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Tekno og mekano 
i stor størrelse

Royal Arena byder indenfor, 
så man kan følge det gigan-
tiske byggeri inden taget og 
væggene lukker alt inde for 
bestandig

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Petersen

Det er muligt Royal Arena 
i Ørestad vil lægge gulv til 
store sport- og musikoplevel-
ser, når byggeriet står færdig i 
slutningen af 2016, men alle-
rede nu kan man få en på op-
leveren ved at komme tæt på 
det gigantiske puslespil, som 
opførelsen er.

Længe har man på afstand 
kunnet se lægterne, podierne 
som skal bære tilskuerplad-
serne stå og stritte ud i den 
frie luft. Nu kan man også se 
taget blive lagt på. Det vil 
sige, først skal spærene, der 
skal bære taget, samles på 
jorden og derefter hejses op 
af to meget store kraner og 
løftes ind på plads og sættes 
ned med mikronøjagtighed.

En enkelt mand med et 
joystick styrer de 300 tons 
præcist ned, hvor skrive-
bordsberegningerne havde 
forudbestemt.

Publikum kan komme tæt 
på, men i god sikkerhedsaf-
stand på en udsigtspavillon, 
som man kommer til ad Øre-
stads Boulevard. Der er gratis 
adgang mellem kl. 12 og 19.

Se side  14

Længe har man fra 
Hannemann Allé og Ørestads 
Boulevard kunnet se det 
indre af Royal Arena tage 
form. Nu kan man komme 
tæt på, når tagspærene 
sættes på plads. 

Der har i mange år været afholdt loppemarked på pladsen bag Meny på Tårnbyvej. I år er ingen undtagelse og frivillige 
kræfter stod bag, da den første solbeskinnede lørdag i august lokkede næsten 50 sælgere frem i lyset med deres herligheder. 
Det er gratis at deltage og der sælges alt mellem himmel og jord, også kaffe og kage, hvor overskuddet går til Allégårdens 
børn. Denne del står boligforeningens bestyrelse for. 

Flere billeder side 11.

Turismen på er kommet på skærm
Efter Tårnby Bladet artikler 
i juli-udgaven er Redaktio-
nen blevet opmærksom på, 
at der er kommet et hint på 
www.taarnby.dk som peger 
på en ny kommunal turist-
side

Af Terkel Spangsbo

I en pressemeddelelse skriver 
borgmester Henrik Zimino, 
at Kommunen for at hjælpe 
turister og tilrejsende er der 
nu oprettet et særligt afsnit 
på kommunens hjemmeside 
”Turist i Tårnby”.

Han fremhæver at ”Tårnby 
Kommune har enestående 
kulturelle og landskabsmæs-
sige kvaliteter. Her til kom-
mer, at såvel København som 
Malmø ligger inden for ræk-
kevidde. Tårnby Kommune er 
også i kraft af gode trafikfor-
bindelser et attraktivt sted 
for danske og udenlandske 
turister at besøge. ”

For at hjælpe turister og 
tilrejsende er der nu opret-
tet et særligt afsnit på kom-

munens hjemmeside Turist i 
Tårnby - se: www.taarnby.dk/
turist. Vores ganske uviden-
skabelige rundspørge blandt 
folk på gaden i juli-udgaven 
af Tårnby Bladet viste at også 
fastboende vil få gavn af op-
lysningerne

Ikke vores fjer
På Tårnby Bladet ved vi ikke, 
om det var vores tiltag som 
satte fart i udviklingen af de 
kommunale hjemmesider om 
turistmål og arrangementer, 
men hjemmesiden eksiste-
rede ikke, da vi skrev og borg-
mesteren omtalte den ikke.

Som alle hjemmesider skal 
der klik, mange klik til for at 
finde rundt og den største 
hjælp får man, hvis man ved 
hvad man leder efter.

Der er links til hoteller, hvor 
man kan spise, åbningstider 
for en række butikker, sports-
faciliteter, kultur og cykelru-
ter, men den inspiration, som 
man får ved et trykt brochure 
– eller flere – er der ikke. 

Desuden er det op til ar-
rangører selv at skrive sine 
arrangementer ind. Derfor 
finder man alle de professio-
nelles oplysninger i en lang 
strøm. Eksempelvis er der 
Skylight i Kulturcenteret 20. 
oktober og højmesser i kir-
kerne om søndagen.

Turistsiden som man lettest 
kommer til via www.taarnby.
dk udvikles løbende og har 
man forslag til supplerende 
indhold eller forbedringer, er 
man velkommen til at skrive 
til it.hb.uk@taarnby.dk.

Skærmdump 
af kommunens 
hjemmeside om 
turisme i Tårnby - 
som vi kun kan byde velkommen. 
Der planlægges 
særlige udgaver af 
turistafsnittet på 
andre sprog.



2
 T

å
R

N
B

y
 B

LA
D

ET
 A

U
G

U
ST

 2
0

1
5

 

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, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør). Heinrich Eh-

renreich, Birgitte Barkholt, Karin 
Ott (foto), Mona Gjedved, Ole 
Gjedved (foto).

ANNoNcESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

opLAG: 21.000.  
17.200 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DiSTRiBUTioN: Forbruger Kon-
takt. Udebliver Tårnby Bladet 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man-
tors 8.30-16, fre 8.30-15.30 
eller email diskvalitetost@fk.dk 
hurtigst muligt efter udebli-
velse af blad.

DENNE UDGAvE oMDELES  
fredag 7. og lørdag 8. august.
FØRSTKoMMENDE UDGAvE  
herefter er september-udgaven 
som omdeles 28.-29. august. 
Deadline mandag 24. august. 
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

UDGivELSESDAToER i 2015: 
10 måneder om året den sidste 
fredag/lørdag i en måned, dæk-
kende den kommende måned, 
dog januar og august. Se udgi-
velsesdatoerne herunder

oktober: Udkommer 25.-26. 
september. Deadline mandag  
21. september

November: Udkommer 30.-31. 
oktober. Deadline mandag 26. 
oktober
December: Udkommer27.-28. 
november. Deadline mandag 23. 
november

UDGivELSESDAToER i 2016
Januar: Udkommer 8. januar. 
Deadline mandag 4. januar.

GENGivELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.

Hjulnøgle og mail-
computer
Mænd læser ikke manualer og tager 
ikke backup - men de græder meget

Da min gode ven for mange år siden før 
krisetider ønskede at signalere lidt mere 
power end hans standard bilmodel of-
rede i grundmodellen, fik han sat fede 
fælge på øsen. Det så rigtig blæret ud 
og uden at vise det for tydeligt, var min 
trecylindrede Daihatsu Charade lidt mis-
undelig - uden at tænke på, hvordan den 
havde taget sig ud med lånte fjer.

Triumfen indtraf, da det veludstyrede 
dyr fandt på at punktere på et ret så øde 

sted (en sommervej i Island) og standard 
hjulnøglen ikke var skiftet ud samtidig 
med ditto fælge.

Tankeløst, men hvem tænker på punk-
tering, når det kæreste eje skal ekvipe-
res. Og hvem tænker på backup, når no-
get så simpelt som et mail-system bliver 
installeret på sin helt nye computer. Det 
kører jo hjemme, på jobbet, på redaktio-
nen som stadig er et fritidsjob, på den 
bærbare. Hvad kan så ske?

Jo, der kan ske det, at programmet 
virker godtnok, men selve computeren 
vælger at lægge sig til at dø i ung alder.

Det har ikke skortet på hovedrysten 
fra bedrevidende om, hvad vi på redak-
tionen burde have gjort. Det ved vi ud-
mærket selv.

Men vi har altså mistet alle vores kon-
takter, medlemslister og kundemail, så 
nu da gråden trods alt er ophørt, begyn-
der vi at genopbygge hele kontaktnettet 
og genskabe de mest nødvendige mail, 
som stadig lå i systemet, ventede på ak-
tion.

Processen med at producere Tårnby 
Bladet bliver noget mere besværlig i de 
kommende udgaver. Der vil være hen-
vendelser, vi ikke kan svare på endsige 
navne, email-adresser, telefonnumre vi 
ikke længere har, så vi kan kun håbe, at 
læsere og kunder, som har sendt mail til 
os i nyere tid, vil gentage sendingen.

Så lover vi at få indbygget et backup-
system.

Redaktøren 

Bolighjælp til 
flygtninge
Tårnby Kommune har brug 
for hjælp til at huse flygt-
ninge, da der er betydeligt 
pres på de midlertidige bo-
liger og et akut behov for 
at udvide antallet af disse, 
skriver Kommunen på sin 
hjemmeside www.taarnby.
dk, hvor der også svares på 
de mest stillede spørgsmål.

Tårnby skal i 2015 tage 
imod knap 100 flygtninge. 
Der er tale om en ekstraor-
dinær situation, som kræver 
en særlig indsats. Kommu-
nen gør alt, hvad der kan 
gøres for at give den hjælp, 
de har brug for. Det ændrer 
desværre ikke på, at kom-
munen ikke har nok mid-
lertidige boliger at placere 
flygtninge i. 

Lige nu har kommunen 
været nødsaget til at indlo-
gere nogle af flygtninge på 
hoteller og campingplad-
ser. Det er både en dyr og 
uhensigtsmæssigt løsning 
og samtidig er det et ganske 
stort problem for den enkel-
te flygtnings integration, at 
der ikke er mulighed for at 
falde til ro i egen bolig eller 
værelse.

Opliyninger hos 
Integrations-konsulent 

Judy Sahlholdt på 3247 
1701 eller mail: jobcenter@

Taarnby.dk, att. Judy 
Sahlholdt.

Stockholm vokser 
mest
Faldende danske boligpri-
ser, lavere produktivitet i it 
og telekommunikation og 
lavere befolkningstilvækst 
har betydet, at hovedstads-
regionen kun har haft halvt 
så høj vækst som Stockholm 
de seneste 20 år. 

Det viser en vækstanalyse 
udført af Øresundskomi-
teen, som tyder på, at Kø-
benhavn som et middel til 
at hæve befolkningstilvæk-
sten bør begynde at gøre 
det attraktivt for flere men-
nesker i Skåne at pendle til 
og arbejde på den danske 
side af Øresund.

Dyrt vand
Kælderen på Pilegårdsbadet 
blev i juni oversvømmet, 
da der i området omkring 
Pilegårdskolen har været 
konstateret strømsvigt. Al 
indholdet fra begge svøm-
mebassiner er blevet tømt 
ned i kælderen.

En reperation vil løbe op 
i knap en halv million. Ale-
ne genopfyldning af vand 
vil koste 50.000 kroner. 
Økonomiudvalget har dog 
trods ferieramt vedtaget at 
bevilge pengene, så Pile-
gårdsbadet hurigt kan tages 
i brug igen.

Hvaffor en sommer
JEG TAGER DET NØDiGT ovER MiNE LæBER endsige ud gen-
nem mit hjemmelavede tre og en halv finger system på tasta-
turet, men det er nok sådan, at jeg med andre må indrømme, 
at det var den sommer.

HvAFFoR EN SoMMER lyder et genspørgsmål? Ja den har som 
det lyder i sangen ”Du danske sommer” absolut sveget mig, 
gartnerier, haveejere og landmænd. Nu kan vi håbe – og håbe-
genet har de allerfleste mennesker heldigvis – nu kan vi håbe 
på en indian summer. Krydsogtværsen i min avis hævder, at 
en indian summer er lig med ældre herres anden ungdom i 
moden alder (og dermed i andres øjne lidt latterlige opførsel i 
forsøg på at være ung med de unge, korte bukser og billetkøb 
til Roskildefestival for at høre Paul McCarthy-koncerten).

iNDiAN SUMMER mener jeg, er en hed augustnat, hvor tem-
peraturen bliver over 20 celsius – og/eller regulær sommer-
periode i august/september. Indian summer kan også være 
et familiært diskussionsemne, indtil det hele afgøres af et 
opslag på en eller anden medbragt smartphone, at ”Indian 
summer (engelsk indisk sommer ell. indianer-sommer) er be-
tegnelsen for et vejrmæssigt efterårsfænomen, hvor der efter 
en periode med lave temperaturer optræder højere tempera-
turer igen – som om sommeren strækker sig ind i efteråret.”

UDovER AT KUNNE KoNSTATERE, at denne klummes forfat-
ter har ret, skulle der så findes andre emner – og helst nogen 
som ikke lader sig slå elektronisk op og ødelægger den gamle 
familietradition og –sport, diskussionen.

MEN HvAD DiSKUTEREDE vi SÅ – ikke i familien som er fordelt 
over det meste af jordkloden på eksotiske og udmarvende 
rejsemål – men samfundet derude - altså i medierne?

DER vAR FLERE SiDER og minutter i medierne om de manglen-
de bare bryster på stranden. Meteorologer kunne hurtigt have 
afmonteret mystikken. Når badevandet kun på gode dage og 
ved stillestående vand kommer op på 16 grader celsius, så er 
selv bare behårede mandeben sjældne i fri dressur.

DEN LUMRE MANDpERSoN i At Tænke Sig i Politiken, hr. Dehl-
holm, peristatiker tidl. ringmuskulatør, tilbød sig som assiste-
rende træner for at få de bare bryster frem i lyset, men højere 
temperaturer havde nok haft større virkning.

FæRiNGERNE tillod sig endnu engang at fange grind. Jeg har 
været ganske ofte på Færøerne og den største fejl ved grin-
dedrab er, at jeg endnu aldrig har set det i virkeligheden. Hvis 
jeg havde set, hvordan det fem minutters lange såkaldte drab 
fandt sted, ville jeg have de bedste muligheder for at tiltage 
mig en mening om sagen.  Jeg har som journalist været på 
såvel svine- som okseslagteri og har efterfølgende sat mig til 
bøf- og kotteltbordet - uden anger.

DET HAR oGSÅ pRæGET NYHEDSSTRØMMEN, at grækerne har 
brugt for mange penge. Flere end de tjente – i al fald tjente 
til fælleskassen. Det kommer af at sætte skattenedsættelser 
konstant på dagsordenen. Det kan vi gøre os meget kloge på, 
samtidig med at sporten spilles hos kapitalfonde og Ryanair, 
der er ganske vellidte i kredse med kapital eller rejselyst. 

SoM DEN TiLGivENDE og menneskekærlige nation vi er, sæt-
ter vi jo en ekspert i doping og skadelige stoffer til at være 
kommentator på medicin- og kemikalieløbet Tour de France. 
Vi vil have eksperter, vil vi. Vi ved jo ikke noget om Riis’ for-
brug af stimulanser, vi ved det ikke som salig Kjeersgaard 
(Clements far) sagde i sine historiske tv-programmer eller var 
det Lauring? Ikke engang det, ved undertegnede. Og skam få 
den, som bare gjorde det samme som alle de andre. Netop i 
dette øjeblik fortæller radioavisen, at det vist er lykkedes at 
frembringe en vaccine, der kan helbrede epola, så noget godt 
gør den kemiske branche – hvad? Staves det med b?

UDKANTSDANMARK fik også sine overskrifter. Der skal gøres 
noget for, at flere flytter ud i den stille provins, siger de po-
litikere, som med samme kampgejst har pålagt alle de usæl-
gelige huse på Lolland og Langeland 70.000 kroner i kloka-
keringsudgift. I København og århus er det i stedet moderne 
boligspekulation, som fornyer køkkener og savsmuldstapet, 
så huslejerne kan stige. Det skal der også gøres noget ved. 

Lad mig udråbe et rungende ”Ritt Bjerregaard, hvor 
er dine billige boliger som dine modstande ikke 

ville have, før de selv tager idéen – hvor det er 
for sent.”

Således går vi et alt for tidligt kommende efterår 
i møde.

Terkel Spangsbo



Tå
R

N
B

y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
5

 3

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE
Klip 150,-
pensionist 130,-
Drenge u/ 12 år 130,-
Gl.dags barbering 100,-

DAME
Klip 200,- 
pensionist 180,-
pige u/ 12 år 160,-

ÅBNiNGSTiDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00

vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAvEKoRT UDSTEDESS
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Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

SENSOMMERPRIS på lille service og aircon-service

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.45 - 16.45 • Weekend efter TELEFONISK AFTALE
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

Er bilen træt efter ferien?
Giv din bil et efterferietjek 

 Personbil inkl. olie og oliefilter. 
(Gælder ikke sportsvogne og 

special-biler)

1350,00
 inkl. moms. 

T i l b u d  i  a u g u s t

S e  h e r u n d e r

S p a r  

5 0 %

A i r c o n  s e r v i c e999,00
I n k l .  k a b i n e A c - r e n s

S æ r l i g t  a u g u s t  t i l b u d :F i r h j u l s u d m å l i n g i n k l .  b r e m s e t e s t  p å  f e l t  899,00

HAR DU HAFT bIlEN MED PÅ FERIE? Så er 
det nu, du skal få den tjekket, så den igen er klar til 
hverdagsopgaverne. Er der stadig luft i RESERvEHjUlET 
og og hvormeget slidbane er der tilbage? (mindst 3 mm, 
gerne mere)? 
Og hvordan virkede din aircon? Kommer der ligefrem 
muggen lugt ud af den? Se vores tilbud:

Aircon service ...
Hvis din bil har aircondition, bør du mindst hvert andet år få 
skiftet kølemiddel, udført vacuum-test og få tilført uv-sporstof 
efter specifikationerne i bilens serviceskema. 

Inkl. moms, kølemiddel og sporstof. 999,00

væR gOD vED DINE Dæk. Få en firhjulsudmåling, så 
dækkene ikke slides skæve. Inklusiv kontrol af bremsevirkning 
på bremsefelt. (forbehold ved fastrustne dele)    

899,00 

ER NUMMERPlADERNE SkRUET FAST? Det koster 
omkring 1.200 kr. for et nyt sæt plader, hvis dine bliver stjålet. 

149,00

Tårnby Kommune og Tårnby 
Stads- og Lokalarkiv er i fuld 
gang med at gøre turistin-
formationen mere tilgæn-
gelig for turisterne ved at 
satse på digitale løsninger.

Af Jesper Israelsen

Som vi beskrev i sidste num-
mer af nærværende publi-
kation, har det hidtil haltet 
noget med informationen 
til de turister, der vælger at 
komme til byen. Der er intet 
turistkontor, ingen turistchef 
og hidtil har der heller ikke 
været så forfærdelig meget 
på nettet, der kunne have in-
teresse for en mulig Tårnby-
turist. Men det er der blevet 
lavet om på. I juni lancerede 
kommunen nemlig et nyt 
turistafsnit på kommunens 
hjemmeside wwws.taarnby.
dk/turist, og selv om indhol-
det ikke er så omfattende 
endnu, så er det da en god 
begyndelse.

Hidtil skulle man ind på 
lokalarkivets hjemmeside 
for at finde beskrivelserne 
af Tårnbys historiske sevær-
digheder, men nu er der altså 
også adgang til dem via kom-
munens hjemmeside.

Det er webmedarbejder Bo 
Sørensen, der har stået for 
at få siden op at køre, og det 
er blandt andet sket i samar-
bejde med lokalarkivar Lone 
Palm Larsen, der har udarbej-
det en del af beskrivelserne.

overblik på mobil og table
- Der er adgang til de fleste af 
de oplysninger, turisterne har 

brug for, men det kan måske 
være lidt svært at få overblik. 
Vi er begyndt at satse på at 
lave noget mere digitalt, som 
for eksempel interaktive kort 
med klikbare billeder, som 
også fungerer på mobil eller 
tablet, fortæller Lone Palm 
Larsen, som har planer om 
at lave flere turbeskrivelser. 
Blandt andet et kort med cy-
kelruter og et med seværdig-
heder.

- Der har lidt været en ten-
dens til at sige, hvad kan der 
da være at se i Tårnby, men 
der er faktisk rigtig meget 
både hvad angår attraktioner 
og natur. Kommunen er grøn-
nere end man tror. Faktisk er 
næsten halvdelen af kommu-
nens areal grønt. Vi har jo et 
kæmpestort grønt område i 
form af Tårnbys del af Vesta-
mager og Kongelunden og 
ikke mindst Saltholm, som jo 
også er en grøn attraktion. Og 
Tårnby blev da også udnævnt 
til Danmarks Friluftskommu-
ne 2013.

Ny interaktiv turguide
- Vi vil også gerne have forny-
et turguiden, som efterhån-
den har ti år på bagen og ikke 
det mindste interaktiv. Den 
vil vi også gerne opdatere og 
gøre digital, så man kan gå 
nye ture i de gamle landsbyer 
i Tårnby.

Den nye turisthjemme-
side er ikke kun beregnet på 
udenbys turister. Turisterne 
kan sagtens være lokale bor-
gere, eller indbyggere fra na-
bokommunerne. Der er ikke 
aktuelle planer om at gøre 

turistsiden international. Der 
er dog en oversættelsesfunk-
tion på kommunens hjemme-
side, så udenlandske turister 
også kan være med.

- Vi udvider hele tiden med 
mere turiststof på hjemme-
siden – både på kommunens 
og arkivets, slutter Bo Søren-
sen og Lone Palm Larsen, der 
også sysler lidt med planer 
om at lave egne ”marguerit-
ruter” på øen. En af vores at-
traktioner er jo, at Amager er 
flad. Det er godt for cyklister-
ne. Amagers flade landskab 
giver også mulighed for at se 
langt og at nyde det flotte lys 
det giver.  

Nu sker der noget for turisterne

Lone Palm Larsen og Bo Sørensen har arbejdet sammen om 
at skabe et nyt turistafsnit på Tårnby Kommunes hjemmeside. 

Lone Palm Larsen kunne 
godt tænke sig at lave nogle 
flere digitale turguider, som 
kan være til glæde for både 
lokale og udenbys turister.
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Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

Klip   209,-   159,-
Vask, klip og føn   250,-   189,-
Vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper    50,-
Retning af øjenbryn   39,-

Åbningstider:  
Tirs – tors:  9:30 – 17:30
Fredag:  9:30 – 18:00
Lørdag:  9:30 – 15:00

Se mere på 

www.3fkastrup.dk

Formand for Dragør Turist-
råd Axel Bendtsen er fyr og 
flamme, når det gælder om 
at gennemføre en fælles 
markedsføring af Amager 
som turistattraktion. Det 
kan kun gå for langsomt, 
mener han.

Af Jesper Israelsen

- Hvis ”Visit Amager” skal bli-
ve til noget, så er det utrolig 
vigtigt at det er hele Amager, 
der er med, og at de tre kom-
muner arbejder sammen om 
det fælles mål at gøre Amager 
attraktiv for turisterne. Vi har 
jo attraktionerne allerede, og 
vi gør meget ud af at vedlige-
holde dem. Men som det er 
nu, så markedsfører de enkel-
te attraktioner sig selv. Hvad 
med at gøre det sammen. Vi 
er jo ikke konkurrenter. Når 
nu turisterne er her, så vil de 
gerne se mere. Det ville en 
fælles turistorganisation kun-
ne hjælpe til med. Det er op-
lagt med et tæt samarbejde.

Sådan siger ildsjælen Axel 
Bendtsen, der er formand for 
Dragør Turistråd, og han har 
store planer for at skabe en 
fælles markedsføring af Ama-
ger som en ø for turisterne. 
Der er Visit Nordjylland, Visit 
Nordsjælland og så videre. 
Hvorfor har vi ikke et Visit 
Amager, spørger han.

- Det er vigtigt, at vi er én 
ø. Vi har jo alle en fælles hi-
storie, og der er ikke nogen 
her på øen, der ikke kender 
hinandens attraktioner hvad 
enten det er i Dragør, Tårnby 
eller København. Hvorfor ikke 
udnytte det? Navnet ”lorte-
øen” spøger stadig, men i dag 
er vi en ”guld-ø” med alle de 
attraktioner vi har, og vi ligger 
tæt på både København og 
Sverige, siger han.

Kontrasternes ø
- Amager er også en kontra-
sternes ø, og det kan turi-
sterne godt lide. Tag nu Dra-
gør versus Ørestaden eller 
Østamagers by og industri 
versus Vestamagers vilde na-
tur. Det er da kontrast, så det 

forslår. Tænk sig 10 kilometer 
fra Rådhuspladsen ligger et 
naturområde, der tre en halv 
gange større end Dyrehaven 
og 10 gange større en  Central 
Park. Kom an Nordsjælland og 
New york, griner han. 

- De nye turister er kultur-
turister, naturturister og bør-
nefamilier. Det er dem, der 
bliver de bærende kræfter 
inden for fremtidens turisme, 
og dem skal vi da have fat i. 
Jeg har ikke mødt en eneste, 
der ikke synes at idéen om Vi-
sit Amager er rigtig god. Så er 
det da bare med at komme i 
gang, siger Axel Bendtsen.

