsvejens Skole 
Torsdag kl. 17
PC Undervisning, Postkassen 
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdage kl. 10 
Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Torsdag kl. 9.30 og kl. 10.30  
Onsdag kl. 17.15
roning, Øresund 
Onsdag kl. 10
Strikkecafé, Postkassen 
Fredag kl. 13-15 
Svømning, kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30 
Torsdag kl. 14.30–15.30
Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tablet kursus, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12
Tirsdagsklub, Postkassen 
Tirsdag kl. 10-14
Tøjreparationer, Postkassen 
Tredje fredag i hver måned kl. 13-15 
Første gang fredag 15. maj 
Vandring, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet  
Fredag kl. 10 Slowholdet

Lokalafdelingen

Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •

Kontortid:  
Mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag fra 

12.00 til 13.00” 

Handymænd IT og håndværker 
Kontakt kontoret for en aftale

Danske Bank netbank: Reg. 4183 konto 4183098047

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Facebook: Ældre Sagen Tårnby
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Gudstjenester
April      
Lørdag	 25.	 kl.	10.00	 Konfirmationsgudstjeneste:	Kastrupgårdsskolen	8a	 	 Martin	Herbst
Lørdag	 25.	 kl.	13.00	 Konfirmationsgudstjeneste:	Kastrupgårdsskolen	8b	og	e	 	 Martin	Herbst
Søndag	 26.	 kl.	10.00	 Konfirmationsgudstjeneste:	Korsvejens	Skole	8b	 	 Julie	Aaboe

Maj      
Fredag				 1.	 	kl.	10.00	 Bededag		Matt.	3,1-10	 	 Martin	Herbst
Søndag				 3.	 	kl.	10.00	 4.	s.	e.	påske		Joh.	16,5-15	 	 Julie	Aaboe
Søndag				10.	 	kl.	10.00	 5.	s.	e.	påske		Joh.	16,23-28	 	 Julie	Aaboe
Torsdag	 14.	 	kl.	10.00	 Kristi	Himmelf.	Mark.	16,14-20	 	 Martin	Herbst
Søndag	 17.	 	kl.	10.00				6.	s.	e.	påske	Joh.	15,26-16,4	 	 Martin	Herbst
Søndag	 24.	 	kl.	10.00	 Pinsedag	Joh.	14,22-31	 	 Julie	Aaboe
Mandag	 25.	 	kl.	11.00				Gudstjeneste	på	5’øren	 	 Provstiets		
     præster
Søndag		 31.	 	kl.	10.00	 Trinitatis	søndag	Joh.	3,1-15		 	 Julie	Aaboe

Juni    
Søndag	 7.	 	kl.	10.00	 1.	s.	e.	trin.	Luk.	16,19-31	 	 Martin	Herbst
Søndag	 14.	 	kl.	10.00	 2.	s.	e.	trin.	Luk.	14,16-24	 	 Julie	Aaboe

Efter	vinter	kommer	vår	
Så	har	vi	fejret	påsken	i	kirken,	og	pinsen	
står	for	døren.	Påsken	lå	så	tidligt	i	år,	at	vi	
for	alvor	kunne	få	glæde	af	det	gule	tæppe	
af	påskeliljer,	der	netop	har	taget	navn	efter	
kirkens	højtid	–	påskeliljerne,	der	på	gader	
og	stræder	havde	stukket	deres	smukke	
hoveder	op	af	jorden.	

Og	netop	påskeliljen,	som	Grundtvig	jo	har	
skrevet	så	smukt	om,	er	et	smukt	billede	på	
den	opstandelse,	vi	har	fejret	her	til	påske,	
mens	vi	venter	på	pinsen.	Efter	at	have	
overvundet	den	kolde	vinter	og	sne,	har	det	
lille	og	visne,	næsten	døde	løg,	alligevel	
suget	næring	til	sig,	og	er	genopstået	for	
atter	at	glæde	os	med	sin	skønhed.	Naturen	
viser	os,	her	på	vores	sted	på	jordkloden,	
netop	hvordan	livet	år	efter	år	genopstår	
hvert	forår.	

Og	naturens	gang	og	dens	pragt	har	da	også	
været	en	stor	kilde	til	inspiration	inden	for	
teologien.		Skabelsesteologien	har	netop	som	
sin	teologiske	kerne	Guds	skaberværk	med	
den	åbenlyse	pointe,	at	Jesu	opstandelse	
og	naturens	gentagne	opstandelse	kommer	
fra	en	og	samme	kraft,	Guds	kraft,	og	at	

Gud	alene	kan	erkendes	gennem	disse.	
Skabelsesteologien	er	en	smuk	teologisk	
tanke,	og	har	i	den	udformning,	som	
især den danske teolog K. E. Løgstrup 
var	repræsentant	for,	bestemt	en	stor	
teologisk	og	kristen	relevans.	Men	omvendt	
har	den	desværre	også	igennem	tiden	været	
misbrugt	til	at	undertrykke	mennesker,	
et	faktum,	der	især	udspillede	sig	under	
nazisterne	før	og	under	Anden	Verdenskrig.	
Og	derfor	er	den	også	potentielt	
problematisk.	En	anden	problemstilling	
er	for	nogle,	at	den	som	udgangspunkt	
historisk	har	haft	et	problematisk	forhold	til	
evolutionslæren.	

Men	behøver	den	det?	Kan	man	ikke	på	en	
og	samme	tid	vedkende	sig	vor	tros	artikel:	
”Jeg	tror	på	Gud	fader	den	almægtige,	
Himlens	og	jordens	skaber”,	og	så	samtidig	
ikke	et	øjeblik	tvivle	på,	at	naturens	kraft	
på	en	og	samme	tid	viser	os,	hvordan	Guds	
kraft	også	ligger	i	denne	evolutionære	
orden?	Dyr	som	planter	må	ofre	sig,	for	at	
næste	generation	kan	overleve,	og	ud	af	
dette	offer	give	liv	til	næste	generation.	

Og	generation	efter	generation	udmærker	
sig	ved	at	tilpasse	sig	naturens	gang	i	evig	
fornyelse.	Orkaner,	oversvømmelser,	brande	
og	tørke	bringer	ødelæggelser	med	sig,	
men	gang	på	gang	ser	vi,	hvordan	naturen	
kommer	langsomt	men	grundigt	på	fode	
igen,	i	det	omfang	den	altså	kan	følge	med	
over	for	de	ødelæggelser,	der	er	resultatet	
af	det,	som	vi	kalder	”udvikling”.	Det	er	
da	ægte	almægtighed,	ægte	geni	om	man	
vil,	som	ingen	anden	end	Gud	kan	være	
arkitekten	bag.		  
Men	uanset	hvordan	vi	som	kristne	ser	på	
Guds	skaberværk	og	på	hvordan	det	er	
opstået,	så	er	der	heldigvis	plads	til	alle	her	
i	vores	brede	folkekirke,	hvilket	også	må	
være	en	forudsætning	for,	at	vi	kan	være	
folkekirke	for	alle.	Og	lad	os	hånd	i	hånd	
glæde	os	over	og	gå	foråret	og	sommeren	i	
møde	i	al	dens	skønhed	og	sødme.

Julie Aaboe

		Aktiviteter	-	Maj

Bededag	med	norsk	børnekor

Ved	højmessen,	Bededag	den	1.	maj,	får	
vi	besøg	af	Norges	vidunderlige	’Jeløy	
Kirkes	Børnekor’.	Kom	og	nyd	højmessen	
i	selskab	med	25	erfarne,	inspirerende	og	
glædesfyldte	sangere	i	alderen	10-12	år,	
der	er	på	tur	i	Danmark.	Efter	højmessen	
serverer	vi	et	gratis	måltid	mad.	Vi	glæder	
os	til	at	se	dig	og	din	familie.
Bededag, fredag 1. maj kl. 10.

Kirke	for	dig	
Korsvejskirkens årlige Menighedsmøde 

Til	dig,	der	
bor	i	sognet.	
Kom	og	
mød	kirkens	
ildsjæle.	Bliv	
klogere	på	
din kirke. 
Se den 
brede	vifte	
af	kirkelige	

aktiviteter.	Få	inspiration	til,	hvordan	du	
selv	kan	bidrage	og	være	med	til	at	gøre	en	
forskel.	Nyd,	at	kirken	er	til	for	dig!
Søndag 3. maj kl. 11.30 efter højmessen

Foredrag	om	ældre	i	Tårnby	
Korsvejstræf ved formand for Ældre 
Sagen i Tårnby John M. Jørgensen
At	være	ældre	i	Tårnby.	Er	der	fattige	ældre	
i	Tårnby?	At	være	ensom	ældre.
Onsdag 6. maj kl. 14.00

Musikandagt	
ved Julie Aaboe  
Den	anden	tirsdag	i	hver	måned	holder	vi	
en	stemningsfuld	musikandagt	i	kirken.	
Med	musik	og	læsninger	reflekterer	vi	over	
skriftens	ord	i	et	moderne	og	personligt	
perspektiv.	Bagefter	nyder	vi	fællesskabet	
over	en	kop	kaffe	m.m.	Kom	og	vær	med!	
Tirsdag 12. maj kl. 10.00
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej	24.	
Tlf.	5141	5445	/	3250	6124	•	mthe@km.dk
Træffes	telefonisk	mandag-torsdag.		
Fredag	er	fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres	alle	3.	 
Tlf.	5141	5429	•	jua@km.dk	
Træffes	bedst	telefonisk	tirsdag-fredag	10-11. 
Mandag	er	fridag.

Organist Ole Reuss Schmidt 
Tlf.	6116	5565	•	olereuss@hotmail.com	
Træffes	efter	aftale.

Kordegn: 
Torben Hamann Hansen.	Tlf.	3251	7424/
fax:3252	7124
tohh@km.dk	Kontortid	på	kirkekontoret:	
Mandag-fredag	kl.	10-13.	Torsdag	tillige	kl.	
13-18.

Sognemedhjælper: 
Lone Madsen. Tlf.	6116	5509	 
lone@korsvejskirken.dk
Træffes	efter	aftale.

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan. 	Tlf.	2235	3222.
 

Kirketjener: 
Johnny Løndorf. Tlf.	6116	3336.	
johnny@korsvejskirken.dk	 
Træffes	i	kirken	mandag-fredag	8-12.

Kirketaxa
Hvis	nogen	har	vanskeligt	ved	at	komme	til	og	
fra	gudstjeneste	og	møder,	kan	henvendelse	
ske	til	kordegnen	dagen	før.
Kirkebil	til	søndag	skal	dog	bestilles	senest	
fredag	inden	kl.	12.00.

Litteraturforsker,	lektor	Lilian	Munk	
Rösing	taler	om	Liderlighed
... en af de Syv Dødssynder

-	Jeg	blev	
headhuntet	som	
litteraturanmelder,	
fordi	jeg	havde	
skrevet	i	en	artikel,	
at	jeg	blev	liderlig	
af	god	prosa.	Så	i	
dag	kan	liderlighed	
åbenbart	være	en	
kvalifikation.	Før	

var	det	en	synd.	Før	måtte	vi	ikke	være	
liderlige,	nu	skal	vi	helst	være	det.	Men	
hvad	sker	der,	når	det	bliver	en	pligt	at	have	
lyst?
Umiddelbart	efter	højmessen	serverer	vi	et	
gratis	måltid	mad,	så	deltagerne	i	højmessen	
kan	styrke	sig	før	foredraget.
Søndag 17. maj kl. 11.30 efter højmessen

Ulvetimen…  for de små 
og deres familier holder 
sommerferie. 

Vi	ses	igen	til	august.
Rigtig	god	sommer.

		Aktiviteter	-	Juni
 

Islams	udfordring	til	Danmark	
-	ved indvandrerpræst Jens Lind Andersen  

Kulturmødet	og	religionsmødet	i	Danmark	
har	mange	ansigter,	og	det	er	rigtig	svært	
at	overvinde	de	mange	forhindringer,	man	

møder,	hvis	man	gerne	vil	leve	sammen	på	
en	god	måde.
Foredraget	handler	først	og	fremmest	om,	
hvad	vi	etniske	danskere	kan	gøre	for	at	
tage	udfordringen	op.
-	Muslimerne	skal	også	yde	deres,	og	det	
kommer	vi	sikkert	også	til	at	tale	om.	Mine	
fire	år	som	indvandrerpræst	på	Amagerbro	
har	imidlertid	lært	mig,	at	der	er	en	række	
typiske	fejl,	som	vi	’gammeldanskere’	begår,	
når	vi	møder	vores	muslimske	medborgere;	
og	det	vil	jeg	gerne	fortælle	om,	siger	Jens	
Lind Andersen.
Onsdag 3. juni kl. 14.00

Dantes	Guddommelige	Komedie	
Studiekreds ved Martin Herbst

Tors. 4. juni,19.30: ’Purgatoriet’ Sang 16-21
Tors 3. sept. 19.30: ’Purgatoriet’ Sang 22-33 
Tors. 1. okt. 19.30: ’Paradiset’ Sang 1-18  
Tors. 5. nov. 19.30. ’Paradiset’ Sang 19-33
Tors. 3. dec. 19.30. Afslutning og 
sammenfatning på ’Komedien’
 

Sommerkoncerter

Euphonia
Sommerkoncert	med	kirkens	kor,	

kammerkoret	Euphonia,	under	ledelse	
af	organist	Ole	Reuss	Schmidt.	Der	er	
reception	efter	koncerten.	Yderligere	
information	på	www.euphonia.dk

Mandag 8. juni kl. 19.30
 

Crossroad Gospel
Gospelkoret	Crossroad	Gospel	afslutter	
som	sædvanlig	sæsonen	med	et	brag	af	
en	koncert.	Ved	klaveret:	Anna	Bard.	I	

pausen	er	der	salg	af	vand,	vin	og	lotteri.	
Dørene	åbnes	kl.	19.00.	
Entré	kr.	50	o.	16	år.

