
TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET
NR. 4 - APRIL 2015  •  23. ÅRGANG  •    REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET

TÅRNBY BLADET 

Gymnastikfest 
på 
Løjtegårdsvej 
En gang om året samler 
KG66 hele foreningen til fest 
i Travbanehallen
Og i år lykkedes det KG66 at 
samle alle sine 900 gymna-
ster og det dobbelte antal til-
skuere, da de over en hel dag 
i marts holdt gymnastikfest i 
Travbanehallen.

Både små og store viste 
det bedste de havde lært 
godt hjulpet på vej af klub-
bens mange trænere. Og va-
riationen var stor - alt fra små 
håndførte 2årige til de snart 
voksne springgymnaster og 
eliten, der placerer sig som 
Danmarks bedste for tiden. 

Alle var de der og familie 
og venner mødte selvfølgelig 
talstærkt op for at supporte 
talenterne, ligesom allle for-
eningens hjælpere stod på 
pinde for at hjælpe.

Se mere side 43

Cykelpiloter søges  
– rickshaw-kørsel tilbydes

Tre rickshaws indkøbt af Tårnby Kommune 
står nu officielt til rådighed for beboere 
på plejehjem og brugere af plejehjem-
scentre

Rickshaw kan blive et normalt syn i naturen 
og på veje i Tårnby, som det er blevet det i 
Dragør, København og i 40 kommuner i Dan-
mark.

For to år siden trådte en ildsjæl ind på et 
plejecenter på Østerbro og tilbød - gratis - 
at køre tur med en eller to af de ældre. Hans 
køretøj var en rickshaw og selvom der ikke 
var kø til en tur ud i byen fra begyndelse, 
har idéen nu bredt sig til hele Danmark og 
er eksporteret til andre lande.

Indtil nu har Naomi Gurfinkiel fra Sund-
heds Centret koordineret brugen af de tre 
komunale rickshaws, men interesserede 
cykelpiloter som kan være pårørende eller 
som det var på premieredagen, elever fra 
Tårnby Gymnasium, kan melde sig i et boo-
kingsystem. Adresser på side 12.

Mange cykelpiloter har fortalt om, at man 
som pedaltramper (hjulpet af et batteri) får 
rigeligt med oplevelser ud af at køre med 
de ældre. De kalder de ældre livsvidner. På 
Cykling Uden Alder’s hjemmeside er mange 
af disse beretninger gengivet.

Se siderne 12 og 36

1. viceborgmester Elise Andesen åbner officiel 
den folkelige bevægelse Cykling uden alder i 
Tårnby. Faktisk har tre rickshaw været i drift på 
tre plejehjem/plejecentre siden januar.

Robin fræser efter guld
Industriteknikerlærling Ro-
bin Wilfred Oudal fra Ka-
strup er en glad ung mand i 
dag. Han skal til Brasilien for 
at vise, hvad han kan med 
hænderne

Det skal han fordi han i januar 
ved danmarksmesterska-
berne i håndværksfag - også 
kaldet DM i Skills - beviste, at 
han er en ørn til at håndtere 
en computerstyret CNC-ma-
skine. Det gør han til daglig 
hos A.K.S. Finmekanik A/S i 
Hvidovre, hvor han er i lære. 
Og  Robin skal nu til at bevi-
se sine evner i international 
sammenhæng. 

Sammen med en kollega fra 
Grundfos i Bjerringbro skal 
Robin nemlig deltage i VM i 
håndværksfag - også kaldet 
WorldSkills, som i år foregår i 
São Paolo i Brasilien, hvor Ro-
bin skal deltage i fræsekon-
kurrencen som forsvarende 
danmarksmester. Den jyske 
Kollega Nikolaj Vadstrup Pe-
dersen deltager i drejekon-
kurrencen.

Robin Wilfred Oudal, der 
altså vandt konkurrencen for 
industriteknikere ved DM i 
Skills 2015, glæder sig til at 

komme til Brasilien og prøve 
sig selv af på den helt store 
scene.