Han fortæller, at Dragørs 
borgmester Eik Dahl Bidstrup 
(V) har henvendt sig til både 
Tårnbys borgmester Henrik 

Zimino (S) og Københavns 
kultur- og fritidsborgmester 
Carl Christian Ebbesen (DF) 
og forelagt dem ideen om 
Visit Amager. – Mig bekendt 
er der ikke kommet svar re-
tur endnu, men det er jo også 
stadig sommerferie - næsten, 
siger Axel Bendtsen med et 
smil. Og han ved, at Dragørs 
borgmester vil følge op efter 
sommerferien.

opmærksomheden er der
- Og jeg ved, at der er op-
mærksomhed på det. Vi har 
allerede drøftet idéen med 
en del af attraktionerne, og 
de er også positive. Der skal 
selvfølgelig penge til, men 
det er ikke nogen uoverkom-
melig opgave. Det er jo lidt 
ligesom med gyngerne og 
karrusellerne. Hvad vi sætter 
til på det ene, tjener vi ind på 
det andet.

- Dragør planlægger, at ind-
kalde til en fælles konference 
i løbet af efteråret for kom-
munerne og de forskellige at-
traktioner. Alle bruger jo pen-
ge på markedsføring. Hvorfor 
ikke gøre det sammen. Den 

mulighed skal da udnyttes, 
siger Axel Bendtsen.

- Jeg kunne forestille mig, 
at der – i hvert fald på sigt 
– blev ansat en fælles turist-
chef som tovholder og driv-
kraft. Det dur ikke i længden 
med en Axel, der arbejder 
som frivillig. 

- Og det er ikke vigtigt, hvor 
organisationen skal ligge, 
men at den er der. Turisterne 
kan jo ikke se kommunegræn-
serne alligevel, og de er hel-
ler ikke vigtige – altså græn-
serne. Turisterne er! Denne 
sag er meget velegnet til et 
tæt samarbejde – og så er det 
sjovt at arbejde med. Lad os 
se at komme i gang, siger Axel 
Bendtsen.

Store planer for fælles turistindsats
Axel Bendtsen bor selv i 
den smukke gamle bydel 
i en gård der har været 
i hustruens slægt siden 
1700-tallet.

Formand for Dragør 
Turistråd Axel Bendtsen 
er en af drivkræfterne 
bag at få oprettet et 
Visit Amager som fælles 
markedsføringsplatform.
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Hovedret:
Dagens ret (se månedsplan).  .............kr. 80,00

Plankebøf (200 g oksefilet). Kartoffelmos og bagte 
grøntsager hertil urtesmør ..................... kr. 169,00
Tilkøb: Peber- ell. Bearnaise-sauce ......... kr.  20,00
Ekstra tilkøb: Salatmayonnaise, chili-mayonnaise 
og urtesmør.  .......................................... kr.  10,00
Bådkartofler.  .......................................... kr.  40,00
Steak (200g oksefilet) med krydder kartoffelbåde 
og stegte grøntsager  ............................ kr.  145,00 
Vælg mellem peber- eller bearnaise-sauce
Stjerneskud. 2 stk. paneret stegte fiskefileter med 
rejer, kaviar, hjemmelavet rød dressing, på ristet 
fransk brød og salat.  ............................. kr.  100,00
Pariserbøf. 200 g hakkebøf på ristet franskbrød, 
rødløg, capers, peberrod, pickles, rødbeder og 
blomme.  ................................................ kr.  100,00
Jensen’s biksemad med bearnaise sauce, 
rødbeder  ............................................... kr.  90,00
Stegt kyllingebryst med krydret bådkartofler, stegte 
grøntsager, bearnaise sauce.  ............... kr.  95,00
Hakkebøf 200 g. med bløde løg, kartofler og 
skysauce.  .............................................. kr.  95,00
Wienersnitzel (af kalve inderlår) skysauce, ærter, 
ovnbagte kart. og dressing.  .................. kr.  135.00

 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad

De små varme retter:
Lun frikadelle  ............................................. kr. 15,00

Lune frikadeller med  
hjemmelavede kartoffelsalat og surt  ............. kr.  70,00
Stegt medister med brasede kart. og surt  ..... kr.  70,00
Jensen’s biksemad med 2 spejlæg  ............... kr.  75,00

Til børn:
Dagens ret   kr. 49,00
Fiskefilet m. kartofler el. pomfritter, lidt grønt. kr.  49,00
Nuggets m. kartofler el. pomfritter, lidt grønt  kr.  49,00
Frikadelle m. kartofler el. pomfritter  
og lidt grønt.  .................................................. kr.  49,00
Børneburger m. pomfritter  ............................ kr.  59,00

Sandwich og burger
Alle vores sandwich er med spæde salater og 

hjemmelavede dressing. Vælg mellem grov eller 
chilibrød.
Sandwich (valgfri) krydret bådkartofler og 
chilimayonnaise.  ................................................ kr.  85,00
Kylling & bacon, Hønsesalat, røget laks, roastbeef, Æg 
& rejer, Skinke & ost, Frikadelle, Kamsteg, Tunsalat og 
Skinkesalat  ....................................................... kr. 45,00
Jensen’s burger. 200 g hakkebøf, bacon, rød cheddar 
ost, chilimayonnaise, krydret bådkart. og salat (kan 
laves uden chili)   .............................................. kr.  95,00
Flæskestegburger rødkål, agurkesalat ................ kr.  49,00
Pull pork burger i grov bolle med aioli, barbecue, salat 
vendt i mild sennepsolie, krydret kartoffelbåde  

og bearnaisedip .................................  kr. 130,00

Hyggelig 
gårdhave

Bryllup · Fødselsdag · Brunch · Konfirmation 
Reception · Barnedåb · Møder og alt til selskaber

 Nyt 
menukort

Amager Landevej 129    •  2770 Kastrup    •   Tlf.: 3250 1769

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00



6
 T

å
R

N
B

y
 B

LA
D

ET
 A

U
G

U
ST

 2
0

1
5

WWW.TAARNBY.DK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information om 
hvad der sker i Tårnby - eller noget helt andet? 
På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at søge 
informationer og benytte ”Selvbetjening” der er én samlet ind-
gang til links til de mange selvbetjeningsservices, som kommu-
nen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 25.8.2015, kl. 
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup.
 Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2015
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2015 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 
29.9., 27.10., 24.11. og 15.12.
Der tages forbehold for ændringer.

TåRNBY KOMMUNES STUDIEPULjE
Uddeling af pUljens midler 2015

Studiepuljen yder støtte til unge fra 18-30 år bosiddende i Tårnby 
Kommune.
Primær gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og su-
berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universiteter 
og andre højere læreanstalter.
Sekundær gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og 
su-berettigede ungdomsuddannelser. 
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man op-
fylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og 
opfylde nedenstående økonomiske krav:
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke over-
stige 325.000 kr.
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 
225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende 
barn under 18 år.
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstan-
den, dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver 
regnet med i husstandsindkomsten.
Ansøgningsskema findes på Tårnby Kommunes hjemmeside. Ved 
eventuelle spørgsmål kan Børne- og Kulturforvaltningen kontaktes 
på 3247 1401.
Ansøgningsskemaet skal afleveres til Tårnby Kommune senest den 
15. september 2015. 

sUndhedsCenter tårnby informerer
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnby på  
www.sundhedscentertaarnby.dk

SPADSER UD I LIVET  
– OG IND I NYE VENSKABER
SundhedsCenter Tårnby har etableret Gå-venner i samarbejde med 
Ældre Sagen. 
En gå-ven er en form for besøgsven. Du og din gå-ven mødes en 
gang om ugen til en hyggelig gåtur ud i det blå. Du behøver ikke 

være i god form for at få en gå-ven – så går I blot en lille tur. 
Ønsker du at glæde et andet menneske med dit selskab og få gået en 
dejlig tur hver uge, er du måske vores nye gå-ven. 
Ønsker du at få en gå-ven på besøg – eller vil du være gå-ven skal du 
kontakte: 
Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller  
ngu.sc.as@taarnby.dk  eller Lisbeth Topp, Ældre Sagen tlf. 2258 4457.

SUND EFTERLYSNING - HVEM GØR 
TåRNBY SUNDERE?
Sundhedsprisen 2015  
- kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en per-
son, virksomhed, institution eller forening, der har 
gjort noget særligt for sundheden i Tårnby Kommune. 
Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet skal gå til at 
understøtte det sundhedsfremmende arbejde.
Sundhedsambassadører 2015  
- kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør 
noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte 
ambassadører får et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte 
det sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for at få en plads i 
Tårnby Kommunes Komité for Sundhed det følgende år.
Forslag til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4 side, senest onsdag 16. september 2015. 
Du kan enten sende din indstilling på en mail til sundhedsuge@
taarnby.dk eller sende et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 
4, 1.th, 2770 Kastrup. På kuverten/i emnefeltet skriver du ”Sund Efter-
lysning”. 
Prismodtagerne offentliggøres i forbindelse med Tårnbyløbet i Sund-
hedsCenter Tårnby onsdag 7. oktober 2014 kl. 18.30.
Læs mere på www.sundhedscentertaarnby.dk

TåRNBYLØBET 2015
Tårnbyløbet er for alle – motionister, hurtigløbere, mænd, kvinder, 
unge og ældre. Kom og vær med til et herligt efterårsløb. Du kan 
løbe 5 eller 10 km på en rute rundt i kommunen med start og mål ved 
Tårnby Sundhedshus.
Løbet finder sted onsdag 7. oktober kl. 17.30 og koster 80 kr. ved for-
håndstilmelding, 100 kr. ved tilmelding på selve dagen.
Du kan tilmelde dig på følgende måder:
• www.events4u.dk, senest 1. oktober (startnummer tilsendes).
• Giro eller netbank: Danske Bank, senest 1. oktober (Startnummer 
tilsendes).
• Englandsvejens Tømmerhandel, Englandsvej 229, 2300 Køben-
havn S, fra 25. august til 6. oktober. (Her får du startnummer med det 
samme). 

tårnby KommUne

Fortsættes næste side
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• Eftertilmelding i Tårnby Sundhedshus på dagen fra kl. 16.00 – 17.20 
kom i god tid.
Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling
Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste mand og 
kvinde på de to distancer. Præmieoverrækkelse kl. 18.30 i Tårnby 
Sundhedshus. Vand & frugt til alle løbere.
Læs mere på www.sundhedscentertaarnby.dk  
eller www.amageratletik.dk.

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i 
SundhedsCenter Tårnby
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2015:
• Mandag  17.  august  
• Mandag  19.  oktober 
• Mandag  7.  december
Alle dage kl. 14.00-15.30

SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Tilmelding er ikke nødvendig.

TåRNBY KOMMUNE TILBYDER 
PåRØRENDEGRUPPER FOR PåRØRENDE TIL 
DEMENTE I TåRNBY
Ved forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina 
Sahl. Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den de-
mente bor hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. dette gælder både ægtefæller, børn og gode ven-
ner. Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er 
muligt
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. På 
følgende dage:
• Tirsdag d. 18. august kl. 17.00 – 18.30 
• Torsdag d. 20. august kl. 10.00 – 11.30
Vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, der 
afholdes den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og vand. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

UDLEVERING AF FOREBYGGENDE 
HjÆLPEMIDLER
Er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde eller er du 
på vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjæl-
pemiddel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en ba-
debænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til Sund-
hedsCenter Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 13.00 
– 15.00, eller på mail: hjaelpemidler.sc@taarnby.dk  
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpe-
midler hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, Ka-
millevej 4, 1 th., 2770 Kastrup.

TILBUD TIL BORGERE MED NYOPSTåEDE 
LÆNDERYGSMERTER
Et tilbud til dig, der for første gang oplever rygsmerter og er motiveret 
for at modtage råd, vejledning og viden om lænderyg lidelser for at 
forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver kroniske. Tilbuddet 

giver dig redskaber til at håndtere en 
hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til forskellige former for 
fysisk aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 
1 times varighed
• 4 gange undervisning med bl.a. 
smerteteori og forståelse af sammen-
hænge i kroppen 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og 
muligheder

For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitals-
afdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, der 
laver den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fysiote-
rapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 
Kastrup.

REHABILITERINGSTILBUD TIL BORGERE MED KRÆFT
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning fra din egen 
læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en individuel samtale med 
en sygeplejerske og en fysioterapeut om rehabilitering. Samtalen tager 
udgangspunkt i hvad du ønsker at blive bedre til i hverdagen. Sammen 
vurderer vi, hvilke af vores tilbud der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft 
• Ernæring 
• Psykosociale reaktioner 
• Sociallovgivning 
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to gange om ugen på hold af 
1 times varighed samt mulighed for social netværksdannelse.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte os på 
tlf. 2115 0544 eller 3076 0452
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 
Kastrup.

BARE FORDI DU BLIVER ÆLDRE, BEHØVER DU 
IKKE AT FALDE!
Fald kan nemlig forebygges… og det er 
aldrig for sent!
Er du en af Tårnby Kommunes ældre bor-
gere, som enten er faldet eller er i risiko 
for at falde?  - Så er det måske en ide, at 
få besøg af en faldforebygger, som tilbyder 
råd og vejledning om, hvad du kan gøre 
for at undgå at falde. 
Ring eller send en mail og aftal tid med:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeplejerske), tlf. 
3076 0677, mail sc.sf@taarnby.dk

STAVGANG VED 
DIABETESFORENINGEN
Hver mandag kl. 10.00 hele året.
Du kan vælge at gå 2 km eller 4 km, den korte 
rute er i moderat tempo, 4 km-ruten er rask i 
tempo.

tårnby KommUne

Fortsættes næste side
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Fortsættes næste spalte

Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokalfor-
ening.
Mødested P-pladsen ved Pleje- og Daghjemmet Travbanehuset, 
Løjtegårdsvej 98, Kastrup

NYT KONCEPT RØGFRI NATURLIGVIS
Ønsker du at stoppe med at ryge? Så kom med på et rygestopkur-
sus, som er flyttet ud i naturen, hvor sanserne, konditionen og sam-
været får et løft. Som deltager på rygestopkurset bliver du rådgivet 
af en rygestoprådgiver, men også præsenteret for naturens mange 
muligheder af en naturvejleder. Igennem forløbet vil du komme til at 
prøve kræfter med blandt andet geocaching, fisketur, strandaktivite-
ter samt lære, hvordan naturen kan bruges som spisekammer. 
Holdet starter 20. på august Naturcenter Amager, Granatvej 3-15, 
2770 Kastrup.
Kurset afholdes med 6 mødegange over 7 uger kl. 16:30 - 19:00. 
Der vil være 8-12 deltagere på hvert hold og deltagelse er gratis. Alle 
kan være med, dog kræves det at man kan gå 20 min. i rask tempo.
For mere information og tilmelding, kontakt: 
Tårnby SundhedsCenter: Line Fjord, tlf. 2119 0871. 

PENSIONISTCENTRET ”SOLGåRDEN”
nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
tlf. 32 52 95 00 
www.taarnby.dk/solgården

Mandag 10. august kl. 
11.00
Salg af skovtursbilletter til 
Hillerød

Tirsdag 11. august kl. 13.15 - 15.00
Opstart af vores nørklehold

Torsdag 13. august kl. 10.30 - 11.00
Opstart af slankeholdet

Fredag 14. august kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Sang og musik

Torsdag 20. august kl. 10.00 - 16.30
Skovtur til Hillerød By

Fredag 21. august kl. 13.30 
Fællesmøde i caféen 

Onsdag 26.august kl. 13.15 - 15.30
Temadag: Vi laver smykker

Fredag 28. august kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Hit med sangen

Mandag 31.august kl. 13.30 - 14.30
Informationsmøde om rejsen til Mallorca

BORDINGHUS
tårnby Kommunes  
pensionisthus 
Klitrose alle 30 
tlf. 3250 7395
åbningstider:
Mandag lukket 
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 
Onsdag kl.   9:30 - 11.30 
Torsdag kl.   9:30 - 11:30 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 
(sidste fredag i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00

Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til ar-
rangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i 
huset og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik inden for tirsdag, 
fredag eller søndag, der hygger vi os som regel med kaffe og kage. 
Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.dk – for yderlig infor-
mation. For brugere i huset er der adgang til Pc’erne. Der er næsten 
altid en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan 
betjene den. 

fælles aKtiviteter:

aUgUst: Ferie lukket.

september:
Tirsdag 1. september 
Vi starter op igen efter ferie.
Onsdag 9. september kl. 10.00:
Bustur til Fjenneslev & Ringsted. Først går turen mod Danmarks 
eneste arkitekttegnede Outlet med div. designvarer i tasker, sko, be-
klædning samt brugskunst og porcelæn. Efter ca. 1 time forsætter vi 
mod Fjenneslev til en interessant gård, hvor vi spiser vores medbragte 
frokost. Pris kr. 100,00 inkl. kaffe, kage og en øl el. vand.
Onsdag 16. september kl. 12.00:
Foredrag om Olsen Banden af Per Kuskner, som har skrevet bogen 
”Matador, mennesker, myter og minder”. Foredraget er i foreningscen-
tret ”POSTKASSEN”, billetter kan købes i Bordinghus eller i Kastrup 
Tårnby pensionistforening. Pris kr. 40.00 inkl. Kaffe og kage.
Fredag 18. september
Senior Shop, tøjsalg til damer og herrer, gratis adgang. Kom og gør et 
godt køb.
Fredag 25. september
Fællesfrokost med vores egen madpakke og det gode humør.

PENSIONISTHUSET 
PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
tlf. 32 52 09 72
Mandag lukket – åbent ved særlige ar-
rangementer
Tirsdag kl. 9.00 - 16.00 
Onsdag kl. 9.00 - 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00 
Lørdag lukket - åbent ved særlige arrangementer 
Søndag lukket - åbent ved særlige arrangementer  
Torsdag 6. august, kl. 19.00 – 22.00
Torben: byvandring, subkulturer (1 ½ times tur). 
Fra Pilehaven kl. 19 eller Storkespringvandet kl. 20 - pris 
50 kr. 

Fredag 7. august, kl. 13.30 – 15.30       
Sommerfrokost m. musik + sang. I Pilehaven – tilmelding og billet á 50 
kr. senest tirsdag 5. august.
Tirsdag 11. august, kl. 15.00 – 16.30       
York møde (tilmelding slut) 
Torsdag 13. august kl. 9.30 – 17.30  
Skovtur Møns klint. Bustur, Pilehaven medbringer frokost til alle, kaffe 
og kage på samlermuseet. Billet 250 kr.
Fredag 14. august, kl. 15.00 – 16.30       
Billeddag - Venedig holdet.
lørdag 15. august, kl. 11.00 – 15.00
Gamle kongens København
Hyggelig bytur i vores dejlige by – hvad mon vi finder på? Bus og me-
tro. Tilmelding i PH.
Fredag 4. september, kl. 14.30 – 16.00
Tøjsalg - Seniorshop. Kig på tøj – kaffe og kage. Bare mød op!

tårnby KommUne

Fortsat fra forrige spalte ...
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PLYSSEN • UDSTILLING • AUGUST
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, lokale 
foreninger
Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis ad-
gang
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk
Malerier i olie, akryl og akvarel: Dorthe Hecht og Helene 
Kristensen.
Samlinger: Håndværktøj i mini-format ved Kaj åge jørgensen. 
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: Kaj Petersen: Foto: Naturbilleder. 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 Beva-
ringsforeningen for Tårnby Kommune.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syre-
vej station, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af 
gamle lokomotiver ved Allan Meyer. Plancher med foto om Amager-
banens 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 og diverse fotos og tegninger.
Stads- og lokalarkivet i Tårnby udstiller fotografier om Carl 
Flensborg.
Rigmor Andersen udstiller elevarbejder i Patchwork fra elever 
på AOF.
bevaringsforeningen: Fotos ”Op og ned og op igen” - Plys-
sens historie - Kastrup Broforening - Tårnby Brandvæsen og For-
eningsportrætter. 

biblioteKet informerer
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 
ÅbNINgSTIDER
Tårnby Hovedbibliotek, kamillevej 10
Mandag – torsdag  kl. 9 – 20 
Fredag   kl. 9 – 17 
Lørdag   kl. 9 – 15 
Søndag (1.9.-30.4.)  kl. 9 – 15
HUSk at Tårnby Hovedbibliotek er lukket søndage fra den 1. maj til 
den 31. august.
vestamager bibliotek, Ugandavej 111
Mandag – torsdag  kl. 10 – 19 
Fredag   kl. 10 – 17 
Lørdag   kl. 10 – 14

ferieserviCe
Sådan bevarer du din plads i reserveringskøen, når du er på ferie.
Gå på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk og log ind. Under ”Min 
konto” og ”rediger brugerprofil” kan du tilføje feriestart- og sluttids-
punkt, så dine reserveringer er på pause, indtil du er hjemme igen. 
Alternativt kan du henvende dig i Informationen næste gang, du 
kommer på biblioteket eller kontakte biblioteket pr. telefon.
På denne måde bevarer du din plads i reserveringskøen. 
OBS: Denne service gælder kun reserveringer på bibliotekets egne 
materialer.

EFTERÅRETS KURSER PÅ TÅRNBY 
HOVEDBIBLIOTEK OG VESTAMAGER BIBLIOTEK
Fra mandag 17. august kl. 9.00 
åbner vi for tilmelding til alle efter-
årets kurser.
De første kurser starter i be-
gyndelsen af september. Af nye 
kurser tilbyder vi: Introduktion til 
officepakken, Windows 10 - det al-
lernyeste styresystem, introduktion 
til 3D-print og Er du fritaget for 
Digital post?
Hent det trykte kursuskatalog på 
bibliotekerne fra mandag 17. august. Du kan også se udbuddet af kurser 
på taarnbybib.dk fra denne dato.
HUSK: Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside:
taarnbybib.plan2learn.dk Her opretter du dig som bruger med din e-mail-
adresse, hvorefter du kan tilmelde dig de kurser, du ønsker at deltage i. 
Har du ikke en e-mailadresse, kan du tilmelde dig ved at ringe til os på tlf. 
3246 0520 eller ved personlig henvendelse. 

Vi glæder os til at se dig!
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld dig på 
taarnbybib.dk/abonnement

er dU jobsØgende? - få hjælp på biblioteket
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder hjælp til jobsøgende. Du kan få hjælp til:
At oprette et CV på jobnet - At søge efter relevante jobs i forskellige job-
databaser - At komme i gang med at skrive en ansøgning - At skrive et CV 
- At sende ansøgninger elektronisk
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10. 

få hjælp til pC, tablet og mobil i netværKstedet 
Nu er der Netværksted på både Hovedbiblioteket og 
Vestamager Bibliotek. 
Hver onsdag kl. 10.00-12.00 i Læringsrummet på 1. 
sal på Vestamager Bibliotek, Ugandavej 111. 
Hver torsdag kl.14.00-16.00 i Læringsrummet på Ho-
vedbiblioteket, Kamillevej 10.
Tilmelding er ikke nødvendig. 

3d-print
Biblioteket har købt to 3D-printere, som vi stiller til rådighed for bibliote-
kets brugere hver onsdag kl. 14.00-16.00 samt udvalgte lørdage kl. 10.00-
14.00 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10.
Frem til september er det følgende lørdage:
• 8. og 29. august
Lørdag 15. august er det muligt at printe på Vestamager Bibliotek, Ugan-
davej 111, 
i tidsrummet 10.30-13.00.
Prisen er 10 kr. i startgebyr og 5 kr. pr. påbegyndt meter plastic. 
Læs mere på https://taarnbybib.dk/3d

BIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER På NETTET
Følg med på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk ”Det sker på bibliote-
ket”. 
Arrangementsprogrammet i trykt form udkommer hver den 
20. i måneden.
Du kan også købe billetter via hjemmesiden.

billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved 

tårnby KommUne
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personligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 
1495 eller via www.aof-amager.dk 
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sæl-
ges ved indgangen.

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE
AkvARElCAFÉ
Måske maler du allerede eller har lyst til at prøve i selskab med an-
dre. I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder 
eller godt i gang. Akvarelcafeen mødes onsdage i lige uger.
Onsdag 19. august kl. 10.00 Tårnby Hovedbibliotek
Fri adgang - uden billetter.

EN gÅTUR Og EN gO´ HISTORIE
Vi går en tur ad Hjertestien gennem Byparken til Hovedbiblioteket. 
Vi mødes ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, 
og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Vi runder turen af indendørs 
med en kop kaffe eller te, mens Laura Michelsen læser en historie 
højt.
Onsdag 26. august kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen på Englands-
vej, hvor Hjertestien starter
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne. Turen er knap to 
kilometer lang. Fri adgang uden billetter.