Onsdag 10. juni kl. 19.30Konfirmandindskrivning	
... for dem der skal konfirmeres i 2016
Introduktion	til	det	forestående	forløb.	
Medbring	dåbsattest/fødselsattest.	
Velkommen	til	forældre	og	kommende	
konfirmander!	
Tirsdag 16. juni kl. 19.00 i kirken.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester
April

Lørdag 25. Dåbsgudstjeneste   12.00 Hansen
Søndag 26. Højmesse 3.s.e.p.   10.00 Hansen

Maj
Fredag    1. Konfirmation   10.00 Nielsen
Fredag 1. Konfirmation   11.30 Nielsen
Søndag 3. Konfirmation   10.00 Hansen
Søndag 3. Konfirmation   12.00 Hansen 
Søndag 10. Konfirmation   10.00 Hansen
Torsdag 14. Højmesse Kr. himmelfart   10.00 Nielsen
Søndag 17. Konfirmation   10.00 Nielsen
Søndag 24. Højmesse Pinsedag   10.00 Hansen
Mandag 25. Højmesse 2. pinsedag   10.00 Risum
Lørdag 30. Dåbsgudstjeneste   12.00 Nielsen
Søndag  31. Højmesse Trinitatis Sognedag  10.00 Nielsen

Sommeren står for døren 
For de fleste er det ensbetydende med ferie, ofte i udlandet, og i år er 
der godt nyt til alle, der har deres smartphone med, for mange lande 
har sænket prisen eller gjort det helt gratis at komme på nettet.

Personligt vil jeg helst være fri, jeg vil gerne slippe for at være opdateret 
med moster Magdas dårlige knæ, eller om Lars og Britta nu skal skilles. 
Og jeg vælger så at tro, at jeg både bliver en bedre ven og bedre til mit 
arbejde, hvis jeg holder fri en gang imellem – helt fri!
Men den holdning er jeg nok ret ene om, de fleste har svært ved at 
lægge telefonen fra sig. Jeg må indrømme, at jeg blev lidt chokeret, 
da en af mine konfirmander fortalte mig, at nogle af pigerne i hendes 
klasse ikke ville til paintball på deres blå mandag, for så var de jo nødt 
til at lægge telefonen fra sig.

Det synes jeg måske er lidt for langt ude.
Nu er det jo ikke fordi, jeg vil af med mobilerne, selvfølgelig ikke. 
Det er da rigtig dejligt, når man har aftalt at mødes, og toget igen 
igen er forsinket, at man så kan rige og sige, den nok oftest brugte 
bemærkning: ”Jeg sidder i toget”.

Så mobilen er bestemt en god opfindelse, men det er der jo så meget, 
der er, uden at man af den grund er optaget af det hele tiden.
Men måske er der håb forude!

Sidst vi havde besøg af vores datter og en af hendes veninder (de går 
begge i 3. g) var der i hvert fald ingen smartphone fremme hos Signe, 
som veninden hedder.

Hun havde nemlig fået nok, for hun havde været i Kina! Der havde 
hun oplevet, at ingen stort set havde talt 
sammen, alle havde bare siddet, hver med sin 
telefon.

Og selvfølgelig er det nemt. Telefonen er jo 
ikke bare en livline til omverdenen, den er 
også et skjold mod den, hvis man ikke har 
lyst til at tale med de andre i toget eller med 
klassekammeraterne, eller kæresten, så kan 
man altid slippe ved at koncentrere sig om 
mobilen, og så sender man samtidig vor tids 
nok vigtigste signal: At man er betydningsfuld.

Men for Signe var det i hvert fald blevet for meget.

Jeg tror og håber, der med tiden er andre, der får det som hun.

Ida Nielsen
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MAJ 2015
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Er du blevet alene? Eller er du gået på pension eller 
efterløn? Er børnene flyttet hjemmefra, så du har 
fået bedre, eller måske endda for meget tid, så er 
Netværksgruppen måske noget for dig. 
Vi mødes ofte et par gange om måneden som regel 
den 2. torsdag til aftengudstjeneste med efterfølgende 
kaffe. Du vil møde nogle nye mennesker og få et 
fællesskab på en anden måde, og vi vil gerne lære dig 
at kende og høre om dit liv.  

Netværksgruppen mødes i maj
Torsdag 14. maj til gudstjenesten kl. 10 med 
efterfølgende kaffe i konfirmandstuen. NB! Bemærk 
tidspunktet, da den 2. torsdag i maj er en helligdag.                                    
Tirsdag 26. maj kl. 18 til forårsmiddag. Tilmelding 
senest 18. maj. Forårsmiddagen koster 120 kr. og 
man medtager selv drikkevarer. Vi begynder med 
borddækning kl. 17
Søndag 31. maj til sognedag med frokost efter 
gudstjenesten kl. 10
Noter også allerede nu
Bakketur tirsdag 30. juni. Vi mødes kl. 11.15 på 
Tårnby Station.
Sommerudflugt søndag 26. juli efter gudstjenesten kl. 
10.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 21. maj kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 29. maj kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… holder sommerferie.  Babysang er 
et tilbud til forældre på barsel.                                                                                                    
Vi mødes seks torsdage kl. 11.00 i 
Tårnby kirke og synger børnesange- 
og salmer med fagter og rytmik. 
Ved mange tilmeldte, laves der 
også hold kl. 10.00. Man bedes ved 
tilmeldingen markere, om man kan begge klokkeslæt. 
Vi begynder igen torsdag 24. september. Tilmelding 
til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 4186. Det 
er gratis at deltage i Babysang, men da der er stor 
efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du har 
tilmeldt sig, og alligevel ikke kan deltage.    

Børnegudstjeneste
Dåbsgudstjenesten lørdag 30. maj kl. 12 vil være 
tilrettelagt for mindre børn. Man er også meget 
velkommen til at deltage, selv om man ikke skal til 
dåb.

For kommende konfirmander
Der er indskrivning til konfirmation i 2016 onsdag 
20. maj og torsdag 21. maj kl. 15-17. Indskrivningen 
foregår i præstegården Englandsvej 330. Elever, 
der går på Løjtegårdsskolen, indskrives hos Karsten 
Møller Hansen i konfirmandstuen mod nord. Elever, 
der går på Nordregårdskolen indskrives hos Ida 
Nielsen i konfirmandstuen længst mod syd. Elever 
der går på private skoler indskrives hos Desirée Risum 
på præstekontoret. Det er elever fra nuværende 7. 
klasser, der indskrives.                                                                                                                                    

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk

Kirkebil
Der er mulighed for at få Kirkebil til alle 
gudstjenester i Tårnby Kirke. Bilen bestilles senest 
dagen før hos kordegnen på 3250 4195.

PC
Tårnby Kirke har, efter en afdød kirkegænger, 
arvet en PC. Det er en duca pc, en såkaldt 
ældrevenlig model, hvor man kan få et abonnement, 
så man kan få hjælp til at komme i gang.                                                                                                       
PC’en er gratis og man kan kontakte kordegnen, hvis 
man er interesseret. 
                                             

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil)  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret 
tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, mandag fri.

Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.

Sognepræst Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 
330. Fri mandag.

Organist Poul Anders Lyngberg-
Larsen 
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com

Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-
13, torsdag også kl. 16-19

Kirkegårdskontor 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 
11-13

Menighedsrådets formand 
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00

Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen, 
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

April
Lør. 25.
10.00 elizabeth laursen - 
konfirmation
Søn. 26.
10.00 Susanne Steensgaard

Maj
Fre. 1.
10.00 bente lybecker – Store 
bededag
Søn. 3.
10.00 elizabeth laursen
Søn. 10.
10.00 Susanne Steensgaard 

– Festgudstjeneste – 
menighedsplejens 20-års-
jubilæum
Tors. 14.
10.00 fra Kastrup kirke til 
Svenska Gustafskyrkan kl. 
11: Pilgrimsvandring og 
efterfølgende frokost
Søn. 17.
10.00 Susanne Steensgaard 
– præd.: Cand. teol. Grethe 
Hamborg
Søn. 24.
10.00 bente lübecker
Man. 25.
11.00 På Femøren – ingen 
gudstjeneste i Kastrup kirke – 
2. Pinsedag
Søn. 31.
10.00 elizabeth laursen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

  Kastrup Kirke 
  - april

Historisk 
pilgrimsvandring
Sognepræst Susanne Steens-
gaard og historiker lisa els-
bøll står for en historisk pil-
grimsvandring igennem det 
gamle Kastrup.

Vi begynder i kirken med 
en kort andagt og slutter også 
her, så har man ikke kræfter til 
at gå med på turen kan man 
vente på vandrerne her.

Pilgrimsvandring er et bil-
lede på livet! Vi kommer altid 
et sted fra og er på vej et sted 
hen. denne formiddag knyt-
ter vi fortiden sammen med 
nutid og fremtid!

Vi omgiver os med med-
mennesker, som følger os på 
vejen, og som er afgørende 
for os, fordi det at være en del 
af et fællesskab er af uvurder-
lig betydning for os menne-
sker. dem der var før os, hører 
med i fortællingen om, hvor vi 
er i dag.

Samtidig er pilgrimsvan-
dringen en bevægelse mod 
Gud. ”Jeg er vejen”, siger Je-
sus om sig selv, og det er nøg-
len til at pege på den vej, vi 
kan gå! 

Gudstjenesten kl. 10 kan 
ses som en optakt til pil-
grimsvandringen. 

Vi slutter efter vandringen 
i kirken. bagefter er der noget 
at spise og drikke! 
Søndag 26. april kl. 11.30 i 
Kastrup kirke

Danske Banknotes
danske banks Musikforenings 
kor, danske bank notes, er 
igen i år inviteret til at holde 
forårskoncert i Kastrup Kirke
Programmet vil bl.a. indehol-
de danske forårssange, men 

også nye og ældre numre fra 
korets brede repertoire. I kon-
certen medvirker korets faste 
pianist Frederik asschenfeldt 
Vandrup.  der vil også blive 
lejlighed for publikum til at 
synge med på et par fælles-
sange.

Koncerten ledes med sæd-
vanlig kyndig hånd af korets 
mangeårige korleder og diri-
gent, dan Johnsen.

Vi håber rigtig mange har 
lyst til, sammen med koret, at 
byde foråret velkommen. der 
er fri adgang. 

du kan finde flere informa-
tioner om musikforeningen 
på www.danskemusik.dk
Tirsdag 28. april kl. 19 i 
Kastrup kirke

  Kastrup Kirke 
  - maj

Noas Ark og 
Babelstårnet

Sidste gang i denne sæson. Vi 
hygger os, leger og hører om 
forårets fester.
Vi spiser sammen kl. ca. 18.30
Torsdag 7. maj kl. 1719 i 
Kastrup kirkecenter

Kastrup Sogns 
Menighedspleje 
fylder 20 år

det vil vi 
gerne fejre 
og inviterer 
derfor til 
festgudstje-
neste med 

efterfølgende reception i Ka-
strup Kirkecenter.

Kollekten ved gudstjene-
sten samt eventuelle penge-
gaver går direkte til Menig-
hedsplejens fortsatte arbejde 
for sognets beboere herunder 
bl.a. besøgs-tjenesten og ud-
deling af julekurve.

Gør os den glæde at være 
med denne festdag. Kastrup 
Sogns Menighedspleje 
Søndag 10. maj kl 10 i 
Kastrup kirke

Konfirmand 
indskrivning
det er tid for sognets unge, 
som skal op i 8. klasse efter 
ferien, at tilmelde sig til kon-
firmandundervisningen, som 
begynder i september.

Forældrene og de unge er 
velkomne sammen, men også 
hver for sig, ved indskriv-
ningen. Medbring en kopi af 
dåbsattesten og et lille bil-
lede. Vi glæder os til at møde 
dig!
Konfirmationerne i 2016 er 

fordelt således:
22. april konfirmeres 8. A
23. april konfirmeres 8. B

Tirsdag 12. maj kl. 15 17 i 
Kastrup kirkecenter, Indgang 
Gl. Skovvej

Frederiksberg 
Kammerkor
Vi får besøg af dette fine kor, 
som er et af landets ældste 
amatørkor, 83 år gammelt, og 
tilknyttet Musikhøjskolen på 
Frederiksberg.