- Det bliver kæmpestort. 
WorldSkills er jo både en kon-
kurrence, hvor der kåres en 
verdensmester, men det er 
også en mulighed for at prøve 
sig selv af. Jeg er spændt på 
at se, om jeg har en chance, 
eller om de jorder mig totalt. 
Men én ting er sikkert: Vi 
kommer velforberedte, og vi 
vil selvfølgelig prøve at gøre 
Danmark stolt, siger den unge 
industritekniker.    

Se mere side 47

Robin Oudal, da dan i januar 
blev dansk industritekniker-
mester.
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DENNE uDGAvE OMDELES  
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Førstkommende udgave  her-
efter er maj-udgaven: Udkom-
mer24.-25. april. Deadline 
mandag  20. april. 
Deadline for større annoncer 

og redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, 
hvis man er senere på den.

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

Juni: Udkommer 29.-30. maj. 
Deadline tirsdag 26. maj
Juli: Udkommer 26.-27. juni. 
Deadline mandag  22. juni
August: Udkommer 7.-8. 
august. Deadline mandag 3. 
august.
September: Udkommer 28.-
29. august. Deadline mandag  
24. august

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

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

Gengivelse af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er 
ikke tilladt uden skriftlig til-
ladelse fra redaktøren.

Second screen
GRuNDEN TIL AT jeg skulle med en tidlig bus var trist nok. 
Jeg skulle referere fra en trist retssag, som burde være be-
handlet af familieterapeuter lang tid før man belemrede det 
danske retssystem. Det er muligt, der skal §§ til for at holde 
et samfund på ret køl, men jeg kan godt savne ældrerådet, 
som mødtes på tingstedet for at afgøre, hvad der er bedst for 
landsbyen. Jeg er ikke så gammel trods alt, at jeg har oplevet 
systemet med at sidder på sten i rundkreds, men efter man-
gen beretning om slig måde at afgøre tvistigheder på kan jeg 
udmærket mane billedet frem på min ukontrollable nethinde.

NÅH, MEN JEG STÅR ved stoppestedet på en solrig forårsmor-
gen. en ung kvinde kommer mod stoppestedet på cykel og 
da hun er inden for hilseafstand breder sig et smil på hendes 
ansigt – et smil som kunne bære en hel Morten Korch-film. 
Der er ikke en beskidt tanke i mig, kun platonisk forårsglæde.

DA KvINDEN PASSERER mig, ser jeg, at der stritter ledninger 
ud fra hendes ører. Altså var hun med på en lytter fra et gi-
vet ungdommeligt radiomorgenprogram. Det var sikkert en 
frisk teenager-morgenvært, som ikke havde hørt om verdens/
dagens fortrædelighede i en radioavis endsige læst en ditto 
udgave i papir.

MEN JEG ERINDRER splitsekundets fryd og glæde og et nyt 
billede dukker op. Billedet kom første gang, da jeg hørte om 
begrebet second-screen. Second-screen dækker over, at man 
ser et program i tv samtidig med, at man er på IPod, computer, 
telefon eller noget andet, som efter kloge hoveders opfat-
telse skulle supplere billede og lyd fra det 27 til 56 tommers 
fjernsyn.

JEG fORfALDER til øjeblikkene, hvor børnebørnene har over-
talt farfar til at se Disney-sjov (hvor kommer udtrykket ”sjov” 
fra? – Disneys univers er i dag dårlige computer-animerede 
tegninger, grim og uforståelig lyd uden sange som ”Nu er det 
nat” fra lady og Vagabonden). Når vi så planter os i hjemme-
biografen, kommer de elektroniske apparater frem, så kan 
man (de) lige noget, mens tv’et flimrer.

MEN DET ER HELT normalt og tv-selskaberne arbejder målret-
tet på, at det skal vi have mere af. Vi skal inter-aktiveres. Ved 
afstemningsudsendelser som X-Faktor, MGP for såvel voksne 
som store babyer eller politiske debatter, skal seerne engage-
res – føle at de deltager.