DOkUMENTARFIlMklUbbEN TÅRNbY DOX... 
... viser: Testamentet
Henrik har store problemer. Hans kæ-
reste er skredet, hans stof- og alkohol-
misbrug er helt ude af kontrol og han er 
i dyb gæld. Da Henriks velhavende bed-
stefar dør og efterlader ham en formue 
bryder en sand krig ud i Henriks familie 
og mange års svigt og forræderi bliver 
afsløret.

Instr: Christian Sønderby jepsen. Danmark, 2011, varighed: 86 min.
Onsdag 26. august kl. 16.30. Tårnby Hovedbibliotek

Dokumentarfilmklubben Tårnby DOX
For dig, der gerne vil se dokumentarfilm sammen med andre. Fil-
mene vises skiftevis på
Tårnby Hovedbibliotek og i Kulturhuset Kastrup Bio.
Se mere på www.taarnbybib.dk fra 1. august.

lITTERATURCAFÉ
Ved Marianne Bøgh Pedersen, Henrik Tøttrup johansen og Lise 
Lotte Larsen. Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? 
I Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden, mens bibliotekarerne 
fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige 
bøger - romaner, krimier og fagbøger.
Denne sæson afholder vi Litteraturcafé fire gange, alle gange på Ho-
vedbiblioteket. Udvalget af bøger, vi fortæller om, skifter hver måned
Tirsdag 1. september kl. 15.00. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billet-
ter.

ROCkCAFÉ - Magtens korridorer
Se filmen og mød instruktøren!
Se den interessante dokumentarfilm Magtens Korridorer - strikke-
klub på alufælge og mød instruktøren bag filmen Andreas Haaning 
Christiansen. 

Filmen følger bandet fra den fugtige 
øvekælder frem til de står på Ros-
kilde Festivalens Orange Scene i 
2006 og til indspilningerne af deres 
hidtil mest ambitiøse album Milan Allé 
(2009). Andreas Haaning Christian-
sen debuterede som instruktør med 
dokumentarfilmen Sleep Good - Rock 
Well og er for tiden i gang med en do-
kumentarfilm om Lars H.U.G.
Efter filmen vil musikbibliotekar Per Reinholdt Nielsen interviewe in-
struktøren, som også gerne svarer på spørgsmål fra publikum.
Torsdag 3. september kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

ARRANGEMENTER FOR BØRN
Kom og hØr en historie…

HØjTlæSNINg FOR bØRN
Kom og hør en historie hver tirsdag kl. ti og hver torsdag kl. to. 
Vi finder nogle gode bøger frem og læser op på både Ho-
vedbiblioteket og Vestamager Bibliotek.
Find os i tøsehulen på Hovedbiblioteket og i småbørnsområ-
det på Vestamager Bibliotek.
Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek.
Tirsdage kl. 10.00 
Torsdage kl. 14.00 
Der er ingen tilmelding, kom bare når I har tid og lyst.

gIv DINE NYE SkOlEbØgER FINE bOgOMSlAg
Biblioteket stiller borde op med bogbind og gamle plakater. Kom og 
bind dine nye skolebøger ind og dekorer omslagene.
Du kan også få printet dine forbogstaver (højst tre bogstaver) ud på 3D 
print.
Dette print kan du bruge til nøglering eller i lynlåsen på penalhuset.
Onsdag 12. august til lørdag 22. august i åbningstiden. Tårnby Hoved-
bibliotek. Fri adgang – uden billetter.

STADS- OG LOKALARKIVET
glemmer du nr. 4, 2015
PARKER I TåRNBY - De grønne 
områder
De grønne områder udgør næsten 
halvdelen af Tårnby Kommunes 
areal. Og så er Saltholm ikke en-
gang medregnet. I dette nummer 
af Glemmer Du vil vi fokusere på 
parkerne, der som fine, grønne 
enklaver er integrerede i boligbe-
byggelsen rundt omkring i hele 
kommunen.
Glemmer du nr. 5, 2015, der 
udkommer primo september, får 
titlen
I FLENSBURGS FODSPOR - En 
tidsrejse gennem Kastrup
Bladet kan hentes gratis på bib-
liotekerne, så længe oplag haves, 
eller hentes i en printvenlig version 
på taarnbybib.dk, gå ind under 
Stads- og Lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

tårnby KommUne

Fortsat fra forrige side

Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige spalte ...



Tå
R

N
B

y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
5

 1
1

NYGAMMELT KØKKEN
køkken, bad og garderobespecialister siden 1985

KOM TIL ÅBENT HUS
FREDAG D. 14. AUG. 10.00 - 18.00

Vi byder på lidt koldt at drikke samt snacks

VI FEJRER 30 ÅRS JUBILÆUM

showroomets åbningstider:
 Mandag til onsdag 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, tlf. 38791614, www.nygammelt.dk

MED EKSTRA GODE TILBUD

Du sparer 30% på alle underlimede vaske 
(gælder hele august 2015)

Få en lækker bestikbakke GRATIS 
(Gælder ved bestilling af en køkkenrenovering i august
måned, værdi op til 457,00 kr.)

Alle greb koster KUN 20,-  
Gælder kun d. 14. august ved besøg i butikken.
(Max. 20 greb pr. kunde, og så længe lager haves.)

SKIFT KØKKENLÅGER

155,- pr. greb. 

SPAR op til

SKIFT IKKE KØKKEN

NYE
KØKKEN-

LÅGER
  

NEMT OG
BILLIGT

NyGAMMELT KØKKEN FEJRER 30 åRS JUBILÆUM 
MED åBENT HUS OG MASSER AF GODE TILBUD

Nygammelt Køkken 
fejrer 30 års jubi-
læum i hele august 
måned. 
Køkkenrenoverings-
firmaet blev etable-
ret i 1985 og var den 
første virksomhed i 
Danmark der indfør-
te køkkenrenovering 
med nye køkkenlå-
ger efter individu-
elle mål. 

Nygammelt Køkken har kørt efter samme koncept i alle 30 år. Hos Nygammelt 
er filosofien den, at der ikke er grund til at kassere, hvad der stadig fungerer, og 
at det eksisterende køkken med få midler kan forvandles fra gammelt og slidt 
til nyt og lækkert.

”Det gamle køkken er måske ikke så indbydende, som man godt kunne tænke 
sig, men samtidig for godt til at smide ud. Investeringen i et helt nyt køkken kan 
for mange derfor virke både uoverskuelig og unødvendig. Det er her vores kon-
cept kommer i spil. Ved at genbruge de eksisterende elementer og udelukken-
de udskifte facaden såsom låger og bordplade, så sparer man både penge og 
ombygningsrod, det tager oftest kun en dag”, fortæller direktør Frank Toepfer.

Firmaet glæder sig over at kunne fejrer 30 års jubilæum i køkkenbranchen og 
holder derfor åbent hus fredag d. 14. august mellem 10.00 - 18.00. Her vil 
der blive budt på lidt koldt at drikke samt snacks og nogle ekstra gode køk-
kentilbud. 

Nygammelt Køkken
Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14

FØR

NU

I loppernes land
Frivillige kræfter stod bag, da der 
på en første solbeskinnet lørdag i 
august afholdtes loppemarked ved 
Allégården bag Meny på Tårnbyvej

Af Torben Jensen,  
Amager Fotoklub 

Der har i mange år, med enkelte pau-
ser, været loppemarked på pladsen 
og de sidste 4 år har Karina Maut, som 
selv bor i Allégården, stået for arran-
gementet. Karina fortæller, at det ind-
til videre er gratis at stille sin bod op 
og at der er adgang for alle, der har 
lyst til at være med og denne dag er 
der ca. 50 sælgere. Boligforeningens 
bestyrelse støtter op om arrangemen-
tet og er til stede med salg af kage mv., 
hvor overskuddet går til Allégårdens 
børn.

Rikke og Lasse er klar ved deres bod 
sammen med deres datter Kaya og 
hendes veninde Naya. Familien bor i 
Allégården og har deltaget som sæl-
gere ved loppemarkedet to gange tid-
ligere. Rikke og Lasse fortæller, at de 
fortrinsvis deltager for hyggens skyld, 
men også for at komme af med deres 
gamle ting. Lasse fortæller, at loppe-
markedet afholdes to gange årligt, at 
der i dag er lidt færre mennesker, end 
der plejer og at det nok skyldes, at 
mange stadig er på ferie. Familiens fe-
rie har i år gået til Holland. Nu står den 
på arbejde og snart skole igen. Men 
først skal denne lørdag altså tilbringes 
i loppernes land.

Tårnby Bladet møder også Kasper 

og Gitte, som sammen med Gittes 
mor, Inge, har taget opstilling på lop-
pemarkedet. Inge har boet i området 
i over 50 år og familien har deltaget 
i loppemarkedet rigtig mange gange - 

mere end 20 gange, regner de sig frem 
til. De er her først og fremmest, fordi 
de har en masse ting, som de gerne ser 
genbrugt af andre. Særligt efter Gittes 
fars død er der en masse værktøj, der 

skal sælges. Der er ivrig aktivitet om-
kring deres bod, og ind imellem Tårn-
by Bladets spørgsmål bliver der solgt 
ting og sager.

Venstre øverst: familien med Lasse og Rikke. Midt øverst: arrangøren Karina sammen med bestyrelsen. Højre 
øverst: familien med Kasper og Gitte.
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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!

På www.taarnbybladet.

dk kan du finde tidligere 

udgaver af Tårnby Bladet - 

og seneste nyt

Mobil Frisør
Kører NU alle dage

Dame
Klip  450 kr.
Klip & vandondulation  850 kr. 
Permanent inkl. klip  850 kr.
Striber i toppen  300 kr.
Striber i hele håret fra  600 kr. 
Farve i bund  400 kr. 
Farve i hele håret fra  600 kr.
Farvning af bryn og vipper  150 kr.

Gitte Quest, frisør
31 34 36 04
mail@gittequest.dk
www.gittequest.dk
Ring og aftal en tid

Herre  
Klip  350 kr.
Klip,skæg,ører,bryn 100 kr.

Børn   
Klip 0-11år  200 kr. 
Konfirmation/ 
festopsætning fra  1500 kr.

Også påsætning af hår, 
almindelig opsætning 
samt til bryllup inkl.  
1. prøveopsætning, 

konfirmations/
festopsætning.

kØRSEl 100 kr.
(inklusiv kørsel  
indenfor 2770)

ObS

Lørdag 
5. september 
Skottegårds-

marked

Sejlende fortællinger kommer til Kastrup
I forbindelse med forenin-
gernes store familiefest 
Spræl i Haven 12. september 
kommer også biblioteks- og 
udstillingsskibet M/S Bibia-
na til Kastrup

Af Terkel Spangsbo

Mens Spræl i Havnen kun va-
rer en enkelt dag vil M/S Bibi-
ana lægge til kaj i en hel uge 
med udstillinger af national 
og international illustrations-
kunst og kulturaktiviteter for 
både familier, feriefolk, dag-
institutioner og skoler.

Skibet med udstillingen 
‘Sea Fairy Tales’, der består 
af værker af 79 anerkendte 
kunstnere fra landene om-
kring det Baltiske Hav, lagde 
ud fra Helsingør i begyndel-
sen af august og begyndte 
derefter sin sejlads rundt 
langs de danske kyster, en 
sejlads som vil vare til og med 
2017.

Holdet bag Bibiana Dan-
mark arbejder hver og én med 
projektet på ‘con amore’-ba-
sis, overbevist om nødvendig-
heden af denne slags udstil-

linger og samarbejdet med 
udenlandske, kunstneriske 
organisationer. Hele holdet 
– de frivillige guider, initiativ-
tagerne, advisory board’et, de 
eksterne kritikere, designer-
ne, kommunikationsfolkene 
og den daglige projektorga-
nisation – tror fuldt og fast på 
værdien i dette projekt.

Bibiana lægger til i Skanska 
marina lørdag 12. september 
og bliver en uge.

M/S Bibiana med udstillinger og aktiviteter 
kaster anker i både små og store havne. M/S 
Bibiana er støttet af Nordea-fonden med 9 
millioner kroner og er gratis for alle.
Skibet er ladet med børnekunst og –kultur 
for landkrabber, søfolk, godtfolk, fagfolk og 
feriefolk.

Bibiana kan besøges fra 12. til 19. september i 
havnen foran Bryggergården.
Skolebooking. Tlf.: 2988 0882
Øvrig kontakt: BIBIANA Danmark, Ørestad 
Boulevard 55 B,  2300 København S. Tlf.: +45 
3114 8061 Email: info@bibianadanmark.dk
www.bibiana.dk

Tårnby Kommune og Tårnby 
Forsyning er i gang med at 
lave skybrudssikring af Ama-
ger Landevej mellem Kors-
vejskrydset og Følfodvej

Vejarbejdet på Amager Lan-
devej er et led i kampen mod 
forventede skybrud og de 
skadevirkninger med over-
svømmede haver og kældre, 
som man forventer vil komme 
i fremtiden.

Nu bliver vejbanen ind-
snævret, og hastigheden 
sænkes, og der anlægges nye 
grønne rabatter og parke-
ringspladser.

Regnvandet ledes fra vej-
banen til parkeringslommer¬ 
og cykelsti, som anlægges i 
asfalt på grus, hvor vandet kan 
sive ned igennem. Regnvan-
det siver ned og magasineres 
i og under belægningen, hvor 
det ledes via dræn til samle-

brønde ud for sideveje¬ne, 
for derved forsinket at løbe 
til kloak. 

Midterrabatten, der tidli-
gere var asfalteret med små 
lommer til træer, gøres grøn 
med vegetation og vejtræer, 
så vandet, der falder på mid-
terrabatten fremover kan 
nedsive naturligt. 

Ejendomme skal have fa-
skiner

Tagvandet fra de ejendom-
me, som afvander direkte til 
vejen i dag, bliver afkoblet og 
ledt til faskiner under mem-
branen i cykelstien, hvorfra 
det nedsiver.

Anlægget er dimensioneret 
til en 10 års hændelse, og det 
kan samlet set tilbageholde 
og magasinere skybrud op til 
en 100 års hændelse. Dette 
betyder at regnvandet kan 
stuve op til belægningsover-
fladen / henholdsvis fortovs-
kantstenens top ved en regn-
hændelse, som statistisk set 
kun forekommer en gang pr. 
10 år og pr . 100 år.

Der indrettes arbejdsplads 
på en del af Nettos parke-
ringsplads, hvor det også er 
muligt at se og læse mere om 
projektet. Arbejdet starter 
ved Følfodvej og bevæger sig 
ned mod Saltværksvej.

Arbejdet forventes færdigt 
i november 2015

Kilde taarnby.dk

Mod vand til 10 og 100 års hændelser



Tå
R

N
B

y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
5

 1
3

Havemænd til rådighed
- Klipning af hæk
- Græsslåning
- Luge i bedene
- Fjernelse af affald
- Klipning af buske & træer
- Rengøring af arealer

Yderligere er vi behjælpelige med:
- Kommoden der skal rykkes
- Sofaen der skal smides ud

- Entre der skal males

Havemand Nicklas

31 39 19 93
Havemand Henrik Quest

23 45 38 11
www.quest-multiservice.dk

AlT HAvEAFFAlD 
FjERNES AlTID 

SIDST PÅ DAgEN

1 mand 350 kr. i timen.
2 mænd 600 kr. i timen.

kØRSEl 50 kr.  
indenfor 2770

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af 
den lokale låsesmed

lÅSEbUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 kastrup

Møllevej 72
Tlf. 26 44 26 17

www.amagerkattepension.dk

AMAGER  
KATTEPENSION

Husk www.
taarnbybladet.dk

Plejebørn har også brug for en pc

Ros til Tårnby Kommune fra 
hjælpeorganisationen Bør-
nehjælpsdagen

Tårnby kommune er en ud 
af de 29 kommuner i Dan-
mark, der har valgt at støtte 
plejebørn med behov for en 
computer. Det viser en ak-
tuel rundspørge, som Børne-
hjælpsdagen står bag. Hjæl-
peorganisationen har doku-
menteret, at særligt de 10-13 
årige plejebørn halter bagud 
i den teknologiske udvikling.

På landsplan har 43 procent 
i denne gruppe deres egen pc, 

mens gennemsnitstallet er 63 
procent for børn, der ikke er 
anbragt uden for hjemmet.  
Det viser Gallups Børne- og 
Ungdomsindeks for 2014.

- Vi er rigtig glade for, at 
Tårnby ser positivt på pleje-
børns computerbehov. Ifølge 
kommunens besvarelse har 
man oprettet en særskilt pul-
je eller anden ordning, som 
giver plejebørnene mulighed 
for at søge om en pc, siger 
Børnehjælpsdagens direktør, 
Ina Thorndahl.

- Efter sommerferien træ-
der en række nye og skærpe-

de it-læringsmål i kraft som 
følge af skolereformen. Der-
for har plejebørnene og alle 
andre anbragte børn, brug for 
it-redskaber.

Andre bør følge trop
Børnehjælpsdagen opfordrer 
nu andre kommuner til at lade 
sig inspirere af Tårnby, netop 
fordi it-redskaber i forhold til 
anbragte børns skolegang er 
så vigtig.

- Det er rimeligt, at alle 
kommuner hjælper de an-
bragte børn, der har brug for 
en computer til deres uddan-
nelse. Børnenes fremtidsmu-
ligheder bør ikke afhænge 
af hvilken kommune, de er 
anbragt igennem, siger Ina 
Thorndahl.

jli

Tårnby er blandt de 29 
kommuner i Danmark, der 
giver støtte til, at plejebørn 
også kan få adgang til en 
computer. Foto: Kim Agersten

Fakta om plejebørn
I følge Ankestyrelsens seneste tal er 48 børn anbragt uden 
for hjemmet gennem Tårnby kommune. 58 procent af alle 
anbragte børn i Danmark bor i en plejefamilie. I alt er cirka 
11.600 børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet.

En anbringelse kan skyldes mange forskellige årsager, men 
typisk har barnet været udsat for omsorgsvigt, overgreb, mis-
brug eller psykisk sygdom i familien.

I følge Kommunernes Landsforening har 40 procent af de 
anbragte børn ikke taget folkeskolens afgangsprøve som 
16-17-årige, mens det kun gælder seks  procent af de ikke-
anbragte børn.

Lyn- og tordenvejr, skybrud  
gav både ildebrand og vand-
skader i Tårnby

Tirsdag aften i uge 32 åbnede 
himlens sluser sig for alvor, 
og det både lynede og tord-
nede! Et varslet skybud blev 
til alvor.

Det var der flere som fik at 
mærke! For brandvæsenets 
vedkommende blev der slået 
stor alarm lidt i ni om aftenen, 
hvor der blev meldt om ild i 
en oliebeholder i en kælder 
i lufthavnen og kort efter gik 
en såkaldt automatisk brand-
alarm ind fra et andet sted 
ligeledes i lufthavnen. 

Der var heldigvis hverken 
brand det ene eller andet 
sted om end der dog var tale 
om meget varm hydraulikolie 

det første sted. Mens resten 
af styrkerne holder standby 
i Hovedvagten på Kystvejen 
meldes om brand i en villa 
på Løjtegårdsvej, hvorefter 
de omgående kører dertil. 
Det skulle vise sig at være 
lynet som havde slået ned og 
startet en brand. To røgdyk-

kerhold blev indsat og man 
fik hurtigt styr på branden, så 
den blev forholdsvis begræn-
set. Til gengæld var røgen 
nået rundt i hele huset, så 
man måtte rekvirere skade-
service til det efterfølgende 
arbejde. 

tsp

En travl aften for brandvæsenet

Fra branden på Løjtegårdsvej. Foto: Mikkel Joh.
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TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

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

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

FÅ ET GODT TILBUD 
UDEN FORBINDENDE 
KONSULENTBESØG

Levering til private samt 
stat & kommuner

6 års garanti på markiser

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup

Se den royale arena få låg på
Ny udsigtspavillon ved Kø-
benhavns nye arena er en 
udflugt værd

Tekst Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Petrsen, Amager 

Fotoklub.

Efter planen åbner Køben-
havns nye arena til sports- og 
kulturarrangementer i Øre-
stad 4. kvartal af 2016. Lige 
nu får arenaen, der kommer 
til at rumme mellem 10 og 
15.000 tilskuere tag på.

300 tons tunge spær brin-
ges på plads af to kæmpe-
kraner og placeres med mil-
limeter præcision. Det facine-
rende arbejde kan følges fra 
taget af en helt ny udsigtspa-
villon, hvor til der er offentlig 

adgang i dagtimer.
I udsigtspavillonen, der 

er åben alle ugens dage fra 
12-19 i indtil 23. august kan 
man se flotte illustrationer 
af, hvordan Royal Arena plan-
cher, der viser faser i bygge-
riet og den færdige arena. Ad-
gangen er naturligvis gratis. 

Redaktionen ved ikke om 
der er officiel adgang med bi-
ler, men ved de besøg vi har 
foretaget efter pres-sepræ-
sentationen har vi uhindret, 
men forsigtigt kunne køre ind 
fra Ørestads Boulevard helt 
hen til pa-villonen, som er af-
skærmet fra den ”farlige del” 
af byggeriet.

Fakta om Royal Arena
- Royal Arena opføres af Arena CPHX P/S, der ejes af 
Københavns Kommune og Realdania med hver 50 procent.
- By & Havn, der er grundejer, indgår som 
samarbejdspartner i projektet og bidrager ved at stille 
grundentil rådighed.
- Med opførelsen af Royal Arena kommer København 
på linje med andre store byer som Ham-burg, Berlin og 
Stockholm. Det forventes, at Royal Arena vil tiltrække en 
bred vifte af kulturelle og sportslige arrangementer. 
- Royal Arena får plads til cirka 15.000 gæster ved 
koncerter og cirka 12.500 til sportsarrange-menter. 
Arenaen kan automatisk skaleres ned til en kapacitet på 
omkring 3.000. Royal Arena får et dedikeret og eksklusivt 
VIP niveau for arenaens kommercielle samarbejdspartnere. 

DAN HAMMER er direk-
tør for driften af Royal 
Arena. Driftsselskabet 
vil ikke selv stå som ar-
rangør, men alene udle-
je hallen til koncert- og 
sports begivenheder 
som eksempelvis VM i 
Ishockey. 

- Der er rettigheds-
havere til store sports-
begivenheder og det 
bliver dem, der skal leje 
hallen.

Han forventer op til 
100 arrangementer af 
forskellig størrelse om 
året. Der er tænkt på, 
at hallen hurtigt skal 
kunne stilles om fra 
for eksempel en hånd-

boldkamp til en koncert 
med en verdensstjerne. 
Således kan store last-
biler med hængere 
kunne køre ind i den 
ende med al udstyr.

- Gulvet kan sagtens 
bære. Man skal heller 
ikke være bange for, 
at vi vil ”æde” alle be-
givenheder fra andre 
store haller. Vi kommer 
til at supplere markedet 
for store kulturbegiven-
heder.

- Vi vil også være 
gode naboer. Skal vi 
huse verdensmester-
skaberne i ishockey 
skal der spilles mange 
kampe i andre haller 

både på Sjælland og i 
Sydsverige, siger Dan 
Hammer.

Skulle Bruce Spingsteen 
komme forbi med scene- og 
lydudstyr  på store lastbiler 
kan  de køre ind i hallen vis 

store porte i gavlen.

Fra udstillingspavillionen tag er der fin udsigt til en spændende 
bygge-plads. I baggrunden ses tagspærene, som er samlet på 

byggepladsen. I pavillonen er døren åben daglig mellem kl. 12 og 19 
indtil 23. august. Her ses et fyldigt billedmateriale, hvordan Royal 

Arene vil tage sig ud i slutningen af 2016.
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åbent 365 dage om året

se hvad der sker på  
den blå planet 

fra 5. august  
 ny vandlegeplads
Kom og leg på vores nye  
sjove vandlegeplads 
for store og små  
landkrabber. 

1. juni – 16. august
kriblende krabber 
Kom og fisk krabber hver dag fra  
kl. 10.30 til 17.45 – om mandagen  
helt frem til klokken 20.00.  
Du kan låne fiskestænger  
på stedet. 