Koret har 24 medlemmer, 
afholder ca. 10 koncerter om 
året og turnerer både i dan-
mark og udlandet.

Korets dirigent er adam Fa-
ber, korrepetitør ved det Kon-
gelige Teater og bl.a. tidligere 
dirigent for Kastrup Kammer-
kor.

Ved koncerten synger koret 
uddrag af Cherubinis requi-
em og østeuropæiske, af fol-
kemusik inspirerede, værker 
af bl.a. Kodaly og bartok.
Søndag 17. maj kl. 16 i 
Kastrup kirke

Ældreskovtur
Vi sætter kursen mod Kerte-
minde og begynder dagen 
med at se kirken dér. Så står 
frokosten parat i restaurant 
Marinaen. Herefter er vi klar 
til at besøge det spændende 
Johannes larsen Museum. Vi 
får en introduktion til museet 
og går derefter rundt på egen 

hånd. af strandvejen kører vi 
til traktørstedet Teglværks-
skoven for at nyde eftermid-
dagskaffen. Vi må tilbage til 
Sjælland og Kastrup, hvor vi 
lander ca. 19.30.

billetter sælges ved på kir-
kens kontor. Pris: 250 Kr.
Torsdag 21. maj kl. 8.30 fra 
Kastrup kirke
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Tirsdag 12. maj kl. 15 -17

Indtegningen gælder sognets unge, som skal 
op i 8. klasse.
Forældrene og de unge er velkomne sammen, 
men også hver for sig, ved indskrivningen.
Dåbsattest + et lille billede medbringes

Konfirmationerne 2016:
22. april 8 A
23. april 8.BK
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Historisk Pilgrimsvandring
Søndag 26. april kl. 11.30

Forårskoncert:

Danske Banknotes
Tirsdag 28. april kl. 19

Kastrup Menighedspleje 
20 år
Søndag 10. maj kl. 10
Festgudstjeneste
og efterfølgende reception

Frederiksberg Kammerkor
Søndag 17. maj kl. 16

Husk også:

Evt. overskydende billetter til skovtur 21. maj 
kan købes på kirkens kontor
Noas Ark og Babelstårnet torsdag 7. maj kl. 
17-19
Andagt hver onsdag kl. 12
Gudstjeneste hver søndag kl. 10

Dan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane

Nej, smyg dig ikke 
ud 
gennem 
bagdøren.
Vi venter på dig 
uden for 
hoveddøren
med hænderne 
fulde af blomster.
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60

Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

DØDSBOBEHANDLING
-  Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte   
af dødsboer.
-  Eneste autoriserede bobestyrer med kontor  
 på Amager.
-  Kontakt os for en uforpligtende orientering.
-  Første møde er gratis.

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

Vi træffes i vor forretning
Mandag-torsdag kl. 9-16.00 •  Fredag kl. 9-15.00

Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Schrøders Bedemandsforretning
Når tillid og omsorg er en hjertesag
www.schroderbedemand.dk

Bisættelse/begravelse fra kr. 9.500,-
Døgnåbent uden ekstra omkostninger

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

 Skelgårdskirken - maj og juni

Gunnar Qvist: Farvemættet tusmørke. Olie på lærred.

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Annas mode. 30. april.
OK-dag. billetsalg til skovtur. Pris 250,-/300,- 7. maj
Kr. Himmelfartsdag 14. maj. lukket
Kate Blume om sit liv som journalist. 21. maj
Skovtur til Hørby Færgekro. 28. maj kl. 9.45

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, amager landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-lykke Ingemann lund, tlf. 2233 
3316.
Café eftermiddag 7. maj
Café eftermiddag 4. juni

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 24. april.
Film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 29. april.
Film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 6. maj.
Banko. Fredag 8. maj
Film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 13. maj.
Banko. Fredag 15. maj.
Løvsprings skovtur kr. 350,- Onsdag 20. maj
Banko. Fredag 22. maj.
Film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 27. maj.
Banko. Fredag 29. maj.

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. 

Sidste frist for billetter til Bakken (Korsbæk) 8. 
juni, pris 325 kr.  tirsdag 28. april
Tur ud af huset, se opslag onsdag 29. april
Senior Shop, tøj til damer/herrer, fre. 8. maj 
Lion´s dag gratis adgang. 16. og 17. maj kl. 10–16.
Tur ud af huset, tilmelding. Onsdag 27. maj 
Fællesfrokost. Fredag 29. maj

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby.
Skovtur til Bakken/ Matador. Tors. 7. maj kl. 11-18.
Café. Henrik W. spiller. Fre. 8. maj kl. 13.30-15.30
Bankospil. Ons. 13. maj kl. 13.15-15.30
6 dages ferietur til bornholm. 18. – 22. maj
Café. Harmonien spiller. Fre. 22. maj 13.30-15.30
Indkøbstur til RO`s Torv i roskilde for selvhjulpne 
gangbesværede pensionister. Tors. 28. maj 10-15.
Holdspil / kom og dyst mod hinanden. Fre. 29. maj 
kl. 13.30-15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Sakurafestival - de blomstrende japanske kirsebær-
træer på langelinie. lør. 25. april 10.30-14.30
Infomøde for Venedigholdet. Tirs. 28. april 16-17.

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Med Hjernesagen på skovtur. Oplysninger på www.
hoereforeningen.dk eller i Hørelsen. Mødested: 
Postkassen. Mandag 11.maj kl. 9.30. 
Demonstration af hjælpemidler ved Gina Pickoring, 
Phonic ear. Mandag 18. maj kl. 17-19.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 24.

Kunstudstilling i 
Skelgårdskirken
I maj og juni udstiller Gun-
nar Qvist sine billeder i Skel-
gårdskirken.

Gunnar Qvist fortæller selv, 
at han har stor interesse for 
kristen religionshistorie, og at 

de religiøse motiver kommer 
til udtryk i farveglade, delvis 
nonfigurative malerier. Han er 
opvokset i Skagen og begynd-
te allerede i barndommen at 
male. Interessen for maleri 
og glade farver har fulgt ham 
gennem hele livet, og de po-
sitive malerier har været ud-
stillet på talløse udstillinger 
gennem en lang årrække. I 
de senere år har han ekspe-
rimenteret med “altertavler” 
og rejsealtre, hvor flere af 
disse vil være at finde i udstil-
lingen i Skelgårdskirken. 
- billeder skal ikke opleves 
med hjernen men med hjer-

tet, siger Gunnar Qvist. Se 
dem på www.gunnar-Qvist.dk
Fernisering søndag 3. maj 
efter højmessen kl. 11.30  
13.00.

Dødsfald
Forhenværende leder af Pæ-
dagogisk Center i Tårnby, ei-
lert larsen, er efter lang tids 
sygdom 12. april død kun 
knapt 73 år gammel.

eilert larsen var i en år-
række meget aktiv i det poli-
tiske Tårnby. Således var han 
kredsformand for socialde-
mokraterne i amagerkredsen 
(Tårnbykredsen), men også 
uden for det partipolitiske var 
eilert aktiv. 

Han var med i den såkaldte 
”rørgruppen”, der i 90’erne 
arbejdede for, at motorvejen 
og jernbanen ikke skulle fø-
res forbi Vinkelhuse i åbent 
traché. et arbejde, der som 
bekendt lykkedes.

eilert larsen var også 
medlem af flere kommunale 
nævn, blandt andet Hegnsy-
net og Skatteankenævnet.

eilert larsen blev bisat fra 
Tårnby Kirke 17. april.       AM

Mindeord
Lis Schneevoigt, 
formand for 
Bevaringsforeningen skiver 
mindeord om Eilert Larsen:
eilert larsen, forhenværende 
leder af Pædagogisk Center i 
Tårnby, er afgået ved døden. 
Han blev bisat af Provst Palle 
bo Sørensen i Tårnby Kirke og 
bevaringsforeningen for Tårn-
by Kommune samt amager 
Slægtshistoriske Forening var 
blandt de mange, der viste 
ham den sidse respekt. 

eilert har betydet meget for 
mange, selvom han personligt 
var uhyre tilbageholdende og 

ikke ville have sit billede i avi-
sen. blandt andet inspirerede 
han de, som arbejder med 
lokalhistoriske emner via sit 
store lokalkendskab, og med 
sin baggrund som historielæ-
rer i Folkeskolen. 

Æret være hans minde!

Eilert Larsen var en 
mand, der helst ikke 
optrådte i medierne. 

Her er han dog 
(tv.)ved et 1. maj 

arrangement i 2006. 
Ved siden af Eilert 

Larsen tidligere 
amtsrådsmedlem 

Leif Nielsen 
og nuværende 

regionsrådsmedlem 
Erik Gregersen.  

Foto Allan Meyer.

Gunnar Qvist: 
Spejling. Olie på 
lærred.
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Den samlede Musikskole gav 
teaterkoncert i Kulturhuset 
Kastrup Bio

Af Terkel Spangsbo Foto 
Torben Jensen, Amager 

Fotoklub

Tidligere hed Kastrup bio 
bare Kastrup bio, nu har den 
aldrende bygning taget nav-
net Kulturhus Kastrup bio og 
det kunne godt forpligte.

Musikskolens teaterkoncert 
Magic! er med til at udfylde 
begrebet kultur – det var i sig 

selv magisk, at så mange in-
teressenter har samarbejdet, 
så produktet – en musik- og 

sangopførelse i 14 afdelin-
ger, hvor hver afdeling var et 
musikalsk potpourri over en 
disney-film – blev se- og hø-
reværdig.

Omkring 100 musikelever 
fra Musikskolen, kor, orkester 
og showdansere, alle med 
rødder i Tårnbys Musikskole 
arbejdede sammen med hold 
fra Produktionsskolen Fabrik-
ken og heldigvis støttet af læ-
rere og ikke mindst forældre 
lykkedes det at få en forestil-
ling ud af en proces, der i sig 
selv har været magisk.

Klogt kaldte man ikke årets 
forestilling en musical eller 
teaterstykke med musik. det 
var en illustreret, kostume-
ret og sminket koncert med 
meget lidt plads til kropslig 
udfoldelse, hvor en speaker 
fortalte, hvordan de enkelte 
sangnumre handlingsmæssigt 
hang sammen. en klog dispo-
sition i en sal, der lydmæssigt 
har sine udfordringer. det er 
muligvis denne anmelders 
handicap, at han ikke kan for-
stå vokalen, som ordene hed-
der i moderne sprog. dertil er 
musikken for høj. nu skete an-

melderens musikopdragelse 
også på en tid, hvor refræn-
sangere var fremherskende, 
men det er i Kulturhus Ka-
strup bio, at handicappet træ-
der så klart i karakter.

det hjalp heller ikke på for-
ståelsen af teksterne, at flere 
numre blev fremført på en-
gelsk/amerikansk.

Det kniber med pladsen
Men det må være tydeligt for 
enhver (og heldigvis sås en 
del kommunalpolitikere med 

børn i salen), at der er saft og 
kraft i alle de medvirkende til 
at gøre de store forestillinger 
lidt større. Musikskolen og 
dens lærere har i mange år 
med held forsøgt sig med sto-
re teaterforestillinger båret 
af musik. der levnes bare for 
lidt plads på scenen i Kultur-
huset til de optrædende, når 
et velspillende ungdomsor-
kester, HOT, Harmoni Orkester 
Tårnby og flere kor, også skal 
på scenen. 

det store samarbejde var 
denne gang yderligere for-
stærket med Produktionssko-
len Fabrikken på løjtegårds-
vej. Fire hold fra Frabrikken 
tog sig af hår og makeup, 
scenografi (det lidt der var 
plads til) og rekvisitter og for-
plejning i den lange uge, hvor 
prøverne på Kulturzonen og 
på skoler skulle smeltes sam-
men på ”den rigtige scene”.

de allerfleste personer 
og grupper, der vil optræde, 
glemmer reklamen og pr ind-
til det sidste øjeblik. Også 
denne produktion kunne 

man have fortalt mere om på 
forhånd. nu har man så me-
get erfaring, at man godt kan 
stole på, at det man laver, kan 
tåle at blive vist for et stort 
publikum – og uden at man 
som tilskuer behøver at have 
familie på scenen.

denne anmelder kan kun 
tigge byens politikere om 
at give græsrodskunsten de 
bedste fysiske rammer. det er 
manna for fremtidssyn at se 
så megen ungdom gøre det så 
godt. det kræver mod og ev-
ner og fritid til at øve sig. Så 
må det være ærgerligt at have 
en sur anmelder i salen, en 
som næsten kun ser på, hvor-
dan det kan blive bedre.

Undskyld.

Det begynder at ligne en tradition

Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby har efterhånden ek-
sisteret i 3 ½ år.

Fabrikken er en produktionsskole – det betyder at man 
indgår i et forpligtende arbejdsfællesskab med sin lærer og 
holdkammerater.