Der er levende mennesker på tv-stationerne, som kreativt i 
deres eget univers, udvikler Apps. Ordet lyder for mig som 
en stave- eller talefejl med et udansk flertals s. Men jeg må 
med undren acceptere, at en kvart million seere til et afstem-
ningsprogram fik en teenager til at bryde sammen ved at 
appse ham ud af konkurrencen og hjem til drengeværelset. 
Den kvarte million apps-stemmer kan ikke oversættes til en 
kvart million seere – det ærgrer sikkert tilhængere af second-
screen fænomenet.

JEG føLER, JEG må udbryde: ”Bedsteforældre i alle lande – 
forener eder mod det uvæsen”. 

vI BLEv ADvARET af filmen (1966) (og bogen 1953) Fahren-
heit 451. Fahrenheit 451 er en dystopisk roman skrevet af 
Ray Bradbury og angiver den temperatur, som papir antæn-
des ved. I det fremtidssamfund, som film/bog beskriver, er 
bøger forbudte og brandfolk slukker ikke ild, men antænder 
den, når folk har angivet hinanden. Menneskerne i det sam-
fund har tv så store som vægge (de betaler dem selv) og deres 
virkelige familie erstattes af virtuelle personer. Se det var/er 
second-screen i fiktionens verden. Det er naturligvis - hvem 
kan komme på den vanvittige tanke - slet ikke det, vi er på vej 
til, hvilket får mig ud i endnu et tankespring til en sang om 
noget med, at de gode græd og de onde lo, men sange er jo 
heller ikke virkelighed.

fOR RESTEN! Second screen behøver slet ikke betyde ”den 
anden skærm”, det kan betyde en sekund-skærm, som vel kan 
oversættes med døgnflue. Hurra – reddet fra et mareridt. For 
så idiotisk udvikler tv-kigning sig da aldrig - vel?

OG SMuT SÅ uD og nyd forårssolen, selvom det ikke er dig 
ungdommen smiler til – hver gang!

Terkel Spangsbo, den gamle redacteur.

Svend Thaarup 
bliver 90
En kendt kastrupdreng, 
Svend Thaarup, bliver 90 
år fredag 3.april

Han og hans kone har i 63 år 
boet i den samme lejlighed 
på Nordmarksvej 112 st. 
th. hvor de fejrede krondia-
mantbryllup 3.april 2014.

Hustruen var i 30 år nat-
sygehjælper på plejehjem-
met på Irlandsvej.

Svend Thaarup var for-
mand tre gange i afdelings-
bestyrelsen, 1.gang i 1952, 
anden gang i 60’erne, og 
tredje gang fra 1985 og 18 
år frem.  Så blev han væltet, 
angiveligt fordi han var for 
gammel.  

- Nå, ja, jeg var jo også 78, 
fortæller han.

Alle fire sønner gik på 
Kastrup Skole og var på for-
skellig vis kendt i Kastrup-
miljøet, blandt andet som 
aktive i CISV og på Tårnby 
Teater. De har alle nået 
pæne stillinger, og de tre af 
dem er nu gået på pension.

De første 10 år af Svend 
Thaarups voksenliv var han 
trafikassistent ved jernba-
nen inden det blev til 38 år 
i SAS.

På selveste 1.maj i år har 
han 25-års jubilæum som 
pensionist i SAS.  Udløser 
den slags mon et guld-ur?

tsp

Mere busmiljø på 
Amager
Buslinjen 4A sammen med 
3A, og 9A får helt nye og 
væsentligt mere miljøven-
lige busser.