27. juni – 16. august 
øresundssafari
Oplev Øresund med  
mulighed for at  
se sæler ved  
Saltholms  
kyst. 

 
hold øje med vores  
aktivitetskalender på  
denblaaplanet.dk

Sæson tjek før 500,- nu 349,-
gennemgang af hele cyklen, stramning, 

justering, polering, smøring af gear, 
bremser, forhjul og baghjul

Alle reparation udføres fra dag til dag •  Vi sælger, bytter og udlejer nye og brugte cykler 
      

TÅRNBY CYKLER • TÅRNBYVEJ 51 • 2770 KASTRUP 
• TLF.: 8887 3011 • 6065 2146 •

Kæmpe 
rest salg af 
2014-modeller

• Lapning kun 69,- • Udskiftning af slange 130,-  
• 2 x kevlar dæk + slange m montering 599,-  
• Ny kæde inkl. montering  249,- • Cykelkurve mm.  189,- • 
Vi har expresservice for kun 49,- ekstra. Færdig inden for en 
time • Afhentning + Levering af cykler 49,-

Skole klar cykelSkole klar cykel

FIXI Bike  spar 1100,- 

Nu kun 1999,- KBH cykler     
med 7 gear spar 1700,- 

nu 2199,-

Storkøbenhavn 
får mindre kalk i 
drikkevandet
Københavnernes vaskema-
skiner vil fremover holde 
lige så længe som de midt- 
og vestjyske, når Hofor går 
i gang med at blødgøre det 
kalkrige vand. 

Drikkevandet i hovedstads-
området er det hårdeste i 
Danmark. Og det betyder, at 
storkøbenhavnere i højere 
grad end andre døjer med 
dryppende vandhaner og 
kalk, der sætter sig fast på 
badeværelsesfliser, i elked-
ler, vandrør og hårde hvi-
devarer, så de bruger mere 
energi og hurtigere bliver 
slidt. Det skriver Bolius.dk

Men nu skal det være slut 
med ulemperne ved hårdt 
vand for borgere og virk-
somheder. Hovedstadsom-
rådets Forsyningsselskab, 
Hofor, vil blødgøre vandet, 
og det sker gradvist frem 
mod 2024. 

- Lande som Sverige og 
Holland har allerede gjort 
det i årevis, siger projekt-
leder i HOFOR, Dorthe von 
Bülow til Bolius.dk 

Afløbsrens og sand blød-
gør vand
HOFOR har valgt at bygge 
nye afkalkningsanlæg med 
såkaldte pelletbeholdere på 
alle sine vandværker. Det vil 
ikke ske på samme tid, men 
fra 2016-2024, hvis kom-
munalbestyrelserne i de 
forskellige kommuner ellers 
godkender det. 

I pelletbeholderen blød-

gøres vandet ved at tilsæt-
te natriumhydroxid (også 
kendt som afløbsrens, kau-
stisk soda, ætsnatron og 
natronlud, red.) og desinfi-
ceret sand til vandværkets 
råvand. 

- Natriumhydroxid, som er 
en stærk base  hjæIper ude-
lukkende til at binde kalken 
til sandet, og det eneste, der 
går videre, er en ganske lille 
smule natrium, som knapt 
kan spores og slet ikke 
smages. Og drikkevandets 
kemiske balance overvåges 
konstant, siger Dorthe von 
Bülow til Bolius.dk.

Dyrere vandregning – men 
alligevel billigere
Isoleret set vil blødgørings-
projektet betyde, at forbru-
gernes vandregning vil sti-
ge, fordi det koster af bygge 
og drive afkalkningsanlæg-
gene. Men ifølge HOFOR vil 
hver forbruger - når alt er 
lagt til og trukket fra - spare 
4,40 kr. pr. kubikmeter vand. 
For en familie med et gen-
nemsnitsforbrug på 120 m3 
vand om året svarer det til 
528 kr. om året. 

- Selvom vandregningen 
stiger, har COWI regnet ud, 
at især varmtvandsanlæg og 
hvidevarernes længere le-
vetid, men bl.a. også lavere 
energiforbrug og mindre 
forbrug af sæbe og rengø-
ringsmidler samlet set giver 
en besparelse, siger Dorthe 
von Bülow. 

Lørdag 
5. september 
Skottegårds-

marked

Næste udgave af Tårnby Bladet 
udkommer fredag 28. august

Deadline fredag 21. august
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Restauratørerne Jeanet og Pierre 
Conradi glæder sig til at se mange 
glade gæster til deres spændende 
efterårsarrangementer.

Ålegildet som er en fast tilbageven-
dende tradition kører i år tre uger så 
ingen går forgæves.

Musikarrangementer bliver det nye 
hit og Pierre har inviteret gamle ven-
ner til at stå for underholdningen.

Allan Heiding debuterede med ban-
det ”Flair” og senere i mange andre 
sammenhæng, ikke mindst 15 år i 
Tivolis ”Vise Vers Hus”. Han spiller 
sit meget brede og populære reper-
toire sammen med datteren Joanna.

Debbie Cameron mest kendt fra 
”Krøller eller Ej” i Melodi Grand Prix 
og indenfor jazz og popverdenen. 
Debbie spiller standard, evergreens 
popklassikere.

Ann Farholt en ægte jazzdiva kendt 
for mange år med Jesper Thilo og 
Jan Kaspersen, hyggejazzer med 
materiale fra bl.a. Ella Fitzgerald, 
Nat King Cole og Anita O`day ak-
kompagneret af Olivier Antunes.

James Rasmussen fra ”Four Jacks” 
og en lang solokarriere, underholder 
med showet ”Jeg var en Jack” sing 
back tracks med de originale Jacks 
på kor krydret med anekdoter om 
deres spændende karriere. Hvem 

kender ikke ”Tom Dooley”, ”Åh 
Marie a ve hjem til dig” og ”Manda-
lay” for bare at nævne lidt af reper-
toiret.

Til musikarrangementerne serveres 
en lækker tre retters menu inden 
aftenens kunstner indtager scenen. 
Der vil være begrænset antal plad-
ser til arrangementerne og der kan 
allerede nu reserveres plads.

Herefter overtages traditionen tro re-
sten af efteråret af Mortensaften og 
julefrokoster.

Mere info om programmet kan 
ses på www.allekroen.dk.

24. august - 13. september
Ålegilde

Succesen gentages
Friskstegte ål med persille og fløde-

kartofler ad libitum
Fredag 21. august

Allan & Joanna Heiding
3 retters menu og underholdning

Fredag 11. september
Debbie Cameron

3 retters menu og underholdning
Fredag 9. oktober

Ann Farholt
3 retters menu og underholdning

Fredag 6. november
James Rasmussen

3 retters menu og underholdning
Tirsdag 10. november

Mortens aften
Lækker 3 retters menu
November og december

Julebuffet
Veltilberedt traditionel dansk julefro-

kost
Se mere på www.allekroen.dk

En god ide at bestille bord
Jeanet & Pierre

Alléen 54 • 2770 Kastrup

Præsenterer 2015 

Hver dag ”Ugens ret” til kr. 155,- fra kl. 17
Bordbestilling 3251 9162

jpconradi@email.dk • www.allekroen.dk

Lørdag 
5. september 
Skottegårds-

marked

Vi har modtaget:

Hvad vil du vise en gæst i Tårnby?
Af Lis Schneevoigt, 

medlem af Tårnby Sogns 
Menighedsråd

Tak til Tårnbybladet for at tage 
dette emne op! Det er nemlig 
underprioriteret, og det er 
en stor skam! Bevaringsfor-
eningen kan på stående fod 
opremse de første 100 steder, 
der er værd at vise frem, men 
den kasket lader vi ligge her, 
og spørger i stedet, om der ud 
over selve Tårnby Kirke, der 
kan føres tilbage til Hvidernes 
og Absalons tid, også i fremti-
den være noget at se, når man 
færdes på Tårnby Kirkegård?

Leif Rislund fra Tårnby 
Landsbyen har nemlig nogle 
synspunkter, som er værd at 
hæfte sig ved! Han vil tage 
sine gæster med hen på kir-
kegården! Her ligger mange 
fremtrædende repræsentan-
ter for livet i Tårnby begravet. 
I begyndelsen blev fine folk 
begravet i selve kirken under 

en ”dyne”, en ligsten, som for 
de flestes vedkommende nu 
er flyttet ud på kirkegården. 
Den ældste ligsten omhand-
ler den første præst efter 
reformationen, den findes 
til venstre for alteret. Almin-
delige dødelige blev gravsat 
på kirkegården, uden hæk 
eller hegn, så det skete ofte, 
at man kom til at grave ind i 
andre menneskers grave, når 
man skulle lægge afdøde i jor-
den! Det var en opgave, som 
det påhvilede de pårørende 
at udføre.

Nu er det blevet en beko-
stelig affære at have de store 
familiegravsteder på Tårnby 
Kirkegård. Mange er allerede 
nedlagt. Enkelte gravmæler 
har man fjernet fra deres op-
rindelige plads og opstillet 
ved kirken, kirkegårdsmuren 
eller i et tidligere gravsted. 
De rummer mange historier 
om fortjenstfulde mænd, der 
har præget livet i Tårnby gen-

nem århundrederne.
Nationalmuseet beder alle 

kirkegårde om at få registre-
ret sådanne gravminder, så 
man kan se sognenes historie, 
og de forskellige stilarter, ste-
nene repræsenterer. Det er en 
stor og vigtig opgave for me-
nighedsrådet, som nu er helt 
aktuel, fordi man vil omlægge 
kirkegården til store græs-
plæner og staudebede. Derfor 
er det vigtigt at få registreret 
de bevaringsværdige grav-
mæler efter Nationalmuse-
ets vejledning, mens tid er.  ! 
Bullshit rockerne reserverede 
8 gravsteder for deres med-
lemmer, nu er der et - høvdin-
gens -tilbage. Det står foran 
snarlig nedlæggelse.

Tårnbys Kirke er vores æld-
ste og største seværdighed, 
og Tårnbys historie ligger sta-
dig lige rundt om den, først og 
fremmest på kirkegården. Det 
kan vi da ikke være ligeglade 
med!

Røgfri Naturligvis – 
nyt rygestopkursus 

FAKTA: 
Holdet starter 20. august 
på Naturcenter Amager, 
Granatvej 3-15, 2770 
Kastrup.
Kurset afholdes med 6 
mødegange over 7 uger kl. 
16:30 - 19:00. Der vil være 
8-12 deltagere på hvert hold 
og deltagelse er gratis. Alle 
kan være med, dog kræves 
det at man kan gå 20 min. i 
rask tempo.

Ønsker du at stoppe med 
at ryge? Så kom med på 
et rygestopkursus, som er 
flyttet ud i naturen, hvor 
sanserne, konditionen og 
samværet får et løft. 

Erfaringer viser, at deltagere 
på rygestopkurser, der er 
flyttet ud i naturen, har tre 
gange større succes med at 
forblive røgfri som deltage-
re på almindelige rygestop-
kurser. Tårnby kommune 
tilbyder nu det nye koncept 
Røgfri Naturligvis, hvor del-
tagerne på rygestopkurset 
ikke alene rådgives af en 
rygestoprådgiver, men også 
vil blive præsenteret for 
Tårnbys naturperler af en 
naturvejleder.

Deltagerne stifter be-
kendtskab med alternative 
aktiviteter og finder kvalitet 
og værdi i naturens mange 

muligheder. Igennem forlø-
bet vil deltagerne komme til 
at prøve kræfter med blandt 
andet geocaching, fisketur, 
strandaktiviteter samt lære, 
hvordan naturen kan bruges 
som spisekammer. 

Information og tilmelding, 
kontakt: Tårnby 

SundhedsCenter: Line 
Fjord, tlf: 2119 0871 eller 

Stoplinien 80313131

Lørdag 12. september 2015

www.spraelihavnen.dk

Fysioterapeut fik pris  
Selv længe efter en hjerne-
skade kan målrettet træning 
give førligheden tilbage

Et slagtilfælde kan koste ar-
bejdet og gå hårdt ud over 
både fritid og familieliv. Hel-
digvis er der håb for de ramte. 
Et nyt pilotstudie viser, at 
individuelt tilpasset træning 
kan give forbløffende resulta-
ter, selv flere år efter skaden 
er sket.

 - Selvom de trænede i for-
vejen, så vi en klar forbedring, 
da træningen blev lagt om, så 
den handlede om deres indivi-

duelle udfordringer, siger Ma-
lene Pedersen, der er vokset 
op i Dragør og siden har læst 
til fysioterapeut i København.  
Hun har gennemført pilotstu-
diet sammen med Tina Høgh 
Rasmussen, som deres fælles 
bacheloropgave på fysiotera-
peutuddannelsen på Profes-
sionshøjskolen Metropol.

Pilotstudiet sikrer de to 
Danske Fysioterapeuters Ba-
chelorpris 2015. Prisen be-
står af æren og 25.000 kroner, 
blev overkat i marts på Dan-
ske Fysioterapeuters Fagkon-
gres i Odense.

De to prisvindere Malene Pedersen tv. og Tina Høgh 
Rasmussen: Foto Henrik Frydkjær.
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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.

Forslag til årets prismodtagere. Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere 
med begrundelse på maks. en A4 side senest den 16. september 2015. Du kan en-
ten sende et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 Kastrup, eller 
sende en mail til sc.sf@taarnby.dk. På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund efter-
lysning’. Prismodtagerne offentliggøres i forbindelse med Tårnbyløbet i Sundheds-
Center Tårnby onsdag den 7. oktober 2015 kl. 18.30. Læs mere på www.taarnby.dk

SunD 
efTerLySning 

HVem gør Tårnby SunDere?

SundhedSambaSSadører 2015
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør noget særligt 
for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte ambassadører får et 
beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende 
arbejde, samt mulighed for at få en plads i Tårnby Kommunes komité for 
sundhed det følgende år.

SundhedSpriSen 2015
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles 
til en person, virksomhed, institution 
eller forening, der har gjort noget særligt 
for sundheden i Tårnby Kommune.
Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet 
skal gå til at understøtte det sundheds-
fremmende arbejde.

TÅRNBY KOMMUNE

Få kontakt til din digitale fisk
Den Blå planet har investeret 
15 millioner i et nyt inter-
aktivt informationssystem. 
Tårnby Bladets fotograf tog 
børn med til præsentationen

Tekst og foto: Karin Ott

Da Den Blå Planet præsente-
rede den millondyre app tog 
jeg to børn med på 11 og 14 
for at teste det. Den første 
nyhed, vi stødte på, var mu-
ligheden for at skabe en digi-
tal fisk på mobilen og slippe 
den løs. Det digitale akva-
rium blev indviet af Sebastian 
Klein, men vi var nogle, der 
smugtrænede og satte fisk 
ud inden. Det var sjovt at lave 
fisken, og det var rigtig sjovt 
at overføre den til det digitale 
akvarium og se ens helt egen 
kreation svømme rundt dér. 

Den store på 14 var meget 
optaget af, hvilken teknologi, 
der blev brugt, til at holde 
app’en på mobilen opdateret 
om, hvor vi var henne i akvari-
et, så vi kunne få oplysninger 
om bassinerne nærmest os. 
Og se et kort over området, 
når jeg var faret vild. 

Find din egen fisk
Ved selve akvarierne er der nu 
opsat tablets, så man kan lede 
efter lige det dyr, man gerne 
vil vide noget mere om. Det 

gør det meget lettere at være 
nysgerrig. Vores eneste pro-
blem var, at billederne godt 
måtte have været vist i stør-
relsesforhold. Men det var en 
klar forbedring og var med til 
at gøre besøget til en bedre 
oplevelse.   

Det nye oplevelsesbassin 
ligger meget centralt, og det 
er nemt både at lære noget 
om rødspætter og røre ved 
en søstjerne. Jeg kunne dog 
godt forestille mig, der bliver 
trængsel omkring det i løbet 
af dagen. 

Vi afprøvede også flere af 
de nye udstillinger om fisk, 
hvor vi oplevede, hvordan de 

trækker vejret, mærker bevæ-
gelser i vandet og ’ser’. De var 
spændende men lidt sværere 
at finde, og et par af dem vir-
kede ikke, men det kan have 
været startvanskeligheder. 

Alt i alt var børnene og jeg 
rigtig glade for de nye forbed-
ringer. Især muligheden for at 
få relevant information, mens 
vi stod og så på akvarierne, 
var et hit.

Sebastian Klein har fulgt det 
nye akvarium i alle faser fra 
flytningen i Charlottenlund 

til Den Blå Planet for 
Danmarks Radio. Så ham 

kendte alle børnene.

IPod og trykfølsomme skærme er en 
væsentlig dele af de nye informationsystem. 
Især unge og yngre gæster kunne med det 
samme kaste sig over den moderne teknik.
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Skoletid af Claus Juul Dupont

Hvad skal du gøre,
hvis du finder et pindsvin i nød?

www.pindsvin.dk

Ser du et pindsvin, der er sygt, kommet til skade
eller helt små unger uden deres mor, så ring straks til

Pindsvinevennerne i Danmark.
Vores vagttelefon svarer døgnet rundt, og de vil henvise

dig til den nærmeste pindsvineplejer på Amager. 

Ring til:
07.00 - 15.00: 30 14 16 64
15.00 - 20.00: 30 14 16 65
20.00 - 07.00: 30 14 16 64

Afgang med Kirkegaard og japanske robothoteller 
ved dimissionen på Tårnby 
Gymnasium fik 213 stx´ere 
og 58 hf´ere store ord med 
på vejen

Tekst og foto: Anne Kathrine 
Aggebo

årets nye studenter fra Tårn-

by Gymnasium kunne lørdag 
sidst i juni høste frugten af 
hhv. to og tre års skolegang, 
da de fik deres eksamens-
bevis i gymnasiums og HF´s 
multihal. 

Der var et fyldigt musikalsk 
program, elevtaler og ikke 
mindst rektor Mette Ring-

steds dimissionstale. Her 
talte hun om såvel fortid som 
nutid – fra Søren Kirkegaard 
til japanske robothoteller, og 
sluttede med, at der også er 
en forpligtelse i, at være ung 
og bruge sin eksamen. Hertil 
afsluttede rektor med nogle 
gode råd, som de kunne tage 
med sig: 

- I har muligheden for – og 
pligten til – at forholde jer 
etisk til teknologiske landvin-
dinger. Det er jer, der skal bi-
drage til at færdselsreglerne 
i fremtidens samfund, bliver 
fornuftige. I har fået noget af 
det, der skal til, gennem jeres 
skolegang på TG. 

- Men der er et stykke vej 

endnu. Engager jer i jeres 
samtid og sæt jer ind i jeres 
fortid. Det vigtige er ikke kun 
at få de karakterer I får bevis 
på i dag, men i lige så høj grad 
den karakter I har og danner 
som menneske. Bliv ved med 
at uddanne jer, vær nysgerri-
ge, se jer om i verden, så I kan 
navigere i den tid, der kom-
mer. Den uddannelse og dan-

nelse, I får bevis på i dag, er og 
vil være nøglen til fremtiden.

Ud over den obligatoriske 
overrækkelse af eksamensbe-
viset modtog Rasmus Isager-
Sally, 3b og Lauge Bundvad, 
2r begge legat på 1000 kro-
ner for deres særlige indsats 
for trivslen på skolen.

Der er i år udklækket 213 
stx´ere og 58 hf´ere. 

Ved dimmissionsfesten sang kor og hal med på De smukke 
unge mennesker, der derefter kunne tage af sted i de pyntede 
vogne, og så venter en velfortjent sommerferie.
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Noget at gå til i den nye sæson

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.

18.06—27.09.2015

Motiver fra Steinprent, thorShavn, 
af 12 danSke SaMtidSkunStnere

Så er musikskolen klar til 
atter at åbne dørene for et 
væld af spændende musikalske 
oplevelser - og vi har ledige 
pladser på spændende 
instrumenter

Af Michael Christensen, leder 

Der er rift om pladserne, men selvom 
deadline for tilmelding var 1. august så 
er der stadig ledige pladser på obo, klari-
net, fagot, saxofon, valdhorn og tuba. 

Find det instrument eller fag du syntes 
bedst om og bliv en del af fællesskabet 

i Tårnby Kommunes Musikskole på Kul-
turzonen.

Som noget nyt indgår musikskolen fra 
denne sæson et samarbejde med AOF 
Amager, så deltagere over 25 år kan til-
bydes undervisning. Vi lægger i efterårs-
sæsonen ud med at tilbyde undervisning 
i fagot, tuba og sang (se nærmere på 
aof-amager.dk). Undervisningen kommer 
til at foregå på Kulturzonen.

Før eller efter undervisningen kan du 
frit benytte dig af Kulturzonens mange 
aktivitetstilbud. Tag et spil bordfodbold, 
playstation eller gå ombord i vores Kre-
aStation i caféen, hvor du også kan få 

lidt at spise og drikke hvis du er blevet 
sulten.

På Kulturzonen.net kan du læse mere 
om priser, anskaffelse af instrument, sæ-
sonstart, aktiviteter og meget mere!

Musikskolens kontor står gerne til rå-
dighed med yderligere oplysninger.

Vi glæder os til at se dig i sæson 
2015-16! På musikalsk gensyn på 
Tårnby Kommunes Musikskole.

www.kulturzonen.net  
og mail til ms.uk@taarnby.dk

Musikskolen byder velkommen til sæsonen 

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

Musikzonen
På Kulturzonen har vi en bred vifte af musikalske aktiviteter. Vi afholder lø-
bende musikarrangementer som for eksempel cafékoncerter og musicals.
Du kan også deltage i sammenspilsgrupper.
Vi har et fuldt udstyret øvelokale, som på længere sigt vil blive udvidet med 
et lydstudie. Alle borgere i Tårnby kan låne lokalet. Booking sker via booking-
zonen 

Kulturzonen huser også Tårnby Musikskole.

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

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

Ny sæson i 
Ungdomsskolen
Tårnby Ungdomsskole er i fuld 
gang igen. Gå på opdagelse i 
Ungdomsskolens program

Her finder du 
alt, hvad hjer-
tet kan begære 
af gode, sjove 
og spændende 
tilbud om un-
dervisning og 
andre aktivi-
teter.  

Både en 
række fag, som 
du kender fra 

skolen, men også mange fritidsprægede 
og kreative fag.  

For de aktive er der idræts- og danse-
holdene og til de travle en række spæn-
dende weekendkurser. Endelig er der til 
de eventyrlystne nogle meget interes-
sante rejsetilbud i ferierne. Ungdomssko-
len byder velkommen til alle – både nye 
og gamle elever. 

Fakta
Ungdomsskolen er et tilbud til alle, fra 
du går i 7. klasse, og til du bliver 18 år, 
uanset om du går i skole eller er i anden 
beskæftigelse. Du skal bo i Tårnby kom-
mune og/eller gå på en kommunal skole 
i Tårnby.  
Du kan tilmelde dig et hold på Ungdoms-
skolen på flere måder:
•Tilmeld dig via Ungdomsskolens hjem-
meside: www.us.taarnby.dk
•Udfyld tilmeldingssedlen nederst på 
postkortet - aflever eller send det.
•Kom personligt på Ungdomsskolens 
kontor - Løjtegårdsvej 167.
•Ring på tlf. 3250 1751.
•Henvend dig til sekretæren på din fol-
keskole
Du må gerne vælge flere hold. 

Hvornår? 
• Undervisningen starter i uge 39 og va-
rer indtil uge 50. 
• Et par dage før undervisningens start 
modtager du et mødebrev med besked 
om undervisningssted og tidspunkt.
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Friluftshuset 
... har offentligt åbent klokken 09:00 – 15:00 på hverdage og 
klokken 10:00 – 16:00 i weekenderne.

Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent
Alle weekender og helligdage
Alle dage i uge 16 + 2. påskedag lørdag 12.  til og med mandag 
21. april.
29. maj - 1. juni. (Kr. himmelfartsferie)
Alle dage fra 30. juni - 10. august (sommerferie)
Alle dage i uge 42 (efterårsferie)

Åbningstider
Feb. - mar: kl. 10-16
Apr. - sep: kl. 10-17
Okt. - nov: kl. 10-16

Noget at gå til i august

UDSTILLINGSCENTER

PLYSSEN

AMAGER STRANDVEJ 350, 1. - 2770 KASTRUP

PLYSSEN • UDSTILLING • AUGUST
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, lokale foreninger, 
billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Malerier i olie, akryl og akvarel: Dorthe Hecht og Helene Kristensen.
Samlinger: Håndværktøj i mini-format ved Kaj Åge Jørgensen. 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: Kaj Petersen: Foto: Naturbilleder. 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.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej station, Kastrup station og 
Tømmerup station samt modeller af gamle lokomotiver ved Allan Meyer. Plancher med foto 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. Farve-
tegninger fra Bryggergården og omegn ved Chr. Flindt og diverse fotos og tegninger.
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller fotografier om Carl Flensborg.
Rigmor Andersen udstiller elevarbejder i Patchwork fra elever på AOF.
Bevaringsforeningen: Fotos ”Op og ned og op igen” - Plyssens historie - Kastrup Brofor-
ening - Tårnby Brandvæsen og Foreningsportrætter.
Glimt fra teatre på Amager i gamle dage - Plyssens historie - Kastrup 
Broforening –Tårnby Brandvæsen og Foreningsportrætter
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang
Se nærmere på hjemmesiden: 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

Har du et pindsvin eller to i dit nabolag?
Hjælp forskerne med 
at finde ud af, hvor 
pindsvinene kan findes 
i dag. 
Gå en tur i sommeraftenen og 
kig efter pindsvin. Registrér 
dem, du ser med den gratis 
app ’NaturTjek’ og deltag i dan-
markshistoriens største tjek af 
naturens tilstand

Pindsvinet set utroligt sødt 
ud med sine store mørke øjne 
og spidse snue. Men tag ikke 
fejl. Med sine op til 7.000 pigge 
er den ganske godt i stand til 
at forsvare sig mod de trusler 

den møder i den vilde natur 
eller i vores haver. Så godt, at 
den har overlevet i 11.000 år i 
Danmark.