Man fremstiller ting på skolen som andre mennesker køber, 
så kvaliteten skal være i orden og så får man løn, mens man 
går i skole. Og man kan bestille forskellige varer fra skolens 
linjer – se vores hjemmeside: www.fabrikken.nu eller Face-
book side ”fabrikken”

Fabrikken er en lille skole (50 elever) og vi kender alle hin-
anden. På Fabrikken går vi meget op i at alle skal være glade 
for at komme i skole. Vi accepterer ikke mobning eller chi-
kane.  alle har ret til en god skolegang.

Se mere om skolen på side 39
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Aloe Vera Butik Amager
NYHED! Vi har fået  
et slanke program

CHANGE 9 er programmet, som på ni dage kan hjæl-
pe dig med at kickstarte din rejse mod dit  
slankere og sundere jeg.  
Virker det ikke for dig, får du pengene tilbage.

HUSK! vi har fri levering på Amager

Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

Aloe Vera Butik Amager
Jansvej 76, 2300 København S
Tlf. 32513223 / 20329414

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Fra skurvogne til spejder-palæ

KFUM spejderne Vestamager 
gruppe har 40 år jubilæum

Af Nanna  
Clemmensen-Nielsen

I 1975 blev Vestamager grup-
pe blev en del af KFUM spej-
derne i danmark og boede på 
det tidspunkt i en skurvogn på 
algiervej med ca. 20 medlem-
mer. 

I 1980 flyttede vi til vores 
nuværende adresse på Ugan-
davej 179, hvor vi fik en af tre 
hytter, som udgjorde et helt 
spejdercenter. I de to andre 
holdt KFUK og ddS til. Hytter-
ne var hver på 70 kvadratme-
ter og vores blev hurtigt for 
lille, og vi trængte i den grad 
til at bygge ud. 

det blev gjort ved at den 

gamle amagerbank fra Kon-
gelundsvej blev flyttet til 
Ugandavej og sat sammen 
med vores nuværende hytte, 
og så havde vi mere end dob-
belt så meget plads.

Forældre som pantere
I 1988 startede forældre støt-
teforeningen de Sorte Pan-
tere. det er dem, der blandt 
andet sørger for maden, når vi 
er afsted på weekender. 

natten til 30. april 2010 
brændte vores nu alt for lille, 
slidte, men højt elskede hytte. 

I den periode, hvor vi var 
uden hytte, var vi som rigtige 
spejdere ude i al slags vejr, 
dog med adgang til toiletter 
i en skurvogn, som grundejer-
foreningen havde lånt os. når 
vejret blev for råt, søgte vi 
dog tilflugt på Skelgårdssko-
len og i Skelgårdskirken, som 
var søde at låne os lokaler.

Mens lederne holdt liv i 
det regulære spejderarbejde 
med de mange børn og unge, 

tog gamle ledere og forældre 
fat den store opgave med at 
skaffe et nyt og tidsvarende 
hus. blandt andet ved hjælp 
af en meget stor donation fra 
en fond med det mundrette 
navn a.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal, var 
der både økonmi og kræfter 
til opgaven.

17. maj 2012 holdt vi Ind-
vielse af vores nye hytte, en 
dejlig stor hytte med plads til 
os alle. 

Om KFUM spejderne 
på Vestamager

190 medlemmer og en 
af de største KFUM spejder 
grupper i danmark. 

Vi har følgende enheder: 
bier (3-6 år), bæver (6-8 år), 
Ulve (8-10 år), Junior (10-12 
år), Trop (12-15 år), Senior 
(15-18 år) og rover (fra 18 år). 

Se mere om os på www.
vestamager.dk

Jubilæumsdag
Mandag 25. april holder 
vi 40 års jubilæum fra 11-
14.30 på Ugandavej 179 
for tidligere og nuværende 
medlemmer.
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Få et nyt stærk decratag
Det er stærk

Det ser godt ud

Et er farveægte

Det er dansk produceret

Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti

Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Stort karatestævne med graduering
Eleverne i Jokokan Amager 
Karate Skole bruger ikke 
weekenderne til ren afslap-
ning

Af Mathis Isaksen,  
holdinstruktør hos Jokokan 

Amager Karate Skole.

Jokokan amager Karate Skole 
er en del af kampsportsor-
ganisationen Shindenkan. 
derfor drog en gruppe friske 
karateudøvere hele vejen til 
Måløv til et stort forårstræ-
ningsstævne for at mødes og 
træne med næsten 200 andre 
karatekolleger 

Ordet karatestævne er for 
de fleste noget, som leder 
tankerne hen på kampe og 
konkurrencer, men sådan er 
det ikke i Shindenkan. Her 
træner man primært for at 
lære sig selv bedre at kende, 
og for at styrke krop og sind. 
derfor handler det om at for-
dybe sig i træningen og hele 
tiden forsøge at blive bedre.

Graduering og øvelser
Som noget nyt var der også 
fælles træning i en ny fitness 
træningsserie, som er skabt 

ved at kombinere østlige og 
vestlige træningsmetodik-
ker, til gavn for alle klubbens 
medlemmer. efter ca. 22 mi-
nutters koncentreret træning 
med diverse styrkeøvelser og 
stræk, var der ikke nogen på 
gulvet, som ikke havde fået 
sved på panden.

dagen kulminerede med en 
gradueringssession, hvor de 
mange udøvere fik til opgave 
at vise hvad de havde lært, 

både på dagen og under de 
sidste par måneders træning. 
For Jokokan amager Karate 
Skole var dette en stor succes, 
og alle bestod deres gradu-
ering. der var derfor mange, 
som fik streger på deres bæl-
te og for nogen skal der end-
da skiftes til ny bæltefarve. 

Jokokan amager Karate 
Skole træner på løjtegårds-
skolen tirsdag og torsdag.

Temaet for lørdagens stævne, var en kombination af 
velkendte og nye træningsøvelser, hvori deltagerne udfordres 
på at bruge hele deres krop.

Vi syn’s godt om åbne vidder  
- vi svømmer i dem!
Svømmeklubben KVIK star-
ter åbent-vand-sæsonen 
tidligt i år og tager hele fa-
milien med!

det varer ikke længe, så er 
badevandet rundt om amager 
varmt nok til et dyp, og det 
glæder Svømmeklubben KVIK 
sig til. lørdag 20. juni invite-
rer KVIK i samarbejde med 
dGI til åbent vand-event ved 
Kastrup Søbad. 

- når nu vi bor omgivet af 
vand, så er det jo en skam ikke 
at udnytte de gode mulighe-
der, det giver. Vi har gennem 
de sidste år set en kraftig stig-
ning i antallet af åbent vand-
svømmere, ikke bare her på 
amager, men i hele landet. 
Men det er oftest voksne, vi 
ser i bølgerne. Vi vil rigtig 

gerne have hele familien med 
i vandet, siger Jan Urban Han-
sen, formand i Svømmeklub-
ben KVIK.

Ocean day event tæller tre 
forskellige svømmedistancer, 
200m, 500m og 2000m. Med 
det spænd over distancerne 
giver det mulighed for, at 
både børn, unge og voksne 
kan være med – og kan blive 
udfordret. 

Badesikkerhed
livredning og badesikkerhed 
er også på programmet. når 
de voksne og mest rutinerede 
svømmere er i gang med den 
lange distance, så vil der være 
forskellige livredningsaktivi-
teter for børnene på stranden 
for til strand- og vandoplevel-
ser hører badesikkerhed. 

- både børn og voksne skal 

være trygge ved at lade bør-
nene færdes ved strandene, 
og det vil vi rigtig gerne gøre 
en indsats for, fortæller rikke 
Hjort, svømmekonsulent ved 
dGI Storkøbenhavn. 

ambitionen med denne 
dag er at lave en sjov og al-
sidig idrætsevent for hele fa-
milien. åbent vand-svømning 
skal være for alle, der holder 
af at røre sig ved stranden og 
ude i vandet. Svømmeklub-
ben KVIK og dGI håber at se 
rigtig mange af Kastrup og 
Tårnbys vandhunde på stran-
den denne dag. 

spanger
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Tårnby Bladet bringer  
gerne artikler og 
information fra sportens 
verden, men det 
kræver, at der findes 
korrespondenter i 
klubberne, som 
kan give os 
et praj, når 
der sker noget 
interessant. 
Ring til 
redaktøren 
på 32 509 
290 og hør 
nærmere. 
Telefontider: 
Se 
kolofonen 
side 2.

Genvalg til idrætsprismodtager
Repræsentanter for idrætsli-
vet i Tårnby var inviteret til 
reception på rådhuset for at 
fejre årets idrætspræstatio-
ner

Af Terkel Spangsbo  
Foto: Mark Schiller,  

daneontour.dk

en kvindelig verdensmester, 
en tidligere dansk og nordisk 
mester for aldersgruppen 
75+ samt en 21-årig Man of 
the match var hovedperso-
nerne, da Tårnby Kommune 
og Idrætssammenslutningen 
hyldede idrætspris-modtage-
re for præstationer opnået i 
2014.

borgmester Henrik Zimino 
holdt talen for modtageren af 
Tårnby Kommunes Æresme-
dalje for idræt for 2014.

- Som de fleste, der var til 
stede ved sidste års idræts-
prisoverrækkelse sikkert kan 
huske, fejrede vi ved den lej-
lighed danmarks i 2013 suve-
rænt bedste kvindelige ung-
domscykelrytter. det er der 
heldigvis ikke lavet om på, 
så igen i år er det nu 18 årige 
amalie dideriksen fra amager 
Cykle ring vi skal fejre, sagde 
han.

amalie vandt i august 2014 
i Sydkorea VM i baneløb for 
U/19 ryttere i disciplinen 
Scratch. Hun deltog også i 
disciplinen Omnium og lå til 
at vinde finalen, da hun uhel-
digvis styrtede og blev bragt 
bevidstløs på hospitalet.

Kun fem uger efter sit grim-
me styrt i Sydkorea gentog 

amalie dideriksen kunststyk-
ket fra 2013 og genvandt VM 
på landevej for U/19 piger i 
Spanien. en kæmpestor be-
drift at vinde et VM, men at 
vinde 2 år i træk er meget me-
get stort.

Vaskeægte klubmand
den nys kårede formand for 
Kultur-udvalget, einar lydu-
ch, overrakte Tårnby kommu-
nes idrætslederpris til Kurt 
Hansen fra røse kajakklub

- Kurt har været aktivt med-
lem af røse Kajakklub siden 
sidst i 1950’erne. Han har på 
den ene eller anden måde 
på amatørbasis arbejdet for 
– og virket som leder - i klub-
ben gennem hele sit lange 
medlemsskab.  en vaskeægte 
klubmand, som der er så stor 
brug for, men som desværre 
nok er en uddøende race i 
foreningslivet, indledte einar 
lyduch.

Kurt Hansens store inte-
resse for idræts- og klubar-
bejdet har betydet, at han 
stort set har siddet i klubbens 
bestyrelse, siden han var helt 
ung, altså i over 40 år. Ud over 
bestyrelsesarbejdet har Kurt 
haft arbejdsfunktioner som 
klubhusforvalter, som mate-
rialeforvalter og som begyn-
derinstruktør. alt hvad han 
har stået for, har altid været 
perfekt og de medlemmer, 
der gennem tiden har haft 
Kurt som instruktør og lære-
mester, har været rigtig glade 
og har nydt godt af Kurts pæ-
dagogiske evner. 

- Til slut skal det lige næv-
nes, at Kurt på den aktive 
sportsfront, i 2014 blev både 
dansk og nordisk mester for 
aldersgruppen 75+.

Fundet i familien
- den person, vi i dag har stå-
ende foran os, er ikke alene 
en meget ung mand – det 
er en meget ambitiøs og fo-
kuseret ung mand, fortalte 
formand for Kastrup Tårnby 
Idræts Sammenslutning, KTIS, 
Jørgen Jørgensen i sin tale til 
årets Fund. 

- den unge mand - det er 
dig Victor Hounou fra rugby-
klubben Speed - og hvis vi ser 
lidt tilbage i tiden, kan vi godt 
fornemme, at du allerede 
som lille viste stor interesse 
for rugby-sporten. du havde 
nemlig to større brødre som 
dyrkede samme sport og som 
lillebror er det vel ganske na-
turligt at ville vise, at du kun-
ne gøre dem kunsten efter. 

Hurtigt avancement
Victor Hounou startede på 
U-8 holdet og som 18 årig de-
buterede han på U18-lands-
holdet og var med i europa 
for at forsvare de danske far-
ver. efterfølgende kom han 
naturligt på Speeds senior-
hold, hvor han hurtigt viste, 
at han sagtens kunne klare sig 
blandt de store drenge.

nu 21 år gammel debute-
rede han på 15-mands lands-
holdet imod Slovenien. det 
blev en fornem debut med en 

amalie dideriksen har vun-
det dM på landevej for elite 
damer i juni 2014, og dM på 
bane for elite damer i de-
cember 2014. Hun har sej-
ret i landevejsløb herhjem-
me, i Italien, Holland og 
belgien. Hun har deltaget i 
europamesterskaberne og 
World Cup på bane for elite 
damer for at kvalificere sig 
til VM og Ol. Sammenlagt 
efter vinterens 3 World Cup 
stævner er amalie den 4. 
bedste dame i verden i Om-
nium, ikke som junior, men 
som elite dame, selvom hun 
kun er 18 år gammel.        