Samtlige 66 busser på 
de tre linjer skiftes ud når 
Movias nye kontrakter for 
de tre A-bus-linjer træder 
i kraft til december i år - til 
gavn for de godt 23 mio. 
passagerer om året, som 
bruger dem – og for Køben-
havnerne i øvrigt.

linje 4A skal fra decem-
ber køres af firmaet Ancher-
sen.

tsp

Rejsekort-fiasko koster … 
På Tårnby Bladet har vi aldrig sværmet 
for Rejsekortet og dets omtalte fortræf-
feligheder. Nu får vi ny ammunition.

en dårlig modtagelse af Rejsekortet 
gør, at der mangler 256 millioner kroner 
i forhold til budgettet. På knap fire år har 
Rejsekort A/S brugt et ekstraordinært 
indskud fra ejerne på 668 millioner kro-
ner, skriver magasinet Ingeniøren.

- Og nu er kassen igen tom uden ud-

sigt til, at brugen af kortet kan betale 
regningerne, skriver magasinet.

Den regning skal tørres af på DSB og 
landets regionale kollektive trafiksel-
skaber, uanset om passagererne benyt-
ter kortet eller ej, har transportminister 
Magnus Heunicke besluttet.

Det lyder handlekraftigt, nu håber vi 
ikke, at nogen læsere bliver nedtrykte, 
hvis de et kort øjeblik kommer til at 
overveje, hvor trafikselskaberne får de-

res penge fra.
- Rejsekortsystemet er købt, og der 

er en regning, der skal betales. Model-
len vil sikre, at den bliver betalt, og at 
der sker en entydig, enkel og retfærdig 
fordeling af udgifterne, siger Magnus 
Heunicke til Ingeniøren.

Bemærk ordet retfærdigt!
red
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Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

FORÅRSPRIS på lille service og dækhotel

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

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

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

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

1350,00
 inkl. moms. 

(Gælder ikke sportsvogne og special-biler)

T i l b u d  i  a p r i l

S e  h e r u n d e r

S p a r  

5 0 %

E t  å r s 
d æ k h o t e l

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

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

Vinterdæk er til vinterbrug
April og maj er travle måneder på mange bilværksteder fordi 
mange skal have skiftet fra vinter til sommerdæk. 

Men vinterdæk er til vinterkørsel og det kan være risikabelt 
at vente for længe med at skifte til sommerdæk. Dels har 
vinterdæk en dårlige brændstoføkonomi (og larmer mere). 
Men nu hvor temperaturen i gennemsnit er over fem grader, 
og nattefrosten på vej væk, er sommerdæk langt sikrere. 
Vinterdæk er lavet af et blødere gummi, der kan gøre bilen 
ustabil i sving og kurver. Og når det først bliver forårsvarmt 
øges bremselængden betragteligt.

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

Inkl. et gratis hjulskift 550,00 

- og vi sætter nummerpladerne fast ...
- nu du alligevel er her. Dels er det et lovkrav og dels koster 
det omkring 1.200 kr. for et nyt sæt plader hvis dine bliver 
stjålet.
Kom nu forbi Biløens Autoservice, så klarer vi det på stedet

De stå en samlet kommu-
nalbestyrelse bag ny sko-
leaftale i Tårnby. udsigt til 
mere fleksibilitet

Samtlige partier i Tårnby 
Kommunalbestyrelse står 
bag en ny aftale på skole-
området. Dermed er der 
skabt både ro og enighed 
om fremtidens skole i Tårn-
by. 

Nøgleordet i aftalen er 
fleksibilitet. Det betyder, at 
de enkelte skoleledere får 
større mulighed for at til-
rettelægge arbejdsgangene 
på skolerne. Det vil ske i et 
samarbejde med lærerne. 

Den fagopdelte under-
visning udgør uændret 43,8 
procent.

Som noget nyt kan der 
på skolerne vælges en mo-
del, som betyder, at der på 
den enkelte skole fremover 
arbejdes med fællestid på 
mindst 30 klokketimer om 
ugen. Med hensyn til de re-
sterende syv timer aftaler 
skolelederen sammen med 
læreren, hvordan tiden skal 
udnyttes og hvor læreren 
fysisk kan opholde sig. 