- Pindsvinet er en af de 
arter, som man kan tjekke 
med app’en ’NaturTjek’. Hvor 
pindsvinene færdes, og hvad 
der sker med deres færden og 
antal hen over årene er meget 
relevant viden. Derfor håber vi, 
at danskerne vil tjekke pindsvin 
til sommer, når de færdes i na-
turen, siger Simon Leed Krøs, 
projektleder i Danmarks Natur-
fredningsforening.

Hjælp pindsvinet med 
at overleve i mange 
generationer endnu
Pindsvinet er fredet. Det be-
tyder, at man ikke må slå det 
ihjel. Men alligevel bliver der 
færre og færre pindsvin. Rigtig 
mange bliver kørt ihjel i trafik-
ken, når de leder efter et godt 
sted at gå i hi. Eller de dør på 
grund af infektioner eller man-
gel på redesteder.

Du kan hjælpe pindsvinet 
ved at lave et lille hulrum un-
der en brændestabel eller en 
bunke pinde i et roligt, skyg-

gefuldt hjørne af din have. Her 
kan pindsvinet bygge rede af 
vissent græs, blade og grene. 
Lad være med at sprøjte med 
gift. Pindsvin spiser insekter og 
orme, så giften ender i pind-
svinet.

 Endelig kan du hjælpe pind-
svinet ved at registrere dem, 
du ser. Din registrering hjælper 
forskerne med at finde ud af, 
både hvor pindsvinene er og 
ikke er. Og det er første skridt 
til at forbedre deres levevilkår. 
Kig efter pindsvinet i skovbryn, 
levende hegn, løvskov, krat, 
enge, og græsmarker. Og i 
haver og parker, hvor der som 
oftest er flest.

Alle levende pindsvin kan 
registreres - sådan 
• Download app’en ’NaturTjek’ i 
ITUNES eller GOOGLE PLAY el-
ler registrér pindsvin online på 
www.biodiversitet.nu.
• Smut ud i naturen og registrér 
de pindsvin, du ser på din vej – 
måske du ser dem i haven?

Fakta om pindsvin
Pindsvinet er måske det mest 
genkendelige danske pattedyr. 
Med sine karakteristiske pigge 

ligner det ingen andre danske 
dyr. Det er 20-30 cm og vejer 
0,8-1,5 kg. Pindsvinet har en 
særlig muskel, der gør det 
muligt for dyret at rulle sig 
sammen til en kugle og på den 
måde beskytte sig mod farer. 
Når pindsvinet ikke er på jagt 
efter regnorm, biller, tusindben, 
larver, edderkopper, snegle, frø-
er, krybdyr, fugleæg og ådsler, 
så opholder det sig i en rede, 
som den laver af blade og græs 
under en busk, en bunke grene 
eller en bygning. Pindsvinet går 
i dvale i sin rede hele vinter-
halvåret.

Fakta om projektet
Den gratis app NaturTjek skal 
tilvejebringe datagrundlaget i 
forskningsprojektet Biodiversi-
tet Nu, som frem til 2020 skal 
skabe ny viden om, hvordan 
biodiversiteten i Danmark har 
det, og – helt centralt – ind-
drage befolkningen i indsamling 
af data. Målet er 150.000 regi-
streringer årligt. Forskningspro-
jektet er et samarbejde mellem 
Danmarks Naturfrednings- for-
ening, Københavns Universitet 
og Aarhus Universitet. 

Foto: Colourbox

Påwww.biodiversitet.nu kan du læse mere om projektet, som er 
finansieret af Aage V. Jensen Naturfond. 

Aage V, Jensen Naturfond står bag mange fascinerende fugle- 
udkigsposter blandt andet i Lille Vildmose.
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Noget at gå til i august, september og resten af efteråret

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

Digital læring på Tårnby Hovedbibliotek 
og Vestamager bibliotek

Fra mandag 17. august kl. 9.00 åbner vi for tilmelding 
til alle efterårets kurser.

De første kurser starter i begyndelsen af september. 
Af nye kurser tilbyder vi: Introduktion til officepak-

ken, Windows 10 - det allernyeste styresystem, intro-
duktion til 3D-print og Er du fritaget for Digital post? – 
men vi tilbyder selvfølgelig også mange af de populære 
gengangere.

Du kan også hente det trykte kursuskatalog på bib-
liotekerne fra mandag den 17. august eller se udbuddet 
af kurser på taarnbybib.dk.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjem-
meside: taarnbybib.plan2learn.dk. 

Her opretter du dig som bruger med din e-mailadres-
se, hvorefter du kan tilmelde dig de kurser, du ønsker 
at deltage i. 

Har du ikke en e-mailadresse, kan du tilmelde dig 
ved at ringe til os på tlf. 32 46 05 20 eller ved personlig 
henvendelse. 

Vi glæder os til at se dig!
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-
mail. Tilmeld dig på taarnbybib.dk/abonnement

Dokumentarfilmklubben Tårnby dox:

Viser: Testamentet

Den danske dokumentarfilm af Christian Sønderby Jep-
sen er en tragikomisk fortælling om Henrik, der har et 
stof- og alkoholmisbrug, men som drømmer om en ny 
start. 

Vinder af DOX:Award 2011. 
Henrik har store problemer. Hans kæreste er skredet, 

hans stof- og alkoholmisbrug er helt ude af kontrol og 
han er i dyb gæld. Da Henriks velhavende bedstefar dør 
og efterlader ham en formue bryder en sand krig ud i 
Henriks familie og mange års svigt og forræderi bliver 
afsløret.

Instr: Christian Sønderby Jepsen. Danmark, 2011, 
varighed: 86 min.
Onsdag 26. august kl. 16.30, Tårnby Hovedbibliotek, 
Gratis billetter

Dokumentarfilmklubben Tårnby DOX
For dig, der gerne vil se dokumentarfilm sammen med 
andre. Filmene vises skiftevis på Tårnby Hovedbibliotek 
og i Kulturhuset Kastrup Bio.
Se mere på www.taarnbybib.dk

 

Rockcafé – 
Se filmen og mød instruktøren til Magtens Korridorer
Se den interessante dokumentarfilm Magtens Korrido-
rer - strikkeklub på alufælge og mød instruktøren bag 
filmen Andreas Haaning Christiansen. 

Efter filmen vil musikbibliotekar Per Reinholdt Niel-
sen interviewe instruktøren, som også gerne svarer på 
spørgsmål fra publikum.

De fem musikere syntes selv, de spillede ad helvede 
til. Alligevel fik fritidsbandet Magtens Korridorer et stort 
folkeligt gennembrud. 

Filmen følger bandet fra den fugtige øvekælder frem 
til de står på Roskilde Festivalens Orange Scene i 2006 
og til indspilningerne af deres hidtil mest ambitiøse al-
bum Milan Allé i 2009.

Andreas Haaning Christiansen debuterede som in-
struktør med dokumentarfilmen Sleep Good - Rock Well 

om den særegne finske garagerocktrio 22 Pistepirrko 
og er for tiden i gang med en dokumentarfilm om Lars 
H.U.G.
Torsdag 3. september kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris 30 kr. 

EFTERÅRETS KURSUSPROGRAM ER KLAR

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

Kastrup Søbad

Åbningstider hvor der er opsyn ved søbadet/omklæd-
ningsfaciliteter:  

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 

Pilegårdsbadet
Lukket pga reparation 

Kulturzonen

Åbningstider:
Mandag-torsdag  14.00-22.00
Fredag  14.00-19.00

Hovedbiblioteket 
Åbningstider:
Mandag - torsdag:  9.00–20.00
Fredag  9.00–17.00
Lørdag  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 ugedage i sommerferien:  10-17
Alle weekender og helligdage
April - september:     10-17

ÅBNINGSTIDER KULTURELLE INSTITUTIONER:
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Noget at se på og opleve

Ud og se på tårnbyen og lidt hos naboen

Det er fascinerede at betragte de frygtløse kitesurfere ved 
Kongelundskroen på det allersydligste Amager.

Der er stille og fredeligt på Skovvejen for enden af  
Kongelundsvej. Perfekt til en cykeltur.

Selv om Kastrup og Tårnby jo 
ikke just kan beskrives som 
et turistparadis, så er der 
alligevel mange ture at tage 
og seværdigheder at besøge, 
hvis man er en lille smule 
kreativ

 
Tekst & Fotos: Jesper 

Israelsen

det er vel de færreste, der vil 
være uenige i, at danmarks 
nye akvarium ”den blå Pla-
net” er Tårnbys ubestridte tu-
ristmæssige fyrtårn. Hvis man 
er til farvestrålende fisk og 
hæslige hammerhajer, så er 
det stedet at tage hen – hvad 
enten man får besøg af børne-
børnene eller andre turister 
fra nær og fjern.

nu er den blå Planet jo flot 
og fantastisk, men det er ikke 
just nogen billig fornøjelse, 
men så er der heldigvis mas-
ser af andre muligheder, der 
er meget billigere for ikke at 
sige gratis.

Perfekt til en cykeltur
en tur ad Kystvejen rundt om 
lufthavnen er absolut værd at 
begive sig ud på, hvad enten 

man er fly-fan eller ej, eller 
om det er i bil eller på cykel.  
amager er jo det perfekte cy-
kellandskab, hvor det ikke er 
til at opdrive en bakke. 

Faktisk kan man godt finde 
en, hvis man leder lidt. Ved 
Hilversumvej på Vestamager 
er der en bakke, selv om den 
ikke er for almindelige adsta-
dige cyklister. det kræver nok 
en terrængående mountain-
bike og et par stærke læg-
muskler at forcere den. 

når man nu er på cykeltur 
rundt om lufthavnen, en rask 
tur på 15 kilometer, kan man 
jo passende gøre et pit-stop 
ved Flyvergrillen ude for en-
den af amager landevej for at 
få noget i skrutten. 

de har et af Hovedstadens 
absolut største sortimenter 
inden for grillmad og andre 
mere traditionelle danske fro-
kostretter – samt smørrebrød, 
så der er noget for enhver.

det er der så absolut også 
i ”restaurant Kongelunds-
kroen”, hvis man har mod på 
en lidt længere cykeltur. der 
er cirka 10 kilometer hver vej 
fra rundkørslen i Tårnby, og 

undervejs kan man indsnuse 
duften fra de grønne træer og 
nyde den smukke natur.

Natur så langt øjet rækker
Også Vestamager og Kalve-
bod Fælled er en cykeltur 
værd, hvis man vil ud i Guds 
grønne natur. det inddæm-
mede naturområde er på ikke 
mindre end 20 kvadratkilo-
meter, så der er masser plads 
at boltre sig på for både børn 
og voksne. 

Kalvebod Fælled blev ind-
dæmmet som led i et beskæf-
tigelsesprojekt under besæt-
telsen, og var militært øvel-
sesterræn de følgende 40 år, 
men nu har naturen atter fået 
overtaget.

Sommeridyl i Dragør
Hvis man er til pittoreske 
gamle huse og almen skip-
peridyl, så er dragør gamle 
by og havnen absolut en tur 
værd. På vejen kan man pas-
sende tage et smut forbi ama-
germuseet på hovedgaden i 
Store Magleby, hvor der også 
ligger det hyggeligste lille 
gadekær. det er landsbyidyl 
for alle pengene, men pas på 
gæssene! de kan godt være 
aggressive.

når man nu alligevel er i 
dragør, kan det absolut anbe-
fales at snuppe sig en gam-
meldaws vaffelis på havnen. 
bagefter kan man jo passende 
snuppe sig en rask svømme-
tur på badeanstalten, eller for 
de mere magelige snuppe sig 
en god frokost på badehotel-
let. en sommerdag i sol-
skin på amager Strandpark, 
må man heller ikke snyde sig 
selv for. Så kan man jo passen-
de snuppe sig en is eller en 
kold øl på havnen i Kastrup. 

Selv om Den Blå Planet på havnen i Kastrup ubestridt må 
være Tårnby kommunes største turistattraktion, så er der 
faktisk masser af billigere alternativer.

Det er fristende at snuppe sig en gammeldaws isvaffel med 
hele molevitten på den gamle havn i Dragør.

Så ta’r vi cyklerne frem...
... og cykler ud på landet - 
nærmere bestemt en tur ud 
ad Tømmerupvej med afstik-
kere

Af Allan Meyer

Vi begynder turen på den 
gamle Tømmerup Stations-
vej, nu naviar alle. Her finder 
vi Storkestenen, om hvem 
overtroen fortalte, at trådte 
en pige over denne sten ville 
hun få barn inden årets ud-
gang. 

Tømmerup Skole er opført 
1908 som erstatning for den 
gamle Tømmerup-Ullerup 
Skole, længere ude på Tøm-
merupvej. der var gymnastik-
sal og to klasselokaler, mens 
førstelæreren boede på 1. sal. 

På Tømmerup Stræde for-
nemmes det gamle landsby-
miljø. Flere af gårdene har 

været brændt, men er genop-
bygget og flere af længerne 
har stadig stråtag. Ved ga-
dekæret ligger birkegården, 
tidligere tiders vel nok største 
gård i Tømmerup. 

Inden englandsvej er en 
statelig bygning bedre kendt 
som Tømmerup kro. Kroen var 
oprindelig indrettet til høkeri, 
men fungerede snart også 
som kro. Uden for kroen blev 
der i mange år afholdt tønde-
slagning og om aftenen var-
mede man sig inden døre på 
kroen med rompunch og en 
svingom. 

Vi krydser nu Englandsvej
På denne del af Tømmerupvej 
ligger en lang række gårde, 
der for nogles vedkommen-
de har en historie tilbage 
1700-tallet.

I Skelgårdsstræde kan du 
opleve et helt anderledes 
miljø med en lang række min-
dre ejendomme og for enden 
af vejen ligger en ridehal og 
heste og ryttere præger i høj 
grad miljøet i både Tømmerup 
og Ullerup.

rønnegård på Ugandavej 
har tidligere været et stort 
gartneri - en anden side af 
amagers kendetegn tidligere. 

længere ude ad Tømme-
rupvej møder vi Viberup - ikke 
er en egentlig landsby, men 
et lodsejerlav, der tidligere 
havde fælles foged med Ulle-
rup. Her lå de 6 gårde allerede 
inden udskiftningen på vestre 
side af Tømmerupvej. 

På den østre side af Tøm-
merupvejen dukkede den før-
ste ejendom foruden rågård 
op i midten af 1800-tallet. 

Her holder beboerne stadig 
som de eneste i Tårnby Kom-
mune fastelavnsridning med 
tøndeslagning.

Herude lå tidligere flere 
gårde, der blev ekspropri-
eret til fordel for lufthavnen i 
1969-70. 

Vil du vide mere om gårdene 
i de gamle landsbyer, så 
kan du bl.a. hente Tårnby 
guiden som pdf-fil på denne 
adresse: http://mittaarnby.
dk/om.html

En dags-
march

Hel 
dagstur

Frit valg

En dags- 
tur

En dags-
march
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Du kan altid ringe til Anne-Grethe på telefon 
26 29 80 16 hvis du føler dig alene - og måske 
ensom. 
Du kan også henvende dig i åbningstiden på 
Kontoret.
Cykling og krolf i al slags vejr!
Ring til 
Ruth: 21 21 41 45 
Ernst: 21 16 41 45 for at høre mere om cykling 
eller bare mød op - husk madpakke og vand. 
Ring til 
Sven-Erik: 32 53 63 28/ 40 54 63 28 for at høre 
mere om krolf, der spilles på den gamle travbane 
bag plejehjemmet på Løjtegårdsvej.
Digital foto
Foto workshop med Gunnar og Allan, 
hobbyfotografer fra Amager Fotoklub
Glæd dig til at starte 10. august kl. 14 i 
Postkassen 1.sal

Til søndagsbrunchen hos Le Perr mødte 52 friske 
mennesker op.

runDt til De yDmyge steDer
Onsdag 19. august opsøger vi sammen 
med Allan Mylius Thomsen byens historiske 
udskænkningssteder. Vi kommer forbi Minefeltet, 
Parnas, Skindbuksen, Wessels Kro m.m. Vi får en 
enkelt eller to genstande på Hviids Vinstue. På 
Teglkroen indtager vi stegt flæsk med persillesovs 
og slutter her kl. 12.00. Turen koster kr.100 
og maden kr.135. Mødested: Springvandet på 
Gammeltorv kl.10.00. 
Tilmelding via vores hjemmeside og betaling 
via Netbank til konto 4183 4183098047(husk 
navn og ”19. august”) eller på Kontoret (tjek 
ferielukningen på Kontoret) Senest 4.8.

vil Du viDe mere om iD-tyveri?
Tirsdag 8. september 
kl.14-16 i Postkassen.
GF Forsikring Amager 
fortæller, hvordan du bedst 
forebygger identitetstyveri 
og hvad der kan ske, hvis 
du alligevel bliver udsat 
for det. Tilmelding inden 
torsdag 3. september. 

Enten via vores hjemmeside eller på telefon til 
kontoret. Gratis. Der kan købes øl/vand.

sensommertur til stettin i Polen
5 dage fra 27. september til 1. oktober 2015. Pris 
i dobbeltværelse 1.990,- kr. enkeltværelse 2.590,-
Prisen er inkl.: Bus tur/retur. Hotel Victoria. 4 x 
morgenmad. 6 x udflugter (3 x middag for egen 
regning)
Teknisk rejsearrangør DEN-TOUR rejser. 
Medlem af rejsegarantinr.1954. Sidste tilmelding: 
20.august. Program kan hentes på Kontoret 
samtidig med indbetaling af depositum på 
kr.1.000,-. 
BriDge søger sPillere både øvede og 
begyndere. Du vil blive ført nænsomt ind i spillets 
mysterier. Ring til: Ena 32 50 77 27 eller Hanne 
29 65 44  04 
roning På øresunD
Interesseret? Bliv skrevet op på ventelisten. Ring 
til: Peer Bay 32 50 99 94 

Bowling starter sæsonen onsdag 2. september. 
Vi har nogle få ledige pladser. Har du lyst til at 
bowle, så ring til Poul 24 80 12 26 og hør mere.

ny aktivitet: l’homBre 
Har du lyst til at spille kort og samtidig have det 
sjovt? Du behøver ingen erfaring, du vil blive 
oplært i spillet. Ring Søren Arnbo 32 53 61 22 
for flere oplysninger eller til Anne-Grethe 26 29 
80 16. Hver torsdag kl.13 i Postkassen. Start 
3.september.
gå-venner
Tag hinanden under armen og gå en tur! Ring for 
tilmelding og yderligere oplysninger til Lisbeth: 
22 58 44 57.

På trods af regnen blev det en dejlig dag på 
Bakken. Se flere billeder på Facebook og på 
vores hjemmeside.

ønsker Du at Donere 
Dine kliPPekort til 
BørnehjÆlPsDagen? 
Du kan indlevere dem til vores kontor på 
Kastrupvej/Sirgræsvej. 
Vi har en aftale med BØRNEHJÆLPSDAGEN 
om, at vi kan indsamle og indlevere kortene til 
Metroselskabet.
Sidste dag for indlevering til OS er 29.oktober. 
Oplysning: Vil du have pengene udbetalt for dine 
ubenyttede klip på KLIPPEKORTET, så har vi 
formularer til udfyldelse liggende på kontoret. Du 
indsender den sammen med dine KLIPPEKORT 
til Movia. Her får du også portoen refunderet.

følgenDe aktiviteret holDer 
ferielukket og starter igen:
SEPTEMBER: Bowling, Bridge, Danse-
undervisning , Ipad-kursus, Kreativ Motion,  
L’Hombre , PC, PC-café, Svømning, Tablet-
kursus, Tirsdagsklub, Strikkecafe, Tøjreparationer.
OKTOBER: Madlavning for Mænd, Pilates.

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 1.sal 

Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30

danseundervisning.  
Tid og sted oplyses senere.

Fotoworkshop, Postkassen 1. sal 
Mandag ulige uger (starter igen 10.8.)

ipadkursus, begyndere, Postkassen 
I september i IT-lokalerne Tårnbypark Alle 22.  
Onsdag kl. 10-12 (starter igen 2.9)

kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 09.30 og kl.11

krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10.00

L’hombre, Postkassen 1.sal 
Torsdag kl.13.00(start 3.9.)

Madlavning for mænd, korsvejens Skole  
Torsdag kl. 17.00

PC-Undervisning, Postkassen 
I september i IT-lokalerne Tårnbypark Alle 22.  
Fredag kl. 09.30-11.30 (starter igen 4.9)

PC-café, kom og få løst dit it-problem i 
Postkassen 
Tirsdag kl. 14 til 16 (Starter igen 01.09)

Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10 

Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30  
Onsdag kl. 17.15 

roning, Øresund 
Onsdag kl. 10

Strikkecafé, Postkassen 1.sal 
Fredag kl. 13-15 (starter igen 4.9.) 

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 
(starter igen 7.10)

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen 
Tirsdag kl. 10-14 

Tøjreparationer, Postkassen 1.sal 
Næste gang 4.9. 

Vandring, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold  
Fredag kl. 10 ”Slow”hold

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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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Ferie med god samvittighed
Ferietiden er over os. Selv har jeg min til gode. 
Og jeg glæææder mig!

Det er måske lidt forbudt at sige i dag.
I hvert fald hørte jeg en af plejerne på 
plejehjemmet sige, at hun glædede sig til ferien, 
men ”det måtte man vel næsten ikke sige”. 
Men selvfølgelig må man da det.

Man behøver hverken at være ked af sit 
arbejde, eller føle sig udbrændt for at glæde sig 
til sin ferie.
Det er da så naturligt som noget, at man gerne 
vil være sammen med sin familie på fuld tid.
Måske synes man, der er noget man ikke når i 
det daglige, nogle oplevelser man gerne vil have 
sammen.
Eller måske trænger man bare til at slappe af.

Personligt synes jeg en god ferie er en blanding 
af begge dele, afslapning og oplevelse.
Derfor har jeg også tre uger i træk, så jeg kan 
nå både at komme ned i gear og få rettet lidt 
op på tingene herhjemme i den første uge, og 
så også - i de sidste uger - nå at få tanket op 
med nogle oplevelser til den kommende tid.
Det tror jeg er vigtigt.

Jeg tror ligefrem, man bliver en bedre 
arbejdskraft på den måde.
Det er der faktisk også lavet undersøgelser, der 
viser.
Så sent som i juni læste jeg en i gratisavisen, 
Metro ekspres.

Så jeg tør godt sige det højt: Jeg glæder mig til 
min ferie.

Og når den så er forbi, glæder jeg mig da også 
til at komme tilbage til arbejdet igen.
Jeg glæder mig til alle efterårets mange opgaver 
med babysang, netværksgruppe, konfirmander 
og minikonfirmander.
Jeg glæder mig til at møde de nye hold af børn 
og unge mennesker, og jeg glæder mig til at 
gense de kendte ansigter igen.

Det gør jeg netop fordi, jeg indimellem 
kommer væk fra dem.
Fortsat god sommer.
Vi ses efter ferie.