Ud over sine flotte sejre 
er amalie – som siden hun 
var 9 år har kørt cykelløb 
i amager Cykle ring – en 
rigtig god og sympatisk 
klubkammerat, som også 
giver sig tid til at tale med, 
og hjælpe store som små i 
klubben.

Kurt Hansen fik ikke årets 
lederpris ikke for sine evner 
til at klatre op på præmiepo-
diet, men for at have vareta-
get mange andre opgaver i 
klubben røse Kajak. Her har 
Kurt Hansen altid vist sin 
interesse og hjælpsomhed, 
for eksempel i forbindelse 
med opgaver i turudvalg, 
sikkerhedsudvalg, handica-
pudvalg m.m. 

Kurt har altid og i alle 
anledninger repræsenteret 
røse Kajakklub på en no-
bel og fair måde, både ved 
kajakløb, kajakture, mester-
skaber eller som klubbens 
repræsentant ved officielle 
lejligheder. Han har aldrig 
arbejdet i klubben for egen 
vindings skyld og er altid 
positiv og i godt humør. 

Victor Hounou, rugby-
klubben Speed blev i 2014 
udtaget til 7-mands lands-
holdet og var i dubai for at 
deltage i en træningsturne-
ring, som i dette år (gerne) 
skal føre til en eventuel 
dansk deltagelse i de olym-
piske lege i brasilien.

På klubbens 1. hold har 
Victor været med til at vin-
de både Pokalturneringen 
og det danske mesterskab i 
2014.

hurtig scoring og en efterføl-
gende belønning med titlen 
som ”Man of the match”.

Borgmester Henrik 
Zimino (tv.) præsenterer 
de tre modtagere af de 
41. idrætspriser. 
Galant bærer Victor 
Hounou og Kurt Hansen 
Amalie Dideriksen i 
guldstol.

Skotske dansere i Tårnby
I pinsen 22.–25. maj bliver lanes and 
lounges i Tårnby, som til daglig huser 
bowlingentusiaster, vært for et inter-
nationalt kursus og workshop i Scottish 
Country dance med undervisere og mu-
sikere fra Skotland.

Her forventes 150 dansere fra hele 

verden til kursus og bal – halvdelen for-
venteligt i kilt…

Scottish Country dance dyrkes over-
alt i verden, hvor skotsk kultur har slået 
sig ned, og der forventes deltagere så 
langt væk fra som Japan og USa. 

den danses i sæt af tre, fire eller flere 
par, der gennem 32 eller 40 takter dan-
ser komplicerede formationer for til 

sidst – forhåbentlig – at ende, hvor de 
startede. 

I modsætning til Square dance er der 
ingen ”caller”, der annoncerer forma-
tionerne. dem skal danserne huske i 
hovedet, så Scottish Country dance ud-
fordrer både ben og hoved. Musikken er 
for det meste hurtig, og der er tale om 
en meget social danseform.
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Tårnby Bladet bringer  
gerne artikler og information 

fra sportens verden, 
men det kræver, 
at der findes 
korrespondenter i 

klubberne, som 
kan give os et praj, 
når der sker noget 

interessant. 
Ring til redaktøren 

på 32 509 290 og 
hør nærmere. 
Telefontider: Se 
kolofonen side 2.

Kan man gå til rundbold på Amager? Ja – Play Ball! 

Alle kender rundbold, men hvem 
kender softball og Amerikansk 
Rundbold?

er der nogen som ved, hvad softball er, 

så er det Victor elsner og daniel Smith 
larsen, som begge elsker at spille den 
amerikanske variant af rundbold, der 
blandt andet handler om at pitche, 
batte, løbe, slide, kaste og gribe. 

- Kom så, Victor, kom så, Victor!
Holdkammeraterne hepper på de-

res pitcher, Victor elsner, som stiller 
sig klar med bolden i den ene hånd 
og softball-handsken på den anden. 
Stenløse Hallen er fyldt med hep-
pende tilskuere. Victor pitcher bolden 
med det særlige softball-underhånds-
kast ind til modspillernes batter fra 
Odense Giants, som rammer bolden 
med et højt ’klunk’ og løber afsted 
mod første base. 

Vi er til U12 dM indendørs i softball 
og møder Victor elsner på 11 år, der 
spiller hos amager Vikings, og daniel 
Smith larsen på 12 år, der spiller hos 
lyngby Jokers. Selvom om de er fra 

hver sin klub, er de blevet gode ven-
ner gennem softball-stævnerne. 

Pitcher of the year
det er faktisk blevet endnu nemmere 
at gå til rundbold i danske softball 
klubber, da man kan starte med at 
spille det, der hedder amerikansk 
rundbold, og så gå videre til at spille 
selve softball, når man er klar til mere 
avancerede regler. 

ligesom i rundbold går softball ud 
på at skyde (slå til) bolden med et spe-
cielt boldtræ og score point ved at nå 
alle fire baser rundt.

- Og så er det vigtigt, at man pit-
cher og skyder godt, og at man har et 
godt samarbejde på holdet, fortæller 
Victor, der har spillet i fire år og i år 
blev kåret som årets pitcher i amager 
Vikings. 

- Softball er ligesom rundbold. det 
er sjovt, og man får mange nye venner. 
Jeg elsker også at kaste hårdt, derfor 
er det sjovt at pitche, siger Victor. 

Drømmen om YANKEES! 
- Softball er fire gange så hårdt som 
rundbold, men det er også rigtig man-
ge gange sjovere. når man er vild med 
softball, skal man øve sig hele tiden, 
hvis man virkelig vil det, forklarer Vic-
tor.

- Min storebror og mig, vi går tit ned 
i min gård, og så kaster vi bare. 

Victors storebror spiller på det 
danske U19 landshold, og Victor els-

ner håber, at han en dag bliver ligeså 
god som ham. Softball en relativ lille 
sport i danmark, hvilket også betyder, 
at vejen til landsholdet er kortere end 
i andre, større sportsgrene, men det 
kræver stadig en masse træning at nå 
så langt eller længere endnu. 

det er begge drengenes store drøm 
at blive professionelle baseball-spil-
lere. 

- det kunne være megafedt at 
komme til USa og spille for de store 
tophold. For eksempel new york…,” 
starter Victor og begge siger de højt i 
kor: ”yanKeeS!”. 

tsp
Kilde  Dansk Softball Forbund

Victor Elsner og Daniel Smith Larsen 
er modstandere på banen, men gode 

venner udenfor.

Michelle Vitting Lauritsen 
begyndte på gymnastik som 
tre-årig og i skoletiden tog 
hun seks gange om ugen 
med toget til København for 
at træne. Foto: Merrald

Mette Hulgaard har vundet 
danmarksmesterskaberne 
hele 8 gange, senest i 2014. 
Foto: Merrald

Når det første Europæiske 
OL, European Games afhol-
des 12.-28. Juni, bliver det 
med deltagelse af to frem-
trædende idrætsgymnaster 
fra KG66, Kastrup Gymna-
stikforening af 1966. Mette 
Hulgaard og Michelle Vit-
ting Lauritsen skal forsvare 
de danske farver i Baku, 
Aserbajdsjan sammen med 
2 andre danske idrætsgym-
naster.
begge gymnaster har opnået 
store resultater ved både 
danmarksmesterskaber, nor-

diske og internationale kon-
kurrencer. Men succes kom-
mer ikke af sig selv. 

Mette Hulgaard og Michelle 
Vitting lauritsen startede 
som treårige med at gå til bør-
negymnastik. deres talent for 
gymnastikken blev bemærket 
af hver deres træner og de 
kom begge på konkurrence-
hold allerede som seksårige. 
lige siden har de været dedi-
keret til idrætsgymnastikken 
og landsholdskammeraterne 
træner og bor sammen.

Michelle Vitting kom fra in-

genting til alting. da hun gik 
i folkeskole rejste hun seks 
gange om ugen fra nyborg 
til København for at træne 
idrætsgymnastik med de bed-
ste trænere.

- Tirsdags træningen var 
med de bedste fra København 
i Grøndalcenteret og de reste-
rende dage trænede jeg i kø-
benhavner-klubben Hermes, 
som ligger på Frederiksberg. I 
2010 flyttede hun så til KG66.

Tyve timer om ugen
Udover den intensive træning 

20 timer om ugen er Mette 
Hulgaard ved at uddanne sig 
til fysioterapeut, som er et 
fuldtidsstudie. 

- det kræver prioritering og 
planlægning, siger hun. I det 
hele taget kræver det et godt 
opland at blive en god atlet. 
Mettes holdkammerater og 
trænere var med til at hjælpe 
hende op på konkurrence-
niveau igen efter en slem 
skade. Hun kom stærkt ud på 
den anden side, mentalt styr-
ket og det smitter positivt af 
fysisk.

det danske hold kommer 
til at bestå af en blanding af 
garvede sportsfolk med Ol i 
rio for øje og unge talenter, 
der sigter mod Ol i Tokyo. Ca. 
6.000 atleter fra 50 europæi-
ske lande deltager i legene 
i baku i 20 udvalgte idræts-
grene.

- Jeg glæder mig meget 
over at vi har fået fire gym-
naster udtaget til det første 

europæiske Ol. det bliver en 
fantastisk oplevelse for gym-
nasterne og er god træning 
frem mod det rigtige Ol i rio 
2016, siger elitechef i Gym-
danmark Henrik bertelsen.

Link til video: http://on-
sport.dk/european-games-
idraetsgymnaster-udtaget

(det lange link kopieres bedst 
fra www.taarnbybladet.dk)

Gymnaster fra KG66 til europæisk OL
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Weekend i Malmø Oplev søerne i Potsdam
3 dage på 4-stjernet hotel i Malmø centrum, Sverige 4 dage på 4-stjernet hotel ved Templiner See, Nordtyskland

Clarion Collection Hotel Temperance 
HHHH

Malmø er tæt på og fuld af overraskelser. Og 
på det flotte, 4-stjernede hotel bor I midt i 
centrum omgivet af seværdigheder. Her er få 
skridt til Gamla Stans hyggelige kvarterer, torve 
og små sidegader, der er særdeles butiks- og 
restauranttætte. Efter lørdagens gode middag 
med udsigt over byens kanaler på Restaurant 
Skeppsbron 2 kan det anbefales at tage en pro-
menadetur i parkerne omkring renæssanceslot-
tet, hvor også det flotte Casino Cosmopol ligger. 
Beliggenheden ved Øresund sætter desuden sit 
eget charmerende præg på storbystemningen.

Seminaris Seehotel HHHH

Det 4-stjernede hotel har en helt unik beliggen-
hed ved bredden af Templiner-søen i nordtyske 
Potsdam – omgivet af skov og kun 6 kilometer 
fra Tysklands svar på Versailles: Pragtslottet 
Sanssouci. Her kan I slappe af i hotellets skønne 
wellnessafdeling med swimmingpool, og har I 
lyst til at opleve seværdighederne i Potsdam, 
kan I stige på en af taxibådene, som lægger til 
ved hotellets bådebro. I bor samtidig lige ved 
porten til Berlin og kan tage toget fra statio-
nen 800 meter fra hotellet ind til metropolens 
centrum (36 km). 

Ankomst: Fredage frem til 12.6. samt valgfri 
i perioderne 30.4.-1.5. og 14.-15.5.2015.

Ankomst: Fredage frem til 12.6. og i perioden 
4.9.-18.12. samt valgfri i perioderne 14.-15.5., 
22.-23.5. samt 19.6.-29.8.2015. 

•	 3 overnatninger
•	 3 x morgenbuffet
•	 3 x aftenbuffet
•	 1 velkomstdrink

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.399,-
Pris uden rejsekoden 1.549,-

Brug rejsekoden 
TAARNBYBLADET på 

www.happydays.nu og se 
flere opholdsmuligheder.

Brug rejsekoden 
TAARNBYBLADET på 

www.happydays.nu og se 
flere opholdsmuligheder.

Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling 
– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE

Familieferie i Østrig
8 dage på 3-stjernet hotel i Pruggern, Steiermark

Ankomst 
Lørdage i perioden 6.6.-15.8.2015

Turistskat maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn. 

Pension Stocker HHH

På Pension Stocker gør værtsparret meget for, at 
både børn og voksne skal føle sig velkomne. Her 
kan I nyde at bo på en idyllisk plet med udsigt over 
dalen og de smukke bjerge. I Steiermark-regionen 
ligger også det imponerende bjergmassiv Dach-
stein, som byder på masser af naturoplevelser. Kør 
for eksempel til Obertraun (60 km) og tag bjerg-
banen op til Schönbergalm – her finder I de kæm-
pestore huler Mammuthöhle eller Rieseneishöhle, 
hvor I kan komme på guidet tur inde i bjerget. I 
kan desuden benytte jer af det inkluderede ople-
velsespas ’Sommer Card’, som giver gratis adgang 
eller rabat til et væld af oplevelser – for eksempel 
bjergbaner, friluftsbade, badesøer, museer, sport, 
minigolf, vandreture og meget meget mere. Så 
med oplevelsespasset i hånden har I de bedste 
muligheder for en aktiv og oplevelsesrig ferie for 
både store og små. Og når I vender trætte hjem 
fra dagens oplevelser, kan I glæde jer til at nyde 
skønne middage i hotellets hyggelige omgivelser, 
hvor drikkevarer naturligvis er med i prisen.

•	7 overnatninger
•	7 x morgenbuffet
•	7 x eftermiddagskaffe og kage
•	7 x 3-retters middag/buffet
•	Øl, vin, kaffe, te og softdrinks  
 ad libitum hver dag kl. 10-22
•	1 x velkomstdrink
•	1 x rygmassage
•	1 x oplevelsespas  
 ”Sommer Card”
•	Rabat på entre til Swarovski  
 Kristallwelten 
•	10 % rabat på aktiviteter  
 i oplevelsesparken Area 47 
•	10 % rabat på entre til   
 Salzbergwerk Berchtesgaden 

Pris pr. person i dobbeltværelse

3.249,-
Pris uden rejsekoden 3.549,-

Børnerabat
Op til 4 børn 0-9 år gratis.

3 børn 10-14 år ½ pris.
Maks. 3 ekstraopredninger 

pr. værelse.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne. Rejsekode: TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Pension Stocker

Hotel Temperance

Foto: Frederik Tellerup © Malmö Turism

Seminaris Seehotel

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 2 x kaffe med kage
•	 1 x 3-retters middag på  
 Restaurant Skeppsbron 2
•	 1 x enkel aftenbuffet 

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.149,-
Pris uden rejsekoden 1.299,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.
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Danmarkshistorien  
genoptrykt i tre bind

Kløvedals mesterlige 
danmarkshistorie  anmeldes 

af Søren Markvard

 

For ikke så forfærdeligt man-
ge dage siden fyldte dron-
ning Margrethe 75, og i den 
anledning var berlingske Ti-
dende på pletten og bragte et 
eksklusivt interview. I starten 
af interviewet bliver dronnin-
gen spurgt om, hvad der bin-
der nationen og danskerne 
sammen, og hun svarer, at en 
væsentlig faktor efter hendes 
mening handler om nærhed: 

   ”Udgangspunktet er at vi 
ikke er et særligt stort land. 
Der er ikke store afstande, 

og der er ikke så forfærdeligt 
mange mennesker … Den 
enkelte dansker vil altid 

være lidt tættere på en lidt 
større proportion af sine 
medborgere end f.eks. en 
tysker eller en hollænder. 
Hvis man kommer rundt i 
Danmark eller møder folk 

fra forskellige steder, er det 
utroligt, hvor ofte trådene 

krydser”.

   ebbe Kløvedal reich er 
inde på lidt af det samme i 
forordet til sin danmarkshi-
storie, hvoraf her skal omta-
les første del, men han siger 
det på denne måde:

   ”af og til er vi nødt til at 
minde hinanden om, at vi hø-
rer sammen på en sær måde, 
selv om mange af os har gode 
grunde til at være onde på 
hinanden. det har vi sådan 
set altid haft, og det er derfor, 
det er nødvendigt for os med 
jævne mellemrum at blive 
husket på, at vi trods alt hører 
sammen”.

   Og så tager han ellers fat 
på danmarks historie fra de 
første tider og frem til Knud 
den Store omkring år 1000 i 
det første bind af tre, der op-
rindelig udkom i 1981-83. le-
vende og veloplagt fortæller 
ebbe Kløvedal reich om vore 
forfædre op gennem sten-, 
bronze- og jernalderen og vi 
får alle sagnhistorierne, som i 
hvert fald de ældre af læser-
ne husker dem fra skoletiden: 
fortællingerne om Uffe hin 

Spage, amled, roar og Helge, 
rolf Krake, regnar lodbrog 
og Poppo med den glødende 
jernhandske, for blot at næv-
ne nogle få.

   Spændende læsning er 
det, og historierne hjælpes 
godt på vej af Ib Spang Ol-
sens illustra-tioner, og skulle 
læserne føle trang til at følge 
forfatteren videre på hans vej 
gennem dan-markshistorien, 
så er hjælpen nær: forlaget 
People’s Press har de næste 
to bind klar på bedding, så vi 
til sidst i bind 3 når helt op til 
slutningen af 1900-tallet.

   I og med det tynder ud 
blandt de forfattere, der vir-
kelig har ordet i deres magt 
– væk er Halfdan rasmussen, 
Klaus rifbjerg og ebbe Kløve-
dal reich – så er det en for-
nøjelse at se, at deres værker 
ikke samler støv på hylderne, 
men at forlagene stadig bin-
der an med nyud-givelser.

   Godt at vide, at ebbe Klø-
vedals danmarksfortællinger 
nu i den nye udgave igen kan 
være til glæde for kommende 
læsere.

Kløvedal Reich, Ebbe: De 
første: 30 fortællinger 
om Danmarks fødsel. 

Tegninger af Ib Spang 
Olsen. People’s Press, 2015. - 

(Danmarksfortællinger; 1)

Nyt fra Littlebighelp
Tårnby Bladet har ved flere 
lejligheder omtalt Lisbeth 
Johansen, stifter af organi-
sationen LittleBigHelp. Nu 
har hun modtaget ugebladet 
SØNDAGs Heltindepris 

læsere af Tårnby bladet hu-
sker måske, at vi har omtalte 
nogle meget spektakulære 
indsamlings event, som lis-
beth Johansen holdt på Hotel 
Hilton med kendte menne-
sker, der optrådte gratis og 
auktion over gaver, som hun 
havde fået af donorer.

For syv år siden forlod Ho-
bro-pigen lisbeth Johansen 
jobbet i london som salgs-
chef for en international ho-
telkæde for at forfølge sin 
drøm om at hjælpe indiske 
kvinder og gadebørn. 

efter to rejser til Indien for-
elskede hun sig i landet, og 
i de to år, der gik inden hun 

etablerede littlebigHelp, ar-
bejdede hun som frivillig for 
andre projekter.

lisbeth Johansen og little-
bigHelp beskæftiger i dag 
mere end 70 lokale indere 
foruden to ansatte i Køben-
havn, og hun tilbringer cirka 
en tredjedel af året i Indien.  

Som modtager af SØndaGs 
Heltindepris modtager lis-
beth Johansen et kontantbe-
løb på 25.000 kroner, som går 
til littlebigHelp. 

derudover får lisbeth Jo-
hansen også en specialde-
signet guldring designet af 
smykkedesigneren Trine Sta-
rup, som tilfalder årets helt-
inde personligt.

tsp

LittleBigHelp 
arbejder inden 
for områderne 

uddannelse, 
beskyttelse og 

basal sundhed, og 
organisationens 
mange projekter 

inkluderer blandt 
andet en skole i et 

slumområde, to 
børnehjem og et 

center, hvor kvinder 
blandt andet bliver 

informeret om 
basale menneskelige 

rettigheder og fx 
lærer at sy, så de har 

større chance for at 
klare sig selv.

Tæm ilden med De grønne 
pigespejdere

Der er garanti for sjov, når 
De grønne pigespejdere in-
viterer alle piger fra 0.-3. 
klasse på besøg lørdag 25. 
april

Af Sara Steffensen 
- Vi skal lege med ild og lære 
at tæmme den. Vi skal blandt 
andet tænde bål på gammel-
dags manér, lave røgsignaler 
som indianerne, kaste med 
ildkugler og stege spejlæg 
over bål uden en stegepande, 
afslører bess, spejderleder i 
Tårnby gruppe.

Hun lover samtidig, at sik-
kerheden er i top!

- Temaet for dagen er ild, 
og pigerne kommer til at 
beskæftige sig med ildens 
egenskaber. Vi skal både 

lege og udfordres, men også 
lære, hvordan vi tæmmer og 
beskytter os mod det farlige 
element. Hos de grønne pi-
gespejdere lægger vi vægt på, 
at pigerne udfordres, udvikles 
og lærer noget i et trygt og 
sjovt fællesskab med andre 
piger, fortæller bess.

- de yngste spejdere er 
allerede i fuld gang med at 
forberede sig til at tage imod 
en masse nysgerrige jævnald-
rende, siger bess.

- de glæder sig rigtig meget 
til at få besøg i spejderhytten. 
det bliver brandgodt.

Find os
det er kun svært at finde de 
grønne pigespejderes lokaler 
første gang.

Pigespejdere i Tårnby har 
et gode lokaler (i de hvide ba-
rakker) på en grund ved Tårn-
by Skole. adressen er ”for en-
den af Husbyvej” med udsigt 
til det gamle vandtårn. Man 
kan se pigespejdernes flag fra 
rundkørslen.

På cykel og gå-ben kan man 
komme ind fra englandsvej 
290, hvor også Tårnby Tea-
ter og Tårnby bladet ligger. 
Kommer man i bil til Tæm 
ilden-dagen kan man parkere 
i skolegården til Tårnby skole, 
Sneserevej 10.

Spejderlokalerne, Tårnby 
skole, (de hvide barakker), lør-
dag 25. april fra kl. 13 til ca. 
17. alle piger fra 0.-3. klasse 
er velkommen. Tilmelding er 

ikke nødvendig.
Oplysninger hos Sara Stef-

fensen på prosit-sara@hot-
mail.com eller læs mere om 

de grønne pigespejdere på 
www.pigespejder.dk.
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SKAMMERENS DATTER
25 – 26/4: kl. 15.00
1 – 3/5: kl. 15.30
9 – 10/5: kl. 15.00 t. o. 11

HJEM – 2D, dansk tale
25 – 26/4: kl. 13.00
1 – 3/5: kl. 13.30
9 – 10/5: kl. 12.45  fr. u. 7

RUN ALL NIGHT
24 – 26/4: kl. 17.30 t. o. 15

ROSITA
24 – 29/4: kl. 18.30 t. o. 11
Visningen 24/4 er med danske undertekster.

FAR FROM THE MADDING CROWD
24/4: kl. 20.00
25 – 26/4: kl. 16.00 + 20.00
27 – 29/4: kl. 20.00

30/4 – 6/5: kl. 18.00
7 – 13/5: kl. 17.30 t. o. 11

THE AVENGERS: AGE OF ULTRON – 3D
24 – 26/4: kl. 20.30

THE AVENGERS: AGE OF ULTRON – 2D
27 - 29/4: kl. 20.30
30/4: kl. 20.00
1 – 3/5: kl. 14.00 + 20.00
4 – 5/5: kl. 20.00
9 – 10/5: kl. 15.30 t. o. 11

SAMBA
25 – 26/4: kl. 13.30
27 – 29/4: kl. 17.30 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
THE LOFT
30/4 – 13/5: kl. 20.30

Danmarkspremiere:
TIMBUKTU
30/4 – 6/5: kl. 17.30
7 – 13/5: kl. 18.30
Danmarkspremiere:
LANG HISTORIE KORT
7 – 13/5: kl. 20.00  fr. u. 7

BJERGKØBING GRAND PRIX
9 – 10/5:        kl. 13.30 t. f. a. 

Programmet for perioden 14 – 29/5 kan ses på 
www.kastrupbio.dk fra slutningen af uge 18.

Men vi ved allerede nu at du bl.a. kan glæde 
dig til: MAD MAX – FURY ROAD OG 
FAMILIEN BELIER.

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag fra kl. 16.30 
til sidste film starter
Lørdag og søndag fra kl. 13.00 
til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner 
biografen 30 min. før første film 
starter

BILLETPRISER OG 
RABATKORT
Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. 
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
Der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.

BABY BIO KL. 11.00
28/4: FAR FROM THE   
 MADDING
 CROWD                                                                   
5/5:   SAMBA
12/5: LANG HISTORIE   
 KORT 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
28/4: FAR FROM THE   
 MADDING 
 CROWD                                                                   
5/5:  SAMBA
12/5: LANG HISTORIE   
 KORT

OPERA PÅ LæRREDET
FIGAROS BRYLLUP 
optagelse fra Sydney Operaen 
6/5: kl. 19.30. Vises med 
engelske tekster
I pausen serveres et glas cava

10 års DAgen 9. MAj
Lørdag 9/5 kommer alle 
børn, der fylder 10 år i 
2015 gratis i biografen! 
Billetten hentes i 
biografens billetsalg.
Følges du med nogen, der ikke 
har 10 års fødselsdag i 2015, 
skal de betale for deres billet.

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk

Filmoversigt 

LANG HISTORIE KORT
Lang historie kort er historien om 
Ellen og hendes venner og deres 
mere eller mindre selvforskyldt 
komplicerede kærlighedsliv og 
længsel efter romantisk forløsning. 
Historien er et sammendrag 
af tre års kærlighedsmæssige 
højde- og lavpunkter i vennernes 
liv og fortælles i otte kapitler 
gennem otte fester: nytårsaften, 
housewarming, Skt. Hans, 
bryllup, surprise party, navnefest, 
jubilæum og en rund fødselsdag. 