Ida Nielsen

Gudstjenester
August
Lørdag 8.   Dåbsgudstjeneste   11.00  Nielsen
Søndag 9.   10.s.e.t.     10.00   Risum
Torsdag 13.  Aftengudstjeneste  19.30   Nielsen
Søndag 16.  11.s.e.t.     10.00   Nielsen
Søndag 23.  12.s.e.t.     10.00   Risum
Lørdag 29.  Dåbsgudstjeneste  11.00 & 12.00  Hansen
Søndag 30.  13.s.e.t.     10.00   Hansen
 

September
Onsdag 2.   Ældreeftermiddag  13.45   Hansen
Lørdag 5.   Dåbsgudstjeneste  12.00   Hansen
Søndag 6.  14.s.e.t.     10.00   Risum
Torsdag 10. Aftengudstjeneste  19.30   Nielsen
Lørdag 12.  Dåbsgudstjeneste  10.00 & 15.00 Nielsen
Søndag 13.  15.s.e.t.     10.00  Hansen
Torsdag 17. Konfirmandgudstjeneste  19.30  Hansen
Lørdag 19.  Dåbsgudstjeneste  11.00  Nielsen
Søndag 20.  Høstegudstjeneste & frokost 10.00  Alle 3 præster
Torsdag 24. Konfirmandgudstjeneste  19.30  Risum   
Lørdag 26.  Dåbsgudstjeneste  12.00  Nielsen 
Søndag 27.  17.s.e.t.     10.00  Nielsen 
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AUGUST 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. 
Vi mødes i august: 
Torsdag 13. august til gudstjenesten kl. 19.30 til 
aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuen. 
Søndag 16. august er der havevandring i Vestre Bygade 
19. Vi begynder med gudstjeneste kl. 10 i kirken, 
efter gudstjenesten går vi til præsteboligen, hvor der 
vil være mulighed for at se de planter, jeg har købt i 
år. Der bliver serveret et glas vin og en småkage, hvis 
vejret tillader det ude, ellers inde. 

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 20. august kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 14. august kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…

… holder sommerferie, men vi er 
tilbage igen til september. 
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, lavers 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
Næste børnegudstjeneste: Dåbsgudstjenesten lørdag 
26. september kl. 12.
      

For kommende konfirmander
Nåede du ikke indskrivningen til konfirmation er der 
stadig tid. Du kan henvende dig på tlf. eller mail til 
den præst, der forestår undervisningen. 
Elever, der går på Løjtegårdsskolen, forberedes 
hos Karsten Møller Hansen. Elever, der går på 
Nordregårdskolen forberedes hos Ida Nielsen. 
Og øvrige hos Desirée Risum. Det er elever fra 
nuværende 7. klasser der indskrives.  

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til 
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer ved 
egen hjælp, kan bestille kirkebil og således blive 
afhentet på deres bopæl og blive kørt hjem igen efter 
gudstjenesten eller arrangementet. Hvis man har 
behov for at benytte kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 sidste 
hverdag, før man ønsker at bruge den.
Ønsker man f. eks. at benytte kirkebilen en sønsdag, 
skal man således bestille den senest fredag kl. 12.

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.                                                    

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

FDF Korsvejen mødes var i ferien på sommerlejr. 
Her er det mærke, alle deltagerne får efter sommerlejren, 
men det ved de ikke (før nu!). Så der er heller ingen, der 
har set det endnu - men her er det.

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
August    
Søndag 9.  kl. 10.00 10. s. e. trin. Luk. 19,41-48 Martin Herbst
Søndag 16.  kl. 10.00 11. s. e. trin. Luk. 18,9-14 Julie Aaboe
Søndag 23.  kl. 10.00 12. s. e. trin. Mark. 7,31-37 Martin Herbst
Søndag 30.  kl. 10.00 13. s. e. trin. Luk. 10,23-37 Julie Aaboe

September    
Søndag 6.  kl. 10.00 14. s. e. trin. Høstgudstjeneste Martin Herbst

  Aktiviteter 

En tid til eftertanke
- Musik-andagt den første tirsdag hver 
måned - ved Julie Aaboe og Ole Reuss 
Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over en 
kop kaffe m.m.  
Tirsdag 1. september kl. 10.00

Mød den dansende munk
Danseworkshop
Velkommen til workshop ”Livets dans” med 
den tyske franciskanermunk Broder George.
Oplev en unik underviser, dans i cirkel 
til sang og musik i kirkerummet, glæden 
ved bevægelse, fællesskab i dansen, en 
anderledes indgang til bøn og meditation.
Dansevenlige sko og løst tøj anbefales. 
Vi byder på en forfriskning. Der vil være 
dansk oversættelse. Det koster ikke noget at 
deltage. Tilmelding ikke nødvendig.
Værter: Danseleder Kamilla Bugge & kirke- 
og kulturmedarbejder Lone Madsen.
Fredag 14. august kl. 19.30 – 22

Den globale kirke 
Korsvejstræf – ved 
Mads Christoffersen, 
generalsekretær i 
Danske Kirkers Råd.
Kirken har altid 
været globaliseret 
og levet på tværs 
af kulturelle og 
geografiske grænser. Men hvad betyder 
det for kirken i dag at være en global 
kirke. Mads Christoffersen vil komme med 
eksempler fra kirkens globale arbejde 
herhjemme og ude i verden.
Onsdag 2. september kl. 14.00

Carl Nielsen festival
Det er en selvfølge, at Korsvejskirken også fejrer 150-året 
for Carl Nielsen (1865-1931) - en enestående skikkelse i 
dansk musikhistorie.
Vi holder tre koncerter i rap med fokus på tre områder 
af Carl Nielsens virke. Alle tre koncerter afsluttes med 
reception.
Lørdag 15. august kl. 16: Koncert med sange og salmer af 
Carl Nielsen. Birgitte Lystlund Larsen synger og Ole Reuss 
Schmidt akkompagnerer på orgel og klaver.
Lørdag 22. august kl. 16: Pianisten Jesper Rene spiller 
klavermusik af Carl Nielsen.
Lørdag 29. august kl. 16: Ole Reuss Schmidt spiller 
orgelmusik af Carl Nielsen, bl.a. orgelværket 
”Commotio”, som Carl Nielsen skrev i 1930/31, og 
efterfølgende i et brev til hustruen Anne Marie Carl 
Nielsen selv betegnede som det fineste værk, han havde 
skrevet. 

Grill - Ulvetime 
– Skal din familie være med?
For at byde velkommen til den nye 
sæson af ulvetimer inviterer vi til 
”Grill – Ulvetime”. 
Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier som sædvanligt, og 
bagefter byder vi på lidt lækkert 
fra grillen. Mens kødet griller kan 
børnene lege på græsset og de 
voksne slappe af i solen. 
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid 
til at ”lande” inden forløbet i kirken 
begynder kl. 17.
Af hensyn til madlavning vil vi gerne 
have tilmeldinger senest tirsdag 25. august kl. 12. Send en mail til lone@korsvejskirken.
dk, hvis din familie skal med! Det koster ikke noget at deltage, men du er velkommen til 
at give et bidrag!
Torsdag 27. august kl. 16.30

Dantes Guddommelige Komedie 
Studiekreds ved Martin Herbst

Torsdag 3. september kl. 19.30: 
Vi gennemgår ’Purgatoriet’ Sang 22-33

Torsdag 1. oktober kl. 19.30: 
Vi gennemgår ’Paradiset’ Sang 1-18 
Torsdag 5. november kl. 19.30. 
Vi gennemgår ’Paradiset’ Sang 19-33

Torsdag 3. december kl. 19.30. 
Afslutning og sammenfatning på ’Komedien’

Kontakt  

Se Tårnby Bladet juli 2015 på  
www.taarnbybladet.dk eller på  
www.korsvejskirken.dk

Minikonfirmander
Alle børn, som bor i Korsvejens Sogn 
og går i 3. klasse efter sommerferien, 
vil få mulighed for at gå til 
minikonfirmandundervisning i skoleåret 
2015/16. 
Yderligere oplysninger: 
Minikonfirmandlærer Lone Madsen
lone@korsvejskirken.dk 
telefon 6116 5509.



Tå
r

n
b

y
 b

la
d

eT a
U

G
U

ST 2
0

1
5

 2
7

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            

Gudstjenester ...

i Skelgårdenskirke

August
Søndag 9. 
9.00 bøn- og brunch-gudstj. 
Mehlsen
10.00 Giødesen

Søndag 16.
10.00 Sørensen
17.00 efter stranden-gudstj. 
Poulsen

Torsdag 20. 
10.30 Plejehj.gudstj. Mehlsen

Søndag 23. 
10.00 Mehlsen
12.00 rytmisk gudstj. Poulsen

Lørdag 29. 
11.00 dåbs- og fam. Sørensen

Søndag 30. 
9.00 Sanggudstj. Sørensen
10.00 Sørensen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

August
Søn. 9
10.00 Susanne Steensgaard

Søn. 16.
10.00 elizabeth laursen – 
Præd.: Cand. teol. Grethe 
Hamborg

Søn. 23.
10.00 elizabeth laursen

Søn. 30.
10.00 bente lübecker

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

Tidligere formand for Sid Ka-
strup, Kurt esmann nielsen, 
er død 87 år  gammel.

Kurt kom fra Kastrup Glas-
værk, som var områdets 
store arbejdsplads, da han i 
1948 flyttede fra ålborg til 
amager og fik job på værket, 
hvor han blev en værdsat 
maskinpasser. 

det var også Kurt, man 
sendt rundt på koncernens 
øvrige fabrikker, når maski-
ner drillede eller nye skulle 
køres ind.

I 1977 blev han næsten 
bogstaveligt hentet ind som 
formand for det daværende 
Sid Kastrup. det var i en tur-
bulent periode blandt andet 
med alkoholproblemer i or-
ganisationen og uorden i de 
faglige sager. Kurt fik styr 
på det hele og var formand 

frem til udgangen af 1994. 
Kurt stod også i spidsen 

for opførelsen af det nuvæ-
rende fagforeningshus, der 
blev indviet i 1986 og stadig 
er en velfungerende byg-
ning.

Tillidshverv havde Kurt 
mange af, blandt andet som 
medlem af Hovedbestyrel-
sen i forbundet, formand 
for Fællesorganisationen i 
Kastrup og ikke mindst som 
formand for boligorgani-
sationen Taarnby 44. et til-
lidshverv der fortsatte efter  
hans pensionering fra Sid. 

den almene boligsektor 
stod Kurts hjerte nær. Han 
”gik i flæsket” på borgme-
stre og ministre for at sikre 
flere boliger og han har sin 
del af æren for, at der i  Ka-
strup stadig er mange gode 

lejeboliger - til en fornuftig 
husleje!
Kurt Esmann blev bisat fra 
Kastrup Kirke tirsdag 4. 
august .

Æret være Kurts minde
Henrik Bay-Clausen, formand

Foto fra Kurts jubilæum 
som medlem i Kastrup 
afdelingen.

Dødsfald

I august og september udstiller Henrik 
Schütze fra Christianshavn sine malerier i 
Skelgårdskirken

Henrik Schütze skriver om sig selv: 
Som søn af malerinde elsebet - og billedhug-
ger rolf Schütze mødte jeg det skabende ud-
tryk lige fra starten af mit liv. de må have set, 
at jeg havde et sind, der evnede sproget, for 
fra mit syttende år havde jeg egen malerkas-
se, og når jeg var sammen med venner stod 
der ofte tegnematerialer og farver på bordet.

Siden har jeg oplevet, hvordan billedspro-
get skabte kontakt og selv om jeg ikke var 
den fødte seer, følte jeg at øvelse ville gøre 
mester.

Og jeg holdt af at øve mig og den disciplin 
har fulgt mig lige siden.

Jeg elsker den tid, hvor jeg fordyber mig 
foran et motiv. det kan være arkitekturen i 
byen, musikerne på scenen eller landskabets 
komposition.

På vejen blev jeg læreruddannet, christia-
nit og fra 1994 begyndte jeg at målrette min 
lærergerning, da jeg blev ansat som værk-
stedslærer inden for billedsprog på et pæda-
gog seminarium, hvor jeg endte som lektor i 
2008. Her tog jeg min afsked, da faget blev 
taget ud til fordel for natur og teknik.

Siden har jeg levet helt af maleriet og fået 
dækket min lyst til at give videre gennem 
den malerskole, jeg fra tid til anden afholder 
i mit hjem, der samtidig er galleri og atelier. 

Jeg maler kun ganske lidt i serier, mine 
værker er alenestående og det er mere strø-
get og måden at bruge farve og komposition 
på, der fortæller, at jeg er ophavsmanden.

Om jeg skal føle mig inspireret, nej. da der 
er så mange indgange til det at være maler, 
kan jeg altid finde et sprog, der passer til den 
situation, jeg er i.

Op på svejsebordet
at lægge et stort løst lærred ud over svej-
sebordet i smedjen og frottere underlagets 
former, det skaber en ofte matematisk fond 
til et kommende lærred. at sætte et stykke 
kraftig musik på, f.eks rachmaninov, og finde 
de bredeste pensler frem, det kan få mig til 
at kaste et ekspressivt sprog op, som altid vil 
påvirke de næste lags inspirationer.

wJeg maler fordi jeg holder af at se, at 
se forandring og mine lærreder sætter ikke 
grænser for mig.

Henrik Schütze kom aldrig på akademiet, 
er aldrig blevet inviteret til de store natio-
nale opgaver, men er lagt under vinge flere 
steder i verden, specielt i Italien hvor han er 
den malende mester på de smukkeste steder, 
i de dejligste familier og pensioner både i To-
scana, hos axel Münthe slægten, i rom hos 
filosof familien benedetto Croce, på amal-
fikysten, pensionen under San Cataldo hos 
anna Maria i Villa Giuseppina, Matera, en af 
verdens vidundere med dens sassier ( huler) 
og på Sicilien.

Han har lige haft en stor vandreudstilling 
i litauen, støttet af det danske kulturinstitut 
og tidligere malet og udstillet fra new york 
til det gamle Østtyskland. Og til de store 
foredrag på Christiania: Science and Cock-
tails er han live-maler, så tilhørerne kan følge 
en maleproces, mens de får et videnskabe-
ligt indhold.   
www.henrikschutze.dk
Der er reception søndag 9. august efter 
højmessen ca. 11.15 til kl. 13. Alle er meget 
velkomne.

Henrik Schütze i Skelgårdskirken
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Lørdag 
5. september 
Skottegårds-

marked

Bliv klogere på A-kraft
Barsebäck infocenter har 
sommeråbent med rundtur 
på den nedlukkede anlæg

Af Terkel Spangsbo

både nysgerrige og skepti-
kere kan have stor fornøjelse 
af et besøg på barsebärk 
atomkraftanlæg med værkets 
infocenter.. de to reaktorer er 
ikke længere aktive og alle 
brændselselementer er fjer-
net.

alligevel er sikkerheds-
foranstaltningerne store og 
det virker på samme tid be-
tryggende og giver nærig til 
skræmmebilledet af atom-
kraft. Tårnby bladets ud-
sendte hælder mest til ”der 
betryggende”. Men sådan er 
det ofte, når man i pressens 
tjeneste bliver sat ind i de-
taljerne i det, der ved første 
øjekast virker skræmmende. 
Også selvom guiderne be-
nytter konsekvent udtrykket 
kernekraft og ikke atomkraft. 

de er meget åbne og ingen 
spørgsmål er for dumme eller 
går for tæt på.

en rundvandsring som er 
åben og gratis for alle over 14 
år, dog kræver det forhånds-
tilmelding med opgivelse af 

personnummer og billedle-
gitimation. Værket ligger syd 
for landskrona og er er også 
aftenomvisninger.

Oplysninger:
 www.barsebackkraft.se

Så tæt kan man komme på kernekraftanlægget Barsebäck. 
Vil man indenfor kræver det tilmelding til rundtur.  
Foto: Claus Djørup.

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren

Hver onsdag kl. 19.00

Alle er velkomne

Sæsonstart: Onsdag 2. september
18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Besøg udsigtspavillonen, og følg med i byggeriet af Københavns nye arena, 
Royal Arena. Se også plancherne, der viser, hvordan Royal Arena kommer 
til at se ud, når den står færdig. Udsigtspavillonen er åben  
alle dage fra kl. 12-19 frem til 23. august. Du finder pavillonen ved  
byggepladsen med indgang fra Ørestads Boulevard.

Venlig hilsen Arena CPHX P/S

SE ROYAL ARENA SKYDE I VEJRET

Sveriges hyggeligste by
lund – en by fuld af fantasi 
og fortidsminder. På grund 
af sin årtusinde lange histo-
rie, vil du på snart hvert ga-
dehjørne finde små og store 
attraktioner, der får dig til at 
stoppe op.

Fra kreative udstillinger i 
de mange specialforretnin-
gers butiksvinduer til histo-
riske monumenter som det 
gamle universitet og domkir-
ken fra år 1145. lund er til en 
weekendtur med kultur, mad 
og shopping på program-
met – for de voksne og større 
børn, der vil forkæle sig selv 
med tid, og som trænger til 
at holde i hånd. lad devisen 
være: Planlæg intet og oplev 
meget – og få det meste ud 
af opholdet med vores gode 

rabatter. dog guidet tur i 
domkirken daglig kl. 11, be-
gynder i infocentret overfor 
kirken.

Bad og fisk i havnen
Københavns havn får et nyt 
havnereglement, som giver 
muligheder for at anlægge 
badezoner og fiske mange 
flere steder i havnen. Sam-
tidig fastholdes de facto for-
buddet mod vandscooter og 
jetski. 

Hent det nye havneregle-
ment på www.byoghavn.dk

Sammenlagt bliver der 

mulighed for at etablere ba-
dezoner på mere end 1.000 
meter af havnen.

af hensyn til sikkerhed i 
havnen opretholdes de gæl-
dende retningslinjer for sej-
lads med jetski og vandscoo-
tere, som kun må finde sted 
i havnen efter forudgående 
skriftlig aftale. 

Sveriges helte 
I Skånes djurpark har åbnet 
dørene for en verdensnyhed. 
Frode Får! den bløde og bræ-
gende kendis er simpelthen 
flyttet til Sverige, og derfor 

kan du og dine børn nu be-
søge og få et smugkig på det 
helt nye Shaunland (Frode 
Får hedder Shaun the Sheep 
på engelsk). 

en anden gæst i Skånes 
djurpark er polarræven – el-
ler fjällräven på svensk – i 
dens sommerpels. lige nu 
har lossen flotte prikker og 
korte hale. 

Postkort fra ferier
er der noget mere herligt 
end at høre fra bekendte, 
som daser tiden væk eller 
står med fødderne plantet 
på en verdensarvs bygning, 
en naturpark på et blom-
strende bjerg, mens du selv 
holder erhvervslivets eller 
det offentliges gryder i kog 
herhjemme – måske oveni-
købet med en brugt ferie i 
garderobeskabet?

naturligvis er det dejligt 
at få et regulært postkort. 
Jeg holder rigtig meget af et 
postkort, som min familie i 
alle aldre har udvalgt blandt 
mange mulige i boderne på 
feriedestinationen. Især hvis 
børnebørnenes indledende 
kamp med bogstaverne har 
tilsvinet det meste af den 
sparsomme plads, der er til 
overs, når adressen og ikke 
mindst frimærkerne, har ta-
get deres andel.

Lille Mølle på Volden
lille Mølle stammer fra 
1600-tallet. den er åben i 
forbindelse med forudbe-
stilte rundvisninger. du kan 
bestille en privat rundvis-
ning af lille Mølle. Prisen for 
en gruppe à 15 personer er 
800 kr. på hverdage, 950 kr. 
i weekenden. book et besøg, 
hos nationalmuseet på tlf. 
4120 6066.

en

Bjerget ved 
Hilversumvej
Helt ud ad Kongelundsvej og 
vestpå ved nøragersminde-
vej, ind af Hilversumvej og 
find indkørslen til p-pladsen 
ved Vestamagerfælled.

Udsigt over Vestamager og 
en skyfri aften solnedgang 
over København - ellers bare 
en travetur op og ned at bak-
kerne. retur langs kanalen 
og hen til Pumpestationen.

Hansa Park indvier 
rutsjebane med 
70 meters fald
Europas tredje hypercoa-
ster-rutsjebane 
er åbnet i Hansa 
Park

den nordtyske 
forlystelsespark 
Hansa Park har 
netop indviet en attraktion, 
Kärnan, de fleste nok sent vil 
glemme, hvis de prøver den. 

Med op til 127 kilometer i 
timen i de 3,5 minutter, turen 
varer, er det ét langt, hæs-
blæsende adrenalinkick, der 
venter den modige ’passa-
ger’. navnet Kärnan refererer 
til det svenske middelalder-
fæstningsværk i Helsingborg 
i Sverige med samme navn.

Hansa Park ligger 45 minut-
ters kørsel fra Puttgarden og 
har med sine flere end 125 
attraktioner noget for alle 
aldre i familien. Kun syv af at-
traktionerne har en alders- el-
ler højdebegrænsning.

Hansa Park åbner hver dag 
indtil 1. november kl. 9.00 og 
lukker først kl. 18.00.

Hansa Park ligger geogra-
fisk som et oplagt sted både 
at stoppe på vej længere 

sydpå på bilferien og som et 
udflugtsmål i sig selv.

Frem til 1. november kan 
hele familien med op til 6 
personer få rejsen tur-retur 

på en 1- dagsbillet via rødby-
Puttgarden, gratis breakfast 
buffet om bord for børn og 
6 dagsbilletter til Hansa Park 
for 999,- kroner.

En-dags  
tur

aftentur

En-dags  
tur

En-dags  
tur

En-dags  
tur
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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

Hvad sker i Tårnby  

Vores skriverier om turisme i Tårnby har fået 
medlemmer af Tårnby Bladforening til at 
komme med forslag til udflugter i Tårnby og 
nærmeste omegn. Det vil gøre overgangen til 
et års arbejdliv indtil næste sommerferie lettere 
med et par dag- eller aftenture eller småferier.

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie til 10. september.

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.
Sommerferie til 3. september.

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Sommerferie i juli. 
Sommer i Gedesby. 10.-17. august.
Banko fredag 21. august.
Banko fredag 28. august.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-10

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-10 

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-10

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Sommerferie til 28. september.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Blå Base - stor oplevelse for de små
… er døgnåben og krabberne 
leger med hele tiden 
den blå base i en nordlig krog 
af den ny lystbådehavn udgø-
res af et mastehus (med mari-
timt naturformidlingsudstyr) 
og en flydebro med et åbent 
hyttefad/ kigge- og rørebas-
sin. alt i alt fælles faciliteter, 
der bygger bro mellem kultur 
- fritid - familieliv - skole og 
daginstitution.

når blå base er lukket er 
der stadig adgang til flyde-
broen med rørebassinet, men 
så skal man selv have fiske-
stang og madding med og 
krabberne skal retur i baljen 
til næste storfisker. I øvrigt er 
fritidsfiskende naboer i havne 
er flinke til løbende at sætte 
spændende bifangster i hyt-
tefadet. Flydebroen

Målet med den blå base er, 
at skabe ”blå oplevelser” ved 

havn, kyst og hav for kommu-
nens mange forskellige grup-
per af borgere.

Ideen med kigge- og røre-
bassinet er, at give de aller-
yngste en sikker mulighed at 
stifte bekendtskab med krab-
ber, fisk, rejer, tangplanter og 
andet spændende fra havet. 
Måske endda selv at få en tur 
i baljen... for siden hurtigt at 

blive reddet af Mor eller Far.
Kilde: www.taarnby.dk

Rørebassinet ved Blå 
Base er en tidsrøvende 

oplevelsessted. Udstyr til at 
”lege” med krabber udlevers 

gratis i basens åbningstid. 
Foto: Jesper Israelsen.

Nordens smukkeste have
Sådan kaldes haven ved slot-
tet Sofiero, der ligger lidt 
uden Helsingborg. netop nu 
bugner haven af hortensiaer i 
al verdens farver. 13. septem-
ber er der så geogine-dag.

Mange har hørt om slottet 
og haven, hvor dronning Ing-
rid trådte sine barnesko.

lettest uden egen bil er det 
at tage toget til Helsingør og 
tage med Scanlines til Hel-
singborg. Herfra er der bus 
direkte til Sofiero. billet til 
skib, bus og entre købes hos 
Scanlines.

Parkens åbningstider hver 
dag 10-18. Slottet er åben til 
30 august. 10-18 og derefter 

til 13 september: 11-16
Parken er lukket juleaften, 

juledag, nytårsaften og nyt-
årsdag. www.sofiero.se    Mkj

Fra Den Stotre Sommerfest 
 i Sofieroparken 2014.
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Har man en Superkid i fami-
lien påvirker det også far og 
mor. Der stilles nemlig krav 
om aktiv medvirken og en 
støtte hjemmefra til de unge 
atleter/artister

det er en stor fabrik, der 
arbejder med og rundt om 
Flying Superkids. Holdet af 
optrædende gymnaster er 
på cirka 50 børn og unge i 
aldersgruppen 7-20 år, som 
skiftes til at være iblandt de 
24-26 børn, der tager ud og 
optræder, men bag denne 

elite-gruppe er en gymnastik-
forening Gymnastikgården 
nær århus.

når foreningens flagskib 
er på turne med deres eget 
telt er en stor gruppe foræl-
dre engageret. Hele ”cirkus-
pladsen” indrettes på samme 
måde som et stort klassisk 
cirkus. Teltet, kaldet Paladset, 
har plads til 800 tilskuere, er 
specialbygget til Flying Su-
perkids, men teltarbejderne 
er jyske, ikke polske, som der 
spøges med blandt de godt 
30 fædre som var på plads en 

tidlig regnfuld lørdag morgen 
i Ørestad, hvor Tårnby bladet 
besøgte pladsen.

Under ledelse af faglært 
personale tager de fat på alle 
de hårde opgaver med at ind-
rette den omfattende cam-
ping/cirkusplads.

Teltrejsningen er den mest 
spektakulære opgave, men 
der er rekvisitvogne, beboel-
sesvogne og andre udenoms 
opgaver, præcis som ved pro-
fessionelle cirkus - uden at det 
gør Flying Superkids til et cire-
kus. det er et gymnastikshow.

Foto øverst er taget fra 8. 
etage. Beboerne omkring 
teltpladsen er på trods af 
et vist lydniveau under 
forestillingerne ganske 
interesserede i, hvad der 
sker på pladsen. Under 
prøver  begrænses brug ag 
bashøjtalere, så lydniveauet  
er til at holde ud.
Skråt tv. giver teltmester 
Jimmy Enoch med blå hjelm 
instruktioner til de frivillige, 
hvoraf mange har været med 
i mange år.

Mikkel Kastrup, 20 år, er selv tidligere Superkid gennem 
otte år. Nu står han som eventmageger og teknikansvarlig 
for at lys og lyd til forestilingerne. Han tager sig også af 
besøgende journalister og fotografer og kan både historien 
om Flying Superkids og er altmuligmand på opsætningen. 
Han har blandt andet den 
muskelkrævende opgave at 
efterspænde de over 100 
barduner (se foto til venstre), 
når fædregruppen har udført 
første del af opgaven.

Årets sidste forestillinger i 
Ørestad finder sted 8. august.

Ingen flying kids uden frivillige Artisterne/atleterne
Foreningen, Gymnastikgår-
den, har 400 medlemmer 
(som også inkluderer alle 
Flying Superkids) og tilby-
der gymnastikundervisning 
på alle niveauer til børn i 
alderen 5-11 år. Undervis-
ningen er en slags ”grund-
uddannelse” i gymnastik, 
og træningen præsenterer 
børnene for en masse af 
gymnastikkens elementer i 
en hyggelig atmosfære. 

derudover fungerer for-
eningen som ”talentfabrik” 
for Flying Superkids.

børnene træner højest 
2½ time, 3 gange om ugen 
i træningssalen, og mere må 
de ikke træne, for det skal 
være sjovt at lave gymna-
stik. derhjemme skal de dog 
lave styrke- og smidigheds-
træning, så de dagligt ved-
ligeholder formen. Og her 
forventes det 100 procent 
at familien bakker op.

alle gymnaster kommer 
fra århus og omegn og går 
i den ganske normale fol-
keskole. det danske sko-
lesystem giver børnene 
mulighed for at komme ud 
at rejse – også i skoletiden. 
Flying Superkids medbrin-
ger dog altid en lærer på de 
længere rejser til at vare-
tage lektielæsningen.

når Flying Superkids er 
på turne skiftes godt 50 
gymnaster til at deltage i 
forestillingerne, som typisk 
sender 26-28 i manegen. 
Showet sættes op af Svend 
Godbersen, mens lars God-
bergsen tager sig af ”re-
sten”.

Tekst Terkel Spangsbo. 
Foto fra teltrejsning Torben 

Jensen, Amager Fotoklub.  
Foto fra prøverne Karin Ott

Kilde: Flying Superkids 
hjemmeside
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Holdet betragter sig selv som én stor familie, hvor ingen har speciel 
stjernestatus. De ældste holdmedlemmer tager sig helt naturligt af de yngre, 
og ofte er det venskaber for livet, der grundlægges i tiden som Superkid. 

Forældre og voksne Superkids bruger gerne ferie og fritid som hjælpere med 
den lille bys mange funktioner som vaskeri, madlavning og nattevagter 
for den store gruppe Superkids, der bor i ”sovecontaineren” i en af de seks 
containere, som Superkids medbringer på turné.

HISTORIKKEN: efter at have rejst 
hele verden rundt som gymnast på 
Flendsted Jensens ”national danish 
Gym Team”, dannede murermester 
og ingeniør Uwe Godbersen i 1967 
et gymnastikhold med 20 små piger. 
Interessen var stor, og 20 piger blev 
hurtigt til 400 gymnaster. 

Uwe havde sin helt egen måde at 
undervise og koreografere gymnastik 
på. Hans overordnede syn var, at gym-
nastik ikke skulle være så højtideligt 
og traditionelt, og han tilførte bl.a. ko-
stumer, komik, utraditionel musik, ly-
seffekter og masser af andre ”skøre” 
idéer. dengang indbragte det ham en 
hel del kritik i gymnastikkredse, hvor 
man gik så vidt at kalde ham ”Gymna-
stikkens Provo”

det var dog kombinationen af de 
specielle visioner og en solid basis-
træning af gymnasterne, der skabte 
nytænkning i dansk gymnastik.

I løbet af få år begyndte de dygtig-
ste af børnene at optræde over hele 
danmark, og det internationale gen-
nembrud kom, da børnene i 1975 op-
trådte på landsdækkende tysk TV.

Interessen for holdet bredte sig 

som ringe i vandet; invitationer kom 
fra hele europa, og i 1982 fulgte den 
første tre måneders amerika-turné. 

GYMNASTIKGÅRDEN: Kort tid herefter 
besluttede Uwe og hans hustru lone 
at gøre gymnastikken til deres første 
prioritet. de lukkede deres tegnestue- 
og murerforretning, købte en nedlagt 
landbrugsejendom og byggede den 
om til et gymnastikcenter, og her blev 
den almennyttige forening Gymna-
stikgården grundlagt i 1983.

en god hjemmebase blev grundla-
get for en ny spændende tid, hvor de 
mange enestående træningsredska-
ber pludselig gjorde indlæring af de 
rigtig svære spring nemmere og mere 
sikker. lynhurtigt blev Gården for lille, 
og man byggede værkstedsfaciliteter, 
garageanlæg til udstyr og kulisser, 
dansesal, udendørs træningsanlæg 
og meget mere. I alt er Gymnastik-
gården ombygget og udvidet over 10 
gange. 

 I dag ledes Flying Superkids af 
lone og sønnerne lars og Svend God-
bersen.

Flying Superkids er fællesskab
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Månedens Billede AugusT 2015: Amager Fotoklub leverer et 
”tekstløst” foto, som gerne skulle bære historien i sig selv. Det har været en 
våd sommer. Selv fluen drypper! Dråberne er fotograferet på et hemmeligt 
sted i Tårnby. Månedens fotograf er KTorben Jensen.

SPrÆl I HaVnen er en FaMIlIeFeST lØrdaG 
12. SePTeMber I KaSTrUP STrandParK fra kl. 

10 til 17. OG DET ER GRATIS

dagen igennem har 60 foreninger aktiviteter i 
5 områder og strækningerne imellem! der vil 
være sejlads med gratis prøvetur, sang og dans 
og en spejderlejr i den gamle lystbådehavn, 
område ”Syd”, hvor kajak- og robådsklubber 
står til rådighed

Ved Bryggergården rykker den blå Planet 
udendørs, flere spændende skibe lægger til i 
havnen og inden- og udendørs vil foreninger 
fylde op med aktiviteter.

I ”Midt” vil en scene blive sat op mellem 
restaurant og de mange klubber med god og 
blandet underholdning. 

På ”Plænen” vil hunde, boldklubber og gym-
nastikken slå deres folder med masser af ak-
tivitet! Og så står et cirkustelt, hvor Cirkus3 har 
to forestillinger og karate/selvforsvarsklubber 
giver opvisning! 

I ”Nord” er blå base åben, man kan skyde med 
gevær og prøve en løbetur i crossfit eller ori-
enteringsløb.  lufthavnens redningsbåd og 
vores eget brandvæsen kommer på besøg.

I Tårnby bladet 28. august og på 

www.spraelihavnen.dk 
kan hele programmet læses.

PLÆNEN

BRYGGERGÅRDEN OG 
SKANSKA MARINA

NORD

MIDT

SYD

EFTERLYSNING
Får du eller søger du kommunal bevillig 
til hjælpemidler som følge af sygdom, 

handicap eller alder?
“Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk 
handicap kan blive aflastet i hverdagen med 
hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et 
hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få 
tilskud til, at du selv kan købe det.” 

fra Tårnby Kommunes hjemmeside

En avisredaktion får ofte sine informationer, der fører til artikler, der igen 
fører til spørgsmål til politikere eller andre ansvarlige mennesker gennem 
personlige oplevelser og kontakter. Men en avis er ikke beregnet til at 
fremføre cases for en redaktions egne medlemmer. Vi fører heller ikke 
enkeltsager, men undersøger gerne om en sag er principiel.

Men når redaktionen og andre på avisen selv oplever situationer, som 
ikke virker korrekte eller simpelthen urimelige må sagerne undersøges. 
Det gør vi nu på denne utraditionelle måde.

Hvis du er en af ovenstående eller du er pårørende til personer, som i 
forbindelse med tildelig af/ansøgning om hjælpemidler har haft særlige 
oplevelser vil redaktionen på Tårnby Bladet gerne høre om det. Vi 
garanterer fuld anonymitet, men vi må vide hvem du er.

Kontakt redaktøren på mail tsp@taarnbybladet.dk eller ring i kontortiden 
på 32 509 290 og bed om, at redaktøren kontakter tilbage. Vi kan også 
nås pr. klassisk brev.

Tårnby Bladet • Englandsvej 290
2770 Kastrup • 32 509 290

www.taarnbybladet.dk
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Miniferie i Jönköping Hamburg på første klasse
3 dage på flot hotel i Småland, Sverige 3 dage på 4-stjernet superiorhotel i Tyskland

Clarion Collection Hotel Victoria
Oplev en miniferie i hjertet af Jönköping lige 
ned til Vättern og tæt ved byens gågade. 
Her har I en rigtigt god mulighed for en klas-
sisk ferieoplevelse med masser af gode op-
levelser inden for rækkevidde. Hotellet har 
til huse i en charmerende gammel bygning 
fra 1882 beliggende centralt i Jönköping 
kun 250 meter fra stationen og tæt på alle 
de shoppingmuligheder, gode restauranter, 
cafeer og parker, som hører sig til i en mo-
derne universitetsby. Desuden kaldes byen 
Sveriges Jerusalem lokalt på grund af de 
mange kirker. I kan også spadsere de 100 
meter hen til havnemolen, hvor folk ofte 
sidder på bænkene og nyder nyrøget fisk. 

Best Western Premier Alsterkrug 
Hotel HHHH

Hamburg har det hele – de nordtyske byers 
hyggelige atmosfære, international karak-
ter med shoppingmuligheder og alternative 
miljøer, der med tiden bliver europæisk 
mainstream samt de klassisk tyske kul-
turoplevelser, der i kombination med den 
korte afstand fra den danske grænse har 
gjort byen til en velbesøgt feriedestination. 
Her indkvarteres I på 4-stjernet superior-
hotel syv kilometer fra centrum. Busserne 
standser lige uden for hotellet, og I har 
fri offentlig transport med bus, sporvogn, 
U-bahn og transportbåde på Elben under 
hele opholdet. 

Ankomst 
Valgfri frem til 14.8., efterårsferien 
9.-17.10. og 25.-31.10. samt 
fredage og lørdage i perioden 
21.8.-19.12.2015.

Ankomst: Valgfri frem til 29.8. og 
i perioden 25.9.-3.10. samt fredage 
og lørdage i perioderne 4.-19.9. og 
9.10.-26.12.2015.

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 3-dages transportpas til bus,  
 sporvogn, U-bahn og 
 transportbåde på Elben
•	 1 flaske vand på værelset
•	 Fri Wi-Fi
•	 Turistskat

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.199,-
Pris uden rejsekoden 1.349,-

3 overnatninger fra 1.049,-

3 overnatninger 1.249,-

3 overnatninger 1.599,-

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

KØR SELV-FERIE

Naturskønne Harzen
6 dage på 3-stjernet hotel i Schulenberg, Tyskland

Ankomst: Valgfri frem til 15.12.2015. Kurafgift EUR 1,50 pr. person pr. døgn.

Sporthotel Schulenberg HHH

På det atmosfærefyldte Sporthotel Schulen-
berg har I alle muligheder for skønne ferieda-
ge i Harzen. Her har I alle Harzens charmeren-
de middelalderbyer og største seværdigheder 
inden for rækkevidde. Hotellet har masser af 
faciliteter, der kan tiltrække et voksent pub-
likum, blandt andet indendørs og udendørs 
tennisbaner samt en dejlig wellnessafdeling 
med swimmingpool. Desuden er hotellet et 
rigtig godt udgangspunkt for vandreture 
i naturskønne omgivelser. Beliggenheden 
lige ved nationalparken Harz giver jer nem 
adgang til enestående panoramaer over det 
historiske landskab med smukke, skovklædte 
bjerge, som digteren Goethe fandt inspira-
tion i. Harzen strækker sig over hele tre tyske 
delstater og er meget populær både blandt 
naturglade turister og de kulturinteresserede, 
der kommer for at opleve for eksempel hekse-
nes Bloksbjerg og kejserbyen Goslar (15 km) 
– en af Tysklands smukkeste middelalderbyer. 

Sporthotel Schulenberg 

•	5 overnatninger
•	5 x morgenbuffet
•	5 x suppe til frokost
•	5 x eftermiddagskaffe med  
 hjemmebagt kage
•	3 x 3-retters middag/buffet
•	Fri adgang til frisk frugt  
 hele dagen
•	Udlån af badekåbe
•	Fri Wi-Fi
•	10 % rabat på billet til  
 Harzer Schmalspurbahnen

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.049,-
Pris uden rejsekoden 2.349,-

Pris fra 1.10.: 1.749,-

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

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.
2 børn 5-11 år pris DKK 149,-.

•	2 overnatninger
•	2 x morgenbuffet
•	2 x eftermiddagskaffe 
•	2 x enkel aftenbuffet
•	Fri Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

849,-
Pris uden rejsekoden 999,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.
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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

Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING 

   Torsdag den 15. september 2015 klokken 18.00 i
                 Foreningscentret, mødelokale 6

Amager Landevej 71
2770 Kastrup

dagsorden i h.t. vedtægterne

Venlig hilsen 
bestyrelsen

p.v.b. Karl Johann Carstensen, formand

AMAGERTEATRET

Iskold spiongyser
De dødes fjord er spæn-
dingsroman, der bogstavelig 
talt får det til at løbe koldt 
ned ad ryggen

Hans Jakob Helms bog 
anmeldes af Søren Markvard   

Sommeren 2015 har indtil 
nu ikke været noget at skrive 
hjem om rent varmemæssigt, 
så der er kun at håbe på, at 
eftersommeren kan få gra-
derne i vejret, så læsningen af 
denne spændingsroman kan 
tjene sit rette formål, nemlig 
at få det til at løbe koldt ned 
ad ryggen på læseren. der er 
ingen tvivl om, at den har alle 
de rigtige ingredienser, så nu 
mangler vi kun de rette var-
megrader.

 Handlingen starter i nairo-
bi, hvor en ung grønlænder 
bliver fundet knivdræbt i en 
park. det ligner i første om-
gang endnu et beskidt, røve-
risk overfald i en af verdens 
farligste byer. Men da Oskar 
Sonne, som er nyudnævnt 
fuldmægtig i det danske 
udenrigsministerium, bliver 
sendt til nairobi for at brin-
ge kisten med den myrdede 
sikkert hjem til familien i 
Grønland, står det pludse-
lig lysende klart, at der ikke 
blot er tale om endnu et trivi-
elt mord.

Snart trækkes der tråde til-
bage til den kolde krigs tid, 
hvor den amerikanske hær 
befløj Thulebasen med atom-

våben ombord, og at det ske-
te med den danske regerings 
viden, er for længst blevet 
afsløret. Men er de skjulte hi-
storier dermed overstået, el-
ler gemmer der sig yderligere 
hemmeligheder under den 
grønlandske is?

Oskar Sonne bliver hur-
tigt klar over, at mordet på 
grønlænderen trækker tråde 
til såvel den danske efter-
retningstjeneste, som til MI5 
i england, CIa i amerika og 
helt op til Thule, hvor trådene 
samles, og handlingen kulmi-
nerer, samtidig med at Oskar 
Sonne finder sig selv som en 
lille brik i et stort interna-

tionalt komplot, som truer 
med at koste 

både ham 
selv og hans 
nærmeste li-
vet.

Har læseren 
først taget fat på den spæn-
dende handling, så er det 
meget svært at holde pau-
se. Forfatteren, Hans Jakob 
Helms, er født i Grønland og 
har arbejdet for og i Grønland 
i mere end 30 år. Og når han 
så tilmed skriver så forrygen-
de og hæsblæsende, som han 
gør her, så er det klart, at man 
står over for en suveræn læ-
seoplevelse.

Og ikke nok med det: også 
som filmforlæg er de dødes 
fjord aldeles fremragende, og 
filmrettighederne er da også 
allerede blevet solgt til aSa 
Film, hvor instruktøren Martin 
Miehe-renard giver romanen 
følgende salut med på vejen: 
”Hold nu lige kæft for en hi-
storie! det er edder brandhy-
leme noget af et eventyr, han 
har fået skruet sammen. Sik-
ken en film, det kan blive!”

   
   Jeg glæder mig allerede.

Hans Jakob Helms: De dødes 
fjord. Milik Publishing, 2015

VIND BOGEN: Forlaget har 
stillet hele tre eksempla-
rer af de dødes fjord på 
højkant, som vi udlodder 
til interesserede læsere.
Se på side XX, hvordan 
du kan deltage i lodtræk-
ningen af de dødes fjord 
sammen med andre titler, 
vi har haft til anmeldelse. 
Vi skal have dit ønske se-
nest fredag 14. august 
klokken 12, men er du vin-
der, kan du så hente den 
allerede mandagen efter 
på redaktionen.
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Nogen tænker (meget) på sommer, 
andre tænker på, hvad man kan 
tilbyde til efterår og kommende vinter. 
Blandt andet Amagerteatret, som står 
foran sin 52. sæson. I forrige sæson 
så omkring 900 abonnenter fire opsætninger, spillet på 
12 aftener i Kulturhuset, Kastrup Bio samt yderligere 350 
publikummer til familieforestillingen Vitello.
Repertoiret for 2015/16-sæsonen er præsenteret,og såvel 
tidligere abonnenter har haft mulighed for gentegning, 
ligesom der er kommet mange nye til. Der er få pladser, 
mest til mandag ledige. Det kan man læse om i brochurer 
på Rådhuset, biblioteker og andre centrale steder i kom-
munen og naturligvis på www.amagerteatret.dk.

Forestillinger i sæson 2015/15:

Skylight
Kurt Ravn vender tilbage til teatret 
i en krævende rolle overfor Laura 
Drasbæk og Mikkel Moltke Hvilsom. 
Fra Landsteatret.

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

Det andet sted
- når facaden 
sprækkerFlem-
ming Enevold i sin 
40-års skuespiller-
jubilæumsforstilling 
overfor Karen Lise 
Mynster. Gurs Teater 
i samarbejde med 
Aveny-T.

Rent 
mel i 
posen?
En komedie fra Come-
die-teatret om bilag, en 
aupair-pige fra Letland, 
spilleegæld og en rotweiler

18. - 19. og 20. januar 2016. Kl. 19.30

Varmestuen
- en lettere forhutlet, romantisk 
komedie. folketeatret / turne

29. februar samt 1. og 2. 
marts 2016. Kl. 19.30

Mio, min Mio OBS: Ikke i abbonement

Et musikalsk eventyr om 
venskab, kærlighed og mod. 
Familieforestilling efter bogen 
af Astrid Lindgren. Fra Folke-
teatret.dk

Onsdag 27. januar 
2016 kl. 18.00

AMAGERTEATRET

• www.amagerteatret.dk •

30. nov. samt 1. og 2. dec. 2015 kl. 19.30

Lørdag 
5. september 
Skottegårds-

marked

At lande på den rette hylde
På trods af ordblindhed lyk-
kedes det Karsten Højer at 
skabe sig en succesfuld til-
værelse som international 
it-problemknuser

Karsten Højers bog 
er anmeldt af Søren 

Markvard

”Jeg hedder Karsten. Jeg er 
ordblind.” Sådan indleder 
Karsten Højer sin selvbiografi, 
hvori han skildrer sin opvækst 
med mange problemer i sko-
len og uddannelsen, til han 
med sin it-virksomhed får fo-
den under eget bord.

Karsten er ordblind, og 
trods behjertede indsatser 
fra forældre og lærere havner 
han alligevel gang på gang i 
skoleforløbet i observations-
klassen, også fordi han føler, 
at såvel skolen som klasse-
kammeraterne konstant er 
på nakken af ham. Ordene 
”du er dum” hører han adskil-
lige gange, nok værst da hans 
morfar bruger dem over for 
ham og da han protesterer, 
stikker morfaderen ham en 
lussing. Ikke meget bedre er 
det efter 9. klasse, hvor næ-
sten alle hans klassekamme-
rater skal i gymnasiet. Karsten 

bliver ikke indstillet, lærerne 
mener, ”at han ikke er moden 
nok og hans karakterer er jo 
heller ikke tilstrækkelige”.

eneste lyspunkt er gymna-
stiktimerne, hvor han er en 
af de bedste i skolen til vol-
leyball, og det viser sig også 
hen ad vejen, at han har ud-
mærkede evner som træner, 
måske nok fordi han selv utal-
lige gange har prøvet at have 
problemer inde på livet og 
været nødt til at kæmpe sig 
fri af dem.

   Han starter på ingeni-
ørstudiet, men må erkende, 
at ordblindheden sætter en 
stopper for drømmen om at 
blive ingeniør, og han vælger 
så at uddanne sig til elektro-
tekniker. det lykkes og hen 
ad vejen får han ansættelse 
i diverse it-firmaer, hvor det 
snart går op for ham, at det er 
dér hans evner ligger. Han bli-
ver problemknuseren, der fly-
ver europa rundt for at hjælpe 
andre it-firmaer med pludse-
ligt opståede problemer, og 
stolt er han, da det viser sig, 
at han er den eneste i firmaet, 
der kan hjælpe en tyskta-
lende kunde. barndomsop-
levelserne i Svendborg med 
masser af tysk fjernsyn og 

talrige sejlture til Kieler Wo-
ches kapsejladser er ikke helt 
glemt.

bogen slutter med, at Kar-
sten starter sit eget it-firma, 
som han efter få år sælger 
for et tocifret millionbeløb. 
Karstens historie er en ud-
mærket skildring af en langt 
hen ad vejen skæv opvækst 
og et uddannelsesforløb, der 
har sat grimme ar i sjælen, 
men også en beretning om, 
at det på trods af mange dår-
lige odds er muligt, at komme 
igennem og finde en hylde i 
tilværelsen, man er glad for 
og føler sig hjemme på.

Karsten Højer: 
På trods - fra ordblind til 
millionær. Fortalt til Katja 
Meier Marcussen. Siesta, 2015.

Tårnby Bladet forærer sine 
anmeldereksemplarer af bø-
ger til avisens læsere. Sam-
tig ryddes op, så udvalget er 
større end nogen sinde

Af Terkel Spangsbo

Vores flittige anmelder Søren 
Markvard har læst og skrevet 
om en hel del bøger, siden vi 
i juli 2014 sidst tømte lageret 
af anmeldereksemplarer.

normalt sender forlagene 
først en pressemeddelelse 
om en ny bog men vi kan også 
få tilsendt bøger uopfodret. 
derfor er listen over gratis 

bøger længere, end den ple-
jer og visse bøger kan have et 
par år på bagen.

du kan se hvilke bøger, vi 
uddeler på listen herunder. 
Har den været anmeldt kan 
du se hvilken måned, anmel-
delsen har været bragt. du 
kan finde hele det seneste års 
udgivelser af Tårnby bladet 
på www.taarnbybladet.dk

Vi sætter en hurtig frist til 
fredag  14. august klokken 
12. derefter får vinderne be-
sked og kan afhente bogen på 
redaktionen. Vi sender ikke, 

men i disse uger er der be-
mandet ud over den normale 
åbningstid hverdag 9 til 12.

ring i forvejen på 32 509 
290 og hør om vi er her.

du kan maile dit ønske på 
redaktionen@taarnbybladet.
dk og skriv ønskebog i emne-
feltet. Ønsker kan også afle-
veres i vores udendørs post-
kasse på englandsvej 290 
eller sendes til postboks 34, 
2770 Kastrup. Men altså det 
hele til os senest fredag 14. 
august.