MAD MAX – FURY ROAD
Mad Max suges ind i en 
bande, der flygter på tværs af 
ørkenlandskabet i en kampvogn 
styret af hærføreren Furiosa. 
Banden forsøger at slippe 
væk fra en fæstning som 
tyrannisk kontrolleres af Joe, 
der giver indtryk af at være en 
slags udødelig halvgud, men i 
virkeligheden er døende. 

TIMBUKTU
Jihadister har taget magten i 
det nordlige Mali – og med dem 
Sharia-lovgivningen. Rygning 
forbydes, det samme gør musik. 
Og børnene får ikke engang lov til 
at spille fodbold. I sansemættede, 
lyriske billeder oplever vi på klos 
hold, hvordan et samfund tvinges 

i knæ af islamiske ekstremister, 
der ikke gebærder sig meget 
anderledes end de nyhedsaktuelle 
Boko Haram. Da Abderrahmane 
Sissako skrev filmen var det dog 
steningen af et ungt, ugift par 
i Mali, der var afsættet, men 
dermed stoppede rædslerne som 
bekendt ikke – hverken i Mali eller 
Nigeria.

BJERGKØBING  
GRAND PRIX
Nu er det igen muligt at opleve 
den elskelige familiefilmklassiker 
Bjergkøbing Grand Prix på det 
store lærred og det endda i en flot 
flot ny digital udgave.
Stemmerne er de samme som for 
40 år siden, så læn dig tilbage 
og nyd Bent Fabricius Bjerre 
legendariske og udødelige musik 
og stemmerne af: Vigga Bro, 
Gunnar ”nu” Hansen, Ulf Pilgaard, 
Helge Kjærulff-Schmidt, Claus 
Ryskjær og mange flere.

AVENGERS: AGE OF 
ULTRON
Da Tony Stark chokstarter et 
fortroligt fredsprogram, går 
det skævt, og Earth’s Mightiest 
Heroes, inklusive Iron Man, 
Captain America, Thor, The 
Incredible Hulk, Black Widow 
og Hawkeye, bliver sat på den 
ultimative prøve, da de skal 
bekæmpe superskurken Ultron for 
at redde planeten. 

THE LOFT
Fem gifte mænd går sammen 
om at købe en eksklusiv 
penthouselejlighed. Men med hver 

deres anpart følger også en stor 
hemmelighed. I lejlighedens skjul 
kan de have hemmelige affærer 
og give deres seksuelle lyster frit 
spil, uden deres familier opdager 
det. Men drømmen bliver til et 
mareridt, da de finder liget af 
en ukendt kvinde i lejligheden 
og en besked skrevet med blod 
på væggen ved siden af. Det 
går nu op for gruppen, at deres 
hemmelighed måske ikke er så 
hemmelig alligevel. En af de fem 
har brudt tavshedsløftet. 

FAMILIEN BELIER
16-årige Paula er tolk for sine 
døvstumme forældre og bror 
på daglig basis, specielt når 
det gælder driften af familiens 
landbrug. Paulas musiklærer 
opdager den unge piges helt 
særlige talent for at synge og 
opfordrer hende straks til at melde 
sig til en sangkonkurrence i Paris. 
Men for at deltage må hun forlade 
sin familie og tage det første skridt 
mod voksen selvstændighed.

© Per Arnesen

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet

© Miracle Films

© Camera film

© Scanbox

© Scanbox
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GEDEMARKEDET

Ønsker om at blive optaget på 
GEDEMARKEDET skal mailes til 
redaktionen@taarnbybladet.dk
LOPPEMARKED (MED 
MANGE SMÅTING) hver 
søndag  kl. 10-14. Amager 
Landevej 256 kld.
CANON CANOSCAN 5000F 
sælges. 500,- kontakt pr.: mail 
allan@meyer-taarnby.dk
KLAVER gives væk. 3024 
6026
GRAMMOFONPLADER 
78 oMDrejninger - til 

samler, til overspilning. Ikke 
til det muntre kækken. Poul 
Bundgaard, Aksel Schiædtz, 
Danny Kaye, Lise Ringheim, 
Hans Kurt, tyske schlagere, 
Vera Lynn, Catarina Valente, 
Teddy Petersen med orkester 
m.fl. Klassisk musik, isør på 
”de store 78’ere”. Gratis for 
den seriøse. 3251 0873
SPARKECYKEL 
(småbørnsforældre ved hvad 
det betyder) 100,- 3024 6026
LæNESTOL kun lidt brugt. 
I pæn stand. Justerbar, 
drejestol, købt i Dahls 
Bolighus. 500,- (skal afhentes i 
Kastrup) 2278 7811.
32” FLADSKæRM Philips. 
Købsfaktura medfølger. 1000,- 
3251 4582.
APOTEKSKUVERTER i mappe 
50,- Tlf.: 2115 0785
SUSI BØGER 5,- kr. stykket. 

Tlf.: 2115 0 85
STØVSUGER POSER 
uoriginale til Siemens 
Serie: VS 08 G00000-9999 
Dynapower, XXL 
Bosch. Serie: BSG 80000-
89999, Ergomax professional
Bosch 8PRO 1-999 
professional
Prvileg (ring for numre). 
Gratis mod afhentning. Tlf.: 32 
509 290
1 MAHOGNI UR fra ca.1890, 
1 egetræ ur fra ca.1960, begge 
ure skal repareres. Skal ses. 
Pris aftales. Tlf.: 3251 6808

TEGNESERIER og bøger 
SæLGES:

Prins Valiant hæfter nr. 1 – 
19. 2. udgave 190, -kr.
Jumbo bøger: Anders And, 
Joachim And etc. 10,- kr./stk.
Du er Hovedperson: nr. 2 og 
9 – 12, 20,- kr.
Lotte lærer at ride – Sven 
Martinson 10, -kr.

Lånerne af Mary Norton nr. 1 
– 4 40,- kr.
Alle ovenstående ring 2115 
0785

Annoncering på 
GEDEMARKEDET er gratis for 
private for genstande op til 1500 
kroner, ting som bortgives eller 
byttes væk. Ydelser mod betaling 
medtages ikke.
Nu også pladsen for private 
loppedmarkeder. Husk at maile i 
god tid.
Annoncering kan kun finde sted 
ved opgivelse af fastnet  telefoner 
eller mobiltelefoner med 
registreret ejer.  
Tårnby Bladet påtager sig intet 
ansvar og forbeholder sig ret 
til at redigere eller helt udelade 
annoncering.

Mellem de månedlige 
udgivelser sætter vi genstande 
som ønskes købt/solgt/bytte 
på www.taarnbybladet.dk

Redaktionen

Stort Loppemarked Hyben alle
Garage-salg fra flere ejendomme fra Hyben alle 37 til 59 

lørdag 23. maj kl. 10-15

Der sælges alt fra legetøj,  
børnetøj, sko, tasker,  

elektronik,
Mærketøj og andre loppefund, 

kom og gør er kup!

Nordisk filmfestival – i vor finske venskabskommune
En lille festival-  men kna-
gende god, siger Annika 
Pråhl, formand for Forenin-
gen Norden i Karis.

I slutningen af sommeren 
2013 fik bestyrelsen for For-
eningen norden i Karis den 
ide, at etablere en nordisk 
filmfestival  i løbet af efter-
året. 

Godt nok havde foreningen 
haft travlt med en hel uges 
besøg af HOT, Tårnby Musik-
skoles harmoniorkester. Hele 
seks koncerter havde de ar-
rangeret for orkestret i hele 
Västre nyland, så egentlig var 
man indstillet på at tage den 
lidt med ro på arrangements-
fronten.

Men så var det, at de mørke 
efterårsaftner stod for døren, 
så en lille filmfestival med 
nordiske film virkede interes-

sant.  den lokale biograf bio 
Pallas bød initiativet velkom-
ment og den første festival i 
november 2013 blev en suc-
ces. den svenske film Monica 
Z var festivalens trækplaster 
og det lykkedes at blive de 
første, som viste filmen i Fin-
land. 

Syv film fra fem nordiske 
lande blev det til og filmin-
struktøren Marko röhr fortal-
te om sin produktion af den 
islandske film dybet. mens 
de mindste fik glæde af en 
norsk animationsfilm om den 
stærke bugserbåd elias. 

En blev til flere
den første festival gav blod 
på tanden så med god tid 
planlægning og ansøgninger 
om tilskud blev det til en ny i 
2014. årets trækplaster blev 
dokumentaren om musikeren 
björn afzelius, som endnu 
ikke var kommet til Finland 
og et ekstra krydderi leverede 
journalisten Maria Serrano, 
som fortalte om sit personlige 
møde med afzelius.

denne gang blev det til otte 
film fra fire nordiske lande - 
kun danmark var ikke repræ-
senteret.

Og nu står så 2015 for dø-
ren. den kommende festival 
afvikles 6.-8. november 2015, 
og denne gang forsøger 

Foreningen 
norden at 
ramme 
sko-
lerne 
i området 
og ser frem til et større pub-
likum. Udfordringen er at få 
tilstrækkelig mange interes-
sante og aktuelle film, som 
tiltaler forskellige målgrup-
per.  birbar

Tårnbys finske 
venskabskommune, Karis 
har en temmelig aktiv 
Foreningen Norden. De 
seneste to år har foreningen 
i samarbejde med den lokale 
biograf arrangeret nordisk 
filmfestival, og snart står 
den tredje for døren.

Nul sprut til de unge
Projektet Väst ra Göta-

lands  samarbejdet 
mod stoffer 

starter nu 
sin kam-

pagne mod viderelevering 
af alkohol til unge - at ældre 

købetil yngre, der ikke selv 
må købe det.  

- Og det er på høje tid, her 
hvor skoleafslutningerne står 
for døren, siger lennart rå-
denmark fra samarbejdet.

Fra starten var kampagnen 
netop rettet mod disse arrange-
menter, men efterhånden er det 
blevet et året-rundt-arbejde.

Krimivandring for børn
Vandringerne arrangeres af 
alingsås kommune med det for-
mål at få børn interesserede i at 
læse. den første vandringt var i 
2010 og det er nu sjette sæson 
for det populære arrangement. 

Sammen med Måns og Moa, 
to karakterer fra en kendt 
børnebogs-serie fik børnene 
hemmelige opgaver. På den 
seneste vandring skulle de 
finde en nøgle.

der har i år indtil nu været 
omkring 20 arrangementer og 
interessen ser ud til kun at stige.  

Bevægelse uden rynker
Hvorfor ses de ældre så sjæl-
dent på de traditionelle dan-
sescener? det spørgsmål 
stillede elin Hermansson, der 
er pædagog, danser og koreo-
graf fra alingsås sig selv og 
bestemte sig for at skabe en 
forandring på det.

Så i sidste uge var der så 
premiere på danseforestil-
lingen bevægelsen får aldrig 
rynker på en scene i Gøteborg. 
Otte kvinder i 7o-årsalderen 
fra alingsås deltager som 
dansere.
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRæLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Kommende udgivelser af Tårnby Bladet
NR. DÆKKENDE UDKOMMER DEADLINE
06 juni 29.-30. maj mandag 26. maj
07 juli 26.-27. juni mandag 22. juni
08 august 7. -8. august mandag 3. august
09 september  28.29. august mandag 24. august
10 oktober 25.-26. sept. mandag 21. sept.

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

DRAMA CAMP
Har du lyst til at bruge en uge af din sommerferie 
på at spille teater sammen med en mange andre 
teaterglade unge?

Drama Camp tilbyder en fem-dages intensiv teater-workshop 
med fokus på tekstarbejde, improvisationer, stemmearbejde og 
fysisk teater.
Workshoppen vil fokusere primært på arbejde med dialoger, 
som vi på den sidste dag vil vise frem for venner og familie.
Praktiske oplysninger: Alder: 12 til 18 år • Pris: 1400,- • 
Tid: Mandag 6. til og med fredag 10. juli kl 10 - 16 • Sted: 
Skuespillerakademiet - Shetlandsgade 3, 2300
Yderligere info: facebook side: www.facebook.com/drama.
camp.cph • teaterworkshops@gmail.com

En lille skole 
med praktiske 
fag
Produktionsskolen Fabrikken 
i Tårnby har efterhånden eksi-
steret i 3 ½ år

Fabrikken er en produktionssko-
le – det betyder at man indgår i 
et forpligtende arbejdsfælles-
skab med sin lærer og holdkam-
merater.

Man fremstiller ting på skolen 
som andre mennesker køber, så 
kvaliteten skal være i orden og 
så får man løn mens man går i 
skole.

Og man kan bestille forskel-
lige vare fra skolens linjer – se 
vores hjemmeside: www.fabrik-

ken.nu eller Facebook side ”fa-
brikken”

På Fabrikken på Løjtegårdsvej 
kan man lære om:

o Træ og Håndværk
o Sundhed og Velvære
o Tekstil, Tryk og design
o Kreativ Cykeldesign
o Madglæde (sund og dejlig 

madlavning til mange)
Og mens man går på skolen 

lærer man også om verden om-
kring os, man kommer ud på ar-
bejdsmarkedet i praktik og får 
hjælp til at blive afklaret om 
hvilket uddannelses- og arbejds-
retning man vil gå.