Gratis bøger til efterårslæsning

Titel/forfatter    Anmeldt i TB

På trods – fra ordblind til millionær af K. Højer august 2015
Utroskab af Paulo Coelho   Juli 2015
liwerwalls univers, digte af liwerwall  Ikke anmeldt
danmark i bevægelse af bason, m.fl.  Ikke anmeldt
Goddag, brevvekslinger af lars Thorsen Ikke anmeldt
det sidste barn i skoven af richard louv Oktober 2014
Copyman af Steen Harvig    Marts 2015
Julekalenderbogen af Inge rigmor Østerby november 2014 
Ploven og de to sværd af ebbe Kløvedal reich Maj 2015
den bærende magt af ebbe Kløvedal reich Maj 2015
The Modular Triangular System af roy lawaetz Ikke anmeldt
Grillkaliffen og hans lærling af Holm og albér Ikke anmeldt
Tilgivelse er ikke for tøsedrenge af F. b. Poulsen Oktober 2014
dyr i haven af randi Pisani  Ikke anmeldt
de dødes fjord af Hans Jakob Helms  august 2015
Mindre stress – mere nærvær af lars damkjær Ikke anmeldt
dVd: Far til fire – Onkel Sofus vender tilbage december 2014
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MINIONS, 2D – dansk tale 
8 – 9/8:  kl. 13.30
15 – 16/8:  kl. 14.00
22/8:  kl. 14.00
23/8:  kl. 11.30
29 – 30/8:  kl. 15.30 fr. u. 7

MINIONS, 3D – dansk tale
8 – 9/8:  kl. 15.45
15 – 16/8:  kl. 16.00
22/8:  kl. 16.00 fr. u. 7

DET STORE NØDDEKUP, 
2D – dansk tale
8 – 9/8:  kl. 15.00
15 – 16/8:  kl. 15.30
22/8:  kl. 15.30
23/8:  kl. 14.15 fr. u. 7

PETER PEDAL – PÅ 
EVENTYR I JUNGLEN, dansk 
tale  
8 – 9/8:  kl. 13.00
15 – 16/8:  kl. 13.30

22/8:  kl. 13.30
23/8:  kl. 12.00
29 – 30/8:  kl. 13.00 t. f. a.

MISSION: IMPOSSIBLE 
ROGUE NATION  
7 – 12/8:  kl. 19.30

COMEBACK
7 – 12/8:  kl. 18.00
13 – 19/8:  kl. 19.45 t. o. 
11

FANTASTIC FOUR  
7 – 12/8:  kl. 20.00
13 – 19/8:  kl. 17.30

AMY
7 – 12/8:  kl. 17.00
Danmarkspremiere:
PIXELS
13 – 19/8:  kl. 20.15
20 – 22/8:  kl. 19.30
23/8:  kl. 21.00

24 – 26/8:  kl. 19.30
Danmarkspremiere:
RUTH & ALEX 
13 – 19/8:  kl. 18.15
20 – 22/8:  kl. 17.30
23/8:  kl. 18.30
24 – 26/8:  kl. 17.30
Danmarkspremiere:
SOUTHPAW 
20 – 22/8:  kl. 20.00
23/8:  kl. 20.30
24 – 26/8:  kl. 20.00
27 - 30/8:  kl. 20.30

IRRATIONAL MAN
20 – 22/8:  kl. 18.00
23/8:  kl. 19.00
24 – 26/8:  kl. 18.00
½ pris-forpremiere:
INDERST INDE, 2D 
– dansk tale

23/8:  kl. 13.45 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
INDERST INDE, 2D - dansk 
tale
27 – 28/8:  kl. 17.30
29 – 30/8:  kl. 12.30 + 17.30 
fr. u. 7

INDERST INDE, 3D - dansk 
tale
29 – 30/8:  kl. 15.00 fr. u. 7
½ pris-forpremiere:
sOMMeRen 92  
23/8:  kl. 16.15
Danmarkspremiere:
sOMMeRen 92
27 - 30/8:  kl. 19.45

DANMARKSPREMIERE:
JEG ER INGRID 
27 - 30/8: kl. 18.00

MISSION: IMPOSSIBLE 
ROGUE NATION
Ethan og hans team står over for 
deres mest udfordrende opgave til 
dato. En hemmelig, international 
organisation kaldet Syndikatet 
har sendt deres toptrænede 
undercoveragenter for at eliminere 
IMF. Det er nu op til Ethan at 
stoppe dem. MI5 teamet består af 
både gamle og nye ansigter blandt 
andet den mulige dobbeltagent 
Ilsa Faust 

COMEBACK 
Drengerøven Thomas Vang har 
smadret sin egen komikerkarriere 
men vil gøre alt for at komme 
tilbage i rampelyset. Engang hørte 
han til blandt de bedste, men 
nu må han nøjes med at varme 
op for vennen, den succesfulde 
Mads Andersen og er nødt til at 
sætte alt ind, hvis han skal få 
karrieren på rette køl igen. Men 
da hans rapkæftede teenagedatter 
Frederikke pludselig dukker op 
af glemslens tåger, bliver der for 
alvor vendt op og ned på hans liv. 
Hun tvinger ham til at tage stilling 
til, om han skal fortsætte sin 
endelige deroute eller blive voksen 
og erkende ansvaret som far. 

FANTASTIC FOUR 
Fantastic Four er fortællingen om 
fire unge outsidere, som bliver 
teleporteret til et alternativt og 
farligt univers, som påvirker deres 
fysiske form på chokerende vis. 
Deres liv bliver uigenkaldeligt 
vendt på hovedet, og de må lære 
at beherske deres nye evner, da 
en tidligere ven vender sig mod 
dem. 

AMY

Et intimt portræt af den mytiske 
rockstjerne Amy Winehouse. 
Gennem gamle hjemmevideoer, 
intime interviews og udtalelser 
fra sangerindens familie og 
samarbejdspartnere ser vi 
en ny side af den tragiske 
skæbne Winehouse, hvis 
alkoholmisbrug og personlige 
forhold ofte var altoverskyggende 
i tabloidmedierne. I filmen 
indrømmer sangerinden blandt 
andet, at hun fortryder sin 
berømmelse og selvsabotagen, det 
medførte – og som førte til hendes 
alt for tidlige død som 27-årig i 
2009

PIXELS
Da jorden kommer under angreb 
fra fjendtligsindede rumvæsner 
opsøger USAs præsident 
barndomsvennen Sam Brenner. 
For det viser sig, at rumvæsnerne 
har fejlfortolket signaler fra 
gamle 8-bit computerspil, og 
som tidligere videospilmester 
udi Pac-Man, Donkey Kong og 
Space Invaders, er han manden, 
der kan kommunikere med de 
intergalaktiske monstre.

RuTH & Alex... 
... er fortællingen om gammel 
kærlighed der ikke ruster med 
Diane Keaton og Morgan Freeman 
i hovedrollerne som ægteparret. 
Efter de har boet 40 år i den 
samme lejlighed i Brooklyn 
overvejer, om det måske var tid 
til at se sig om efter et sted med 
elevator frem for trapper op til 
femte sal.

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 OG

TIRSDAGSBIO Kl. 10.30
starter igen 1/9, begge med 
RUTH & ALEX

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

Filmoversigt 
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Tårnby DOX
- Din dokumentarfilmklub i Tårnby
For dig, der gerne vil se dokumentarfilm sammen med andre.
Filmene vises skiftevis på Tårnby Hovedbibliotek og i Kulturhuset 
Kastrup Bio.
Se mere på www.taarnbybib.dk

Stemning for NFL kick-off?
Natten til 11/9 (altså mellem torsdag og fredag) kl. 2.30 er der kick-
off i NFL. Har du lyst til at se kampen hos os, så skriv en mail på 
kastrupbio@taarnby.dk eller en besked på facebook inden 20/8.
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 SOUTHPAW
Billy ’The Great’ Hope er 
regerende mellemvægtsbokser og 
er med sin uortodokse boksestil 
kendt som en brutal og offensiv 
fighter. Efter en tragisk ulykke 
begynder Billys liv at falde fra 
hinanden og han rammer bunden 
i en tåge af alkohol og sorg, indtil 
han møder boksetræneren Tick, 
og indser, at der stadig er noget, 
der er værd at kæmpe for.

IRRATIONAL MAN 
Filosofiprofessoren Abe (Joaquin 
Phoenix) står midt i en eksistentiel 
krise, men da han indleder et 
forhold til en af sine studerende 
(Emma Stone), finder han 
pludselig ny mening med livet og 
vover sig ud på dybere og dybere 
vand. Instruktion woody Allan.

INDERST INDE
Animationsfilmen ‘Inderst inde’ 
bliver fortalt af følelserne inde i 
pigen, Rileys, hoved. Fortælleren 
er Glæde og hendes venner Vrede, 
Frygt, Tristhed og Afsky. I mange 
år har Glæde styret showet, men 
da Rileys forældre beslutter sig for 
at flytte til en anden by, forsvinder 

Glæde og Tristhed fra Rileys 
hoved. Nu er det Vrede, Frygt og 
Afskys job at holde styr på Rileys 
følelser, og det går ikke helt så 
godt.

sOMMeRen ’92 
Landstræner Richard Møller 
Nielsen kæmper en ulige kamp 
med et splittet hold, der nægter 
at spille efter hans taktik. Ingen 
forstår, hvad han vil, hverken 
spillerne eller pressen – kun hans 
kone Jonna forstår ham. Han er 
Danmarks mest udskældte mand, 
og det ser sort ud. 

JEG ER INGRID
Stig Björkmans film ”Jeg 
er Ingrid”, giver liv til det 
skatkammer af eget materiale, 
som Ingrid Bergman selv filmede. 
Resultatet er en enestående 
dokumentar om historien bag et af 
verdens mest kendte ansigter med 
medvirken af Ingrid Bergmans 
fire børn: Isabella, Roberto, Ingrid 
Rossellini og Pia Lindström. Alicia 
Vikander er Ingrid Bergmans 
stemme.
Gennem aldrig tidligere sete 
private optagelser, notater, 
breve, dagbøger og interviews 
med hendes børn, giver ”Jeg 
er Ingrid” et intimt portræt 
og et fascinerende indblik 
bag facaden i en ung svensk 
piges bemærkelsesværdige liv, 
som skulle bevæge sig fra en 
stilfærdig karriere i hjemlandet 
til international berømmelse og 
anerkendelse. En kvinde med 
ubestridelig viljestyrke, stort 
talent og et for sin tid radikalt 
syn på karriere, moderskab og 
kærlighedsliv.
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Ungdomsfodbold 
på topniveau

Kastrup Boldklub arrangerer for 
tredje  år i træk Crowne Plaza Elite 
Cup - en international turnering for 
de bedste ungdomshold i Europa

Crowne Plaza elite Cup er et såkaldt 
invitationsstævne for de bedste 
drenge ungdomshold i fodbold for 
årgangene U13, U14 og U15. Stævnet 
matcher de bedste hold i danmark på 
allerhøjeste niveau og med deltagelse 
af lige så stærke udenlandske hold.

Kampstart går fredag 14. august kl. 
15.15 og årets store hold fra udlandet 
er Sevilla FC fra Spanien, benfica fra 
Portugal og Hamburger SV fra Tysk-
land. 

Sevilla fra Spanien har netop vun-
det europa league for andet år i træk 
og benfica er den mest vindende klub 
i Portugal, mens Hamburger SV er den 
eneste klub i Tyskland, som aldrig er 
rykket ud af bundesligaen.  

derudover deltager en stribe af de 
bedste hold fra norden, blandt andet 
IFK Göteborg og Malmö FF fra Sverige, 
Strömsgodset og Stabæk fra norge, 
Käpa United fra Finland samt nogle 
af de bedste danske klubber med FC 
Midtjylland, brøndby IF og Ob i spid-
sen.

500 drenge fra hele Europa
I år vil der være deltagelse af i alt 36 
hold med ca. 500 spillere fra Spanien, 
Portugal, Tyskland, Sverige, norge, 
Finland og danmark.

Stævnet er etableret med støtte fra 
lokale sponsorer, og arrangørerne har 
i år fået en aftale med det danske fod-
boldlandsholds fysiske træner Jens 
bangsbo, som skal forestå præmieud-
delingen på stævnets sidste dag søn-

dag. Jens bangsbo er selv tidligere Ka-
strupspiller og har blandt andet været 
assistenttræner i Juventus i Italien.

en stor del af kampene bliver video-
filmet og højdepunkter kan ses løben-
de på Kastrup boldklubs facebookside 
Crowne Plaza elite Cup, ligesom der 
vil være fotos fra kampene. På klub-
bens hjemmeside kan man læse di-
verse info om stævnet, se video og 
fotos, og der vil være adgang til en 
app med resultater og stillinger som 
løbende opdateres.

Stævnet slutter søndag den 16. 
august om eftermiddagen med finale-
kampe i de tre rækker lige ud for Ka-
strup boldklubs klubhus på røllikevej. 
alle kampe i turneringen afvikles på 
klubbens baner, og der er gratis ad-
gang og mulighed for at købe mad og 
drikkevarer.

der vil således være en storslået 
mulighed for at se nogle af de største 
danske og udenlandske fodboldtalen-
ter, og hvem ved om ikke nogle af dem 
en dag i fremtiden vil kunne følges i 
Champions league og lignende store 
turneringer. Mød op og støt de lokale 
drenge. jli

Der vil være deltagelse af i alt 
36 hold med ca. 500 spillere 

fra Spanien, Portugal, Tyskland, 
Sverige, Norge, Finland og 

Danmark, når Crowne Plaza Elite 
Cup i år holdes for trejde gang af 

Kastrup Boldklub.

Støttetid til folkeoplysende 
aktiviteter
Ansøgningsfristen for ansøgninger til Initiativ-
puljen og Udviklingspuljen til folkeoplysning er 
1. september
Initiativpulje til lokale foreningsformål med en 
samlet tilskudspulje på 300.000 kr. årligt og kan 
søges af alle folkeoplysende foreninger registreret 
som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke 
af enkeltpersoner.

• Der kan ydes tilskud til nye og tværgående for-

eningsaktiviteter og der  kan ydes materialetilskud 
m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år.

Udviklingspuljen
Udviklingspuljen har en samlet tilskudspulje på 
50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne 
pulje skal være forankret i Tårnby Kommuneog kan 
søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltper-
soner og persongrupper med folkeoplysende akti-
viteter m.m.

• Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsar-
bejde i forbindelse med organisationsformer, nye 

initiativer eller projekter.
• Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktivi-

teter der foregår i etablerede foreninger som akti-
viteter, der foregår i selvorganiserede grupper.

• Målet er at involvere nye grupper i folkeoplys-
ningsarbejdet

ansøgninger til begge puljer skal være indsendt 
til Folkeoplysningsudvalget senest 1. september.

ansøgningsskema kan hentes på Tårnby Kommu-
nes hjemmeside www.taarnby.dk.

begge puljer har næste ansøgningsrunde 1. no-
vember 2015.
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Lille havn med store ambitioner

To  klubber i Kastrup havn er 
sammen værter ved Amager 
Regatta og DM i havkajak 

den sidste weekend i august 

bliver der mulighed for at op-
leve to af de store maritime 
sportsgrene på amager, når 
både roklubben Øresund og 
Kastrup kajakklub er værter, 

ved hver sin maritime kon-
kurrence på hjemmebanerne 
i det lokale farvand ud for 
Kastrup havn. det er frivillige 
lokale klubmedlemmer, der 
står bag både planlægning og 
afvikling af begge begivenhe-
der.

roklubben Øresund er vært 
ved amagerregatta, som i år 
fejrer 60 års jubilæum. lør-
dag 29. august går starten kl. 
12.00 til årets kaproning mel-
lem amagers fem roklubber. 
der er allerede nu lagt op til 
hård kamp mellem roerne fra 
dragør roklub, b&W roklub, 
amager ro-og Kajakklub, ro-
klubben Øresund og de for-
svarende mestre fra roklub-
ben SaS.

banerne er udlagt med 
start ved Scanport havn ved 
Kystens Perle og mål ved Ka-
strup ny lystbådehavns ydre 
mole. 

På hele strækningen er der 
nok at opleve for publikum. 
For på samme tidspunkt sky-
der Kastrup kajakklub årets 
dM i havkajak-rul og teknik i 
gang. Samme lørdag afvikles 
nemlig dM i grønlandske rul 
i Scanport havn ved Kystens 
Perle.

dM i havakajak strækker 
sig over to dage. Søndag 30. 
august kan publikum således 
opleve dM i teknik fra nær-
meste hold, når der åbnes 
for gangstien på landanlæg-
get digevej. Herfra er der god 
udsigt til teknikbanen, hvor 
roerne vil dyste i actionpræ-
gede øvelser - både stående, 
siddende og med bunden 
i vejret på kajakken. der er 
mange deltagere fra lokale 
klubber, men også roere fra 
hele danmark, som vil komme 
og dyste i de mange varia-
tioner af grønlandske rul og 
teknikker. Til dM i havkajak 
vil der være en speaker, der 
giver publikum indsigt i disci-
plinerne.

roklubben Øresund og Ka-
strup kajakklub, ser frem til 

at byde alle deltagere og ikke 
mindst publikum velkommen 
til de mange spændende løb i 
de seværdige arrangementer. 
lørdag anbefaler begge klub-
ber, at man som publikum 
starter i Scanport havn, hvor 
der både er udsyn til startfel-
tet i amager regatta og mu-
lighed for at se nærmere på 
hvad det kræver af roeren, at 
vinde dM i Grønlandske rul. 

Særskilt program på 
facebook; ”DM havkajak.” 
Kastrup Havn, weekenden 
29.-30. august kl. 12-16.
 jli

Grand Old Boys 50+ i aktion 
ved en tidligere udgave af 
Amager Regatta. Privatfoto

En af de lidt mere specielle 
discipliner, der kan opleves 

ved DM i Havkajak i Kastrup 
Havn slutningen af august. 

Privatfoto.

GEDEMARKEDET

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.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden 
af de udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at 
redigere eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

Grundet flytning givet et kært arvestykke – et 
OPRETSTÅENDE KLAVER - væk. Det skal ikke 
koste noget, blot at du/I selv afhenter. Kontakt 
redaktionen, hvis du/I er interesseret.
AquATROlley A 300 Al-KO. Batteridreven. Vand 
uden tunge vandkander eller en vandslange, 26 liter 
vandtank. Genopladeligt batteri 12 VDC skal nykøbes 
(150,- kr. på nettet). Let at fylde og rengøre. Lang 
bruserarm medfølger. 500,-. 32 51 08 73
SOFABORD FRA VESTERGAARD, Chr.havn i lys 
lakeret eg med 2 klapper og avishylde, afrundede 
kanter. Længde (udslået) 1.38 m, bredde 74 cm, 
højde 55 cm. Kr. 800,- TlF. 41579585
PRiVAT lOPPeMARKed. Hvide 
hverdagstallerkener, kopper, kokkeknive, knivblok, 
badevægten og meget mere fra kr. O - 50,- - samt 
dametøj str. M, L og XL, støvler, sko, sandaler str. 
39 - 40, fra kr. 0 - 100- pr. del/par. Ring for aftale 
42788349.
gAMMelT, dOVenT øl. Er der nogle af Tårnby 
Bladets læsere, som har noget gammelt, dovent 
øl stående? Her på Langbakken er vi ved at blive 
kvalt i dræbersnegle, men har sat sneglefælder op, 
som kræver øl for at fungere! Vi afhenter. Kontakt 
bevartaarnby@gmail com.
TEGNESERIER SæLGES: 
En stak Anders And i alt 20,- kr.
En stak Jumbobøger i alt 20,- kr.
En stak Lucky Luke Albums 20,- kr.
En stak Garfield Albums 20,- kr.
Andre tegneserier i alt 20,- kr.
Lække amerikansk PICNICKURV: 150,- kr. alle 21 
15 07 85

Redaktionen

Luften var 15, vandet 16 og 
pigerne alle godt over 17½
Den årlige redningsøvelse 
for Øresunds Ældreroere løb 
af stablen blæsevejr og van-
det (is-) koldt.

Af  Vilhelm G. Jensen 
Foto: Kurt Pedesen,  

Amager Fotoklub

der var som sædvanligt mødt 
mange ældreroere(17) op 
på molen i Gl. Kastrup lyst-
bådehavn, hvor de modige 
medlemmer gjorde sig klar 
til at gennemgå øvelsen. de 
resterende, havde mange 
”vandede ” undskyldninger 
for ikke at gennemgå øvelsen, 
så som vandet var koldt, en 
havde været til frisør dagen 
før, andre havde ikke taget 
tøjet med, fordi vejret ikke var 

rovejr.
efter en kort tur i en toer 

(robåd) kom figurrenterne 
retur til havnen, hvor de først 
viste hvordan man kommer 
op i båden, såfremt man er 
uheldig og falder i.

de få modige sprang nu i 
vandet i ført svømmeveste for 
derefter at forsøge at komme 
op i båden. dette viste sig 
ikke at være let, det gik dog 
bedre for dem, der var iført 
egen indkøbte oppustelige 
svømmeveste, som de så sam-
tidigt fik afprøvet.

derefter var ca. 100 m 
svømning i bådhold, mel-
lem to årer fra molen og ind 
til slæbestedet. dette gav 
mange kommentarer fra såvel 
”bolværksmatroserne” som 
fra roerne/svømmerne. 

alle var nu blevet en ople-
velse rigere, og kunne kon-
statere, at det vi havde lært i 
vinter ved deltagelse i to te-
madage ved d.F.f.r, danmarks 
Forbund for rosport, der om-
handlede ”kan man blive for 
gammel til at ro”, gav resultat.
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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

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

50 ÅRS JUBILÆUM: I juni 1965 afsluttede 3. real skoleforløbet på Løjtegårdsskolen. Hvert 2.år gennem 
de 50 år har klassen været samlet hos en af eleverne. Dansklærer Flemming Albertus og matematiklærer 
Hanne Kirkeby har deltaget i alle arrangementerne.
Bagerst fra venstre matematiklærer Hanne Kirkeby, Dirch, Lis, Anette, Hanne, Lisbet, Jens, Lisbeth. 
Forrest Sonja, Birgitte, Lillian, Solvej og dansklærer Flemming Albertus. Privat foto Torben.

101 BEN FØR TUREN TIL PARIS: 
50 Team rynkeby-cykelryttere, 
hjælpe og en særlig sej rynke-
byrytter var samlet hos Sned-
kerfirmaet GoodmanService 
inden afgangen sammen med 
medarbejdere og direktøren 
for børnecancer Fonden Mari-
anne nielsen. Team rynkeby er 
sponsor for børnecancer Fon-
den.

den særligt seje rynkeby-
rytter var daniel Kulonka. dani-
el, 29 år. da daniel var seks år, 
fik han konstateret skinneben-
skræft og fik derfor amputeret 
af det ene ben. det har ikke 

forhindret ham i at cykle med 
Team rynkeby til Paris i 2014 
og gøre det igen i 2015.

Turen i 2014 bød på dage 
med 10-12 grader med regn i 
fem ud af syv dage og det var 
et rent helvede. Men som da-
niel Kulonka siger til de andre 
ryttere ”jeg frøs jo kun halvt så 
meget om benene i forhold til 
de andre”.

Morgenbordet med kage 
sluttede med en lang cykel-
tur på 210 kilometer rundt 
på Sjælland, hvor rytterne fra 
Team GoodmanService deltog 
på hele turen.

FDF I OPFINDERLAND: FDF Kors-
vejens sommerlejr foregik i det 
Sønderjyske og på Als i Danfoss 
Universe. En af Professor Tornøes 
opfindelser skal afprøves, med 
henblik på at opnå nogle hemmelige 
ledetråde. Tre snore spændt ud i 
henholdsvis 30, 60 og 90 cm højde 
over et bål skal brændes over – men 
i korrekt rækkefølge således at 
ledetrådene kommer frem i rette 
rækkefølge. Det var ikke småting man 
fik frem i lyset (!), og så er det gode, 
at man jo altid kan lave skumfiduser 
på bålet, når man alligevel har 
fået gang i flammerne og sidenhen 
gløder! 
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