God skole uden mobning
Fabrikken er en lille skole (50 
elever) og vi kender alle hinan-
den. På Fabrikken går vi meget 
op i at alle skal være glade for 
at komme i skole. Vi accepterer 

ikke mobning eller chikane.  alle 
har ret til en god skolegang.

For at man kan starte på Fa-
brikken skal man tale med sin 
UU-Vejleder (se info nedenfor), 
og hvis man vurderes til at være 
i målgruppen, dvs. at man er un-
der 25, ikke har færdiggjort en 
ordinær ungdomsuddannelse og 
har gået 9 år i skole – og at man 
i samarbejde med sin vejleder 
skønner at produktionsskole er 
en god ide, kan man starte. der 
er løbende optag på skolen.

UU-Tårnby kontaktinfo her
www.uutaarnby.dk/
UU Tårnby 
Saltværksvej 191 2770 Kastrup 
Tlf: 32 52 52 74 mandag-ons-
dag kl. 10-16 torsdag kl. 10-17 
og fredag kl. 10-13. 

Tårnby Bladet som app
Vi har netop udgivet en app til Windows 8 og til WindowsPhone. appen 
giver en introduktion til bladet, oplysninger om annoncer, udgivelses-
datoer og kontakter.

appen har tidlige en oversigt over udkomne numre i 2015 med di-
rekte link til det pågældende nummer. appen, der er gratis, kan hentes 
i Microftsoft Store
http://apps.microsoft.com/windows/app/tarnby-
bladet/49be2b67-59a2-4db9-a29d-c17c0a97639a og i Windows 
Phone Store. http://www.windowsphone.com/s?appid=bda16661-
40c1-4044-a26c-15c6eee587f4 - 

er linket for lang kan det kopieres fra www.taarnbybladet.dk

Aprilsnar med  
Tårnby islæt
den blå Planet, meddelte 1. 
april, at de skulle være med i 
ambitiøst rumforskningspro-
gram 

Siden den blå Planet slog 
dørene op for gæster i 2013 
har én dør været lukket, låst 
og sjældent åbnet. bag døren 
til lokale 29 i den blå Planets 
kælder har videnskabsmænd 
sammen med den blå Planet 
forsket i fiskeernæring til 
astronauter. Forskningen er 
sket om natten for at ingen, 
heller ikke ansatte på den blå 
Planet, skulle få nys om det 
tophemmelige forskningspro-
jekt.

Planen er, at fiskeopdræts-
anlægget skal opstilles på 
den internationale rumsta-
tion i 2020 og fremadrettet 
forsyne astronauter med fri-
ske fisk og skaldyr indeholde 
de sunde omega 5-fedtsyrer.

Levakovic mod 
Folketinget
radio24syv fortalte samme 
morgen, at sigøjner-bossen 
den 45-årige sigøjnerboss 
Gimi levakovic stiller op for 
alternativet til Folketinget.

- Han repræsenterer en 
stemme, som ikke bliver hørt 
særlig meget i den offent-
lige debat. Mangfoldighed 
og troen på forskellighed er 
helt grundlæggende værdier 
i alternativet, sagde rasmus 
nordqvist, der er spidskandi-
dat i Sjællands Storkreds

Gimi levakovic skulle i gi-
vet fald være socialordfører.
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Ny båd og jubilæer var hove-
dingredienser, da Roklubben 
Øresund markerede sæson-
start

Af Hanne Vinther

Helt specielt var det med dåb 
af en single sculler. Normalt 
er dåb jo noget spædt og nyt, 
men ”Helgoland”, som båden 
blev døbt, er ingen årsunge, 
men en ældre dame på 53 år. 

Båden blev døbt af klubbens 
materielforvalter Mogens Jør-
gensen, som rent faktisk selv 
var med til at hente sculleren 
på værftet som 13 årig ung-
domsroer. ”Vi er glade for at 
have fået båden foræret fra 
Nakskov Roklub”, siger for-
mand Hanne Vinther.

- Vi vil nemlig gerne have 
mere gang i outriggerorning 
i Roklubben Øresund, og her 

er det fint med en klinkbyg-
get træ sculler, da den ligger 
mere stabilt i vandet end en 
glat fiber sculler, og dermed 
gør det nemmere for nye at 
holde balancen og lære at ro 
med to årer i outrigget mate-
riel.

Roklubben Øresund har 
indledt sin 85. sæson og er 
klar til at modtage nye med-
lemmer. I maj måned er der 

instruktion hver tirsdag og 
torsdag kl. 17.00. Det tager 
6-8 lektioner for at lære at ro, 
så det er vigtigt at være med 
fra starten tirsdag den 5. maj, 
så man kan komme på hold 
og få glæde af sommeren på 
vandet.

At dyrke sport i det fri er 
en perfekt måde at stresse 
af på og blive ladet op med 

ny energi. Det er herligt med 
en rotur langs Amager strand 
i frisk luft, samtidig med men 
får god motion og forbrændt 
nogle kalorier. 

Roning er en holdsport, og 
derfor bliver man hurtigt en 
del af fællesskabet og kan 
deltage i de mange hyggelige 
arrangementer, der er i klub-
ben.

Standerhejsningen i marts var rigtig festlig med fejring af 
tre jubilarer: Else Marie Kristensen med 40 år, Leif Jønsson 
med 50 år og Arne Christensen med hele 60 års medlemskab 
af roklubben. Alle har de været aktive i bestyrelsen og på 
vandet både med motions- og kaproning.

Det lindrer at tale om det
Frivillige har startet kræft-
cafe i SundhedsCentret

Fire frivillige, der selv har 
kræft inde på livet står i spid-
sen for en såkaldt kræft-café, 
et fristed som vil holde et 
månedlig møde for andre i 
samme situation.

Ved det første møde fortal-
te sognepræsten fra Tårnby 
Kirke, Karsten Møller Hansen, 
om nogle af de mennesker 
med sygdom, som han havde 
mødt gennem sit virke.

Hos Karsten Hansen der 
har været hospitalspræst i 
otte år, kan man få et frirum, 
hvor man ikke behøver at 
være stærk. Karsten fortalte, 
at man altid er velkommen 
til at snakke med ham, uanset 
om man er sognebarn eller 
ej. Mødet viste et stort behov 
med 15 fremmødte. Der blev 
ordentlig delt erfaringer hen 
over bordene.

Et fristed
Cafeen er tænkt som 
et fristed, hvor der er 
plads til både sjov og 
alvor. Målgruppen er 
mennesker der på den 
ene eller anden måde 
har været i forbin-
delse med cancer, herunder 
pårørende og andre berørte.

På sigt skal det naturligvis 
være brugeres ønsker og be-
hov, der skal styre hvilket ind-
hold cafeen skal have. Man 
vil blandt andet forsøge at 
koordinere cafeen med inte-
ressante foredrag i Sundheds-
Centret.

- Der skal også være plads 
til, at man kan have en dårlig 
dag, og at man kan hjælpe 
hinanden med at finde håb 
og støtte, fortæller en af ini-
tiativtagerne Carina Holmboe 
Jakobsen.

På første dag havde cafe-
ens frivillige allieret sig med 

andre frivillige medarbejdere 
fra SundhedsCentret og fra 
kommunen. De vil på skift 
være til rådighed for cafeens 
brugere både i fællesskabet 
og for en personlig snak, hvis 
der skulle være behov for det. 
SundhedsCentret udmærker 
sig ved at have en bred vifte 
af tilbud, som måske kan kom-
me i spil, hvis der er behov for 
særlig hjælp eller støtte.

tsp

INFO:
Kræft-caféen åbner hver 
anden torsdag i hver måned 
(minus juli og august), kl. 
15-17 i SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1.

Festlig sæsonstart i Roklubben ØresundFestlig sæsonstart i Roklubben Øresund

Se mere på www.roklubbenoeresund.dk.

Konservative 
har valgt 
folketingskandidat
Det Konservative Folkeparti i 
Tårnby og Dragør har på op-
stillingsgeneralforsamlingen 
23. april, valgt den 28 årige 
Josefine Kofoed Christiansen 
som kredsens nye folketings-
kandidat.

Josefine har en solid er-
faring i politik og har senest 
været opstillet til EP valget 
i 2014 med en ganske flot 
kampagne, hvor hun fik 7700 
personlige stemmer.

Det er således en erfaren 
kandidat som er kredsens nye 

kandidat.
Josefine evner at føre 

offensive og stærke kam-
pagner, med fokus på kon-
servativ politik med ansvar 
for de svagest stillede, 
samtidig med, at hun evner 
at have et stærkt fokus på 
både retspolitik, skattepo-
litik, miljøpolitik og famili-
ernes vilkår. 

Kandidatudvalget udtaler:
Josefine har en tilgang til 
samarbejde og dialog som 
ligger tæt op af kandidat-
udvalget og bestyrelsernes 
holdninger. Josefine har be-
vist at hun er en slider, der på 
trods af modgang, små øko-
nomiske midler, så giver hun 
ikke op

Det er kvaliteter vi sætter 
pris på, - vi tror derfor at Jose-
fine vil føre en flot og synlig 
valgkamp her på Sydamager. 

Det var en enstemmig ge-
neralforsamling der valgte 
Josefine Kofoed Christiansen 
som kredsens nye kandidat.
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Vingårdsferie i Alsace Oplevelsesferie i Güstrow
6 dage på 3-stjernet hotel i Frankrig 4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

Hotel du Bollenberg ★★★

Hotellet er en traditionsrig, familiedrevet vin-
gård, hvor generationer har fremelsket gode 
vine lige fra liflig Crémant d’Alsace til pris-
belønnet Riesling, Pinot Noir og Pinot Gris. 
Vingården huser også et charmerende hotel 
i typisk Alsace-stil med blomstrende altan-
kasser på facaden, hvor familien Holtzheyer 
er jeres værter på en ægte fransk vinferie. 
Her bor I midt i vinmarkerne på den berømte 
vinrute gennem Alsace kun 23 km syd for 
Colmar, og hver morgen kan I stå op og nyde 
udsigten over de uendelige vinstokke, der 
fortoner sig mod bjergkæden Vorgeserne. 

Hotel am Tierpark ★★★

Güstrow syd for Rostock hører til blandt 
eliten af gamle pragtbyer i det tidligere 
Østtyskland. Med ophold her har I en kom-
fortabel base for at tage på opdagelse i 
historien – men også for at opleve nogle af 
nutidens spændende attraktioner. Hotellet 
ligger i udkanten af Güstrow som nabo til 
det tropiske sauna- og badeland samt byens 
natur- og oplevelsespark, hvor I kan komme 
i nærkontakt med ulve og gå under vandet 
gennem aquatunnelen. Er I til store kulturo-
plevelser, giver både byens smukke renæs-
sanceslot, domkirken og kulturbyerne langs 
østersøkysten et levende indblik i hansestæ-
dernes rigdommeAnkomst: Søndage frem til 22.11.2015.

Ankomst: Valgfri frem til 27.9. og 
i perioden 1.10.-20.12.2015.

 i badeland Oase Güstrow

 1.349,-

Tårnby Bladet
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET

KØR SELV-FERIE

Strandhotel ved Storebælt

Ankomst 
Mandag til fredag i perioderne 25.6.-
10.7. og 10.14.8.2015.

Få en sommer i første klitrække: På Kobæk Strand 
kan I ta’ håndklædet over armen og spadsere 
direkte fra morgenbuffeten over stranden, ud på 
den hyggelige badebro og ned i bølgen blå. Og 
de lune sommeraftener er noget helt særligt her. 
Mens I sidder med varmt sand mellem tæerne 
og havets brusen i ørerne og nyder udsigten mod 
de store pyloner på Storebæltsbroen, kan I godt 
glæde jer til solnedgangen. Den siges at være 
Sjællands flotteste. Jo, hotellet har en helt unik 
beliggenhed for en sol- og badeferie – og værelser 
med egen balkon eller terrasse – men også gode 
faciliteter, hvis vejret driller. Og samtidig venter 
det yndige sydsjællandske sommerland med sine 
slotte og godser og byer i bindingsværk og stokro-
seidyl på en udflugt. Sådan en by er Skælskør (3,5 
km), hvor det summer af liv på de toppede brosten 
og i den lille havn hele sommeren. Og når I sidder 
over middagen på Kobæk Strand med udsigt mod 
Omø og Agersø, kan I planlægge en sejltur til 
småøerne derude i Storebælt – den begynder på 
havnen i Stigsnæs (7,5 km). 

 eller terrasse

Børnerabat

1.049,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne. Rejsekode: TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:
Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Hotel du Bollenberg

 2.799,-
Pris uden rejsekoden 

Børnerabat

Børnerabat

Kurafgift EUR 1,- pr. person pr. døgn.
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