Derudover indebærer 
fællestiden, at man på sko-
lerne har mindst én ugentlig 
dag, hvor fællestiden stræk-
ker sig til kl. 17, hvor der vil 
være mulighed for mødeak-
tivitet for alle og forældre-
henvendelser mv. 

Maksimalt 841 timers  
fagopdelt undervisning
- Det er meget glædeligt, 
at en enig kommunalbesty-
relse bakker op om aftalen, 
som betyder, at vi får ro på 
området og nu har de helt 
rigtige rammer for fremti-
dens skole, siger borgme-
ster Henrik Zimino. 

- Der har været sagt og 
skrevet meget om skoleom-
rådet – og det er også natur-
ligt i en tid med omstilling. 
Virkeligheden er, at vi har 
gode og velfungerende sko-
ler. Med denne aftale sikrer 
vi et endnu bedre samar-
bejde på den enkelte skole. 

Arbejdstid skal fortsat 
kunne dokumenteres. Men 
fremover vil det være op til 
skolelederen – i samarbejde 
med lærerne – at fastlægge 
hvilken teknologisk løsning, 
der skal bruges til registre-
ring af arbejdstiden. 

Med aftalen sikres det, at 
ingen lærer skal have mere 
end 841 timers fagopdelt 
undervisning, og der læg-
ges desuden op til, at der 
fra næste skoleår sikres en 
mere hensigtsmæssig for-
deling blandt lærerne af 
den fagopdelte undervis-
ning.

tsp

Endnu en aftale 
om skolen

Frikendt for voldtægt, 40 
dage for anden sex
Der er fortsat navneforbud 
i retssagen om en 54 årig 
mand, som er voldtægtssig-
tet

Af Terkel Spangsbo

Tirsdagens (17. marts 2015) 
retsmøde i Københavns Byret 
endte med domsfældelse i 
et af tre anklagepunkter mod 
den 54-årige. 

Han blev frikendt for blu-
færdighedskrænkelse ved at 
kysse den forurettede, mens 
hun var 17 år og for en vold-
tægt, som angiveligt skulle 
have fundet sted, da kvinden 
var fyldt 18 år og parterne 
ikke længere boede sammen.

Derimod fandt retten med 
voteringen 2 mod 1, at der 
havde været et stedfaderligt 
forhold mellem kvinden og 
manden, og derfor blev han 
dømt for ”anden kønslig om-
gængelse end samleje”.

Dommen lød på 40 dages 
fængsel og en erstatning til 
kvinden på godt 12.000 kro-
ner.

Den anklagede havde i en 
årrække været kæreste med 
den forurettedes mor, men 
det forhold var ophørt et år 
før, de seksuelle forhold be-
gyndte. Anklageren slog dog 
på, at der forsat var en far/
datter relation. 

I en omfattende sms-ud-
veksling parterne imellem 
var ordene datter og far aldrig 
brugt, men alligevel var det 
den relation, som medførte 
domsfældelse i det ene for-
hold.

Anklageren havde i sin pro-
cedure anbefalet, at retten 
dømte efter anklageskriftet, 
og hun var kommet frem til, 
at 2 år og 3 måneder inklusiv 
”rabat” for alle tre forhold var 

passende.
Forsvareren sagde med en 

undskyldning til både den 
anklagede og den forurettede 
kvinde, at der her var tale om 
en usund relation, men at en 
usund relation ikke nødven-
digvis også var strafbar.

Retsformanden og de to 
lægdommere voterede kun 
omkring en halv time før de-
res dom faldt.

Den anklagede behøvede 
kun en kort snak med sin for-
svarer, før han ankede. 

Anklageren fortalte efter-
følgende Tårnby Bladet, at 
det var normalt at anklage-
myndigheden kontra-ankede 
i sådanne sager. Hun ville dog 
ikke sige, om man ankede alle 
tre forhold eller kun nogle af 
dem. Det skal afgøres inden 
14 dage.

Ekskluderet før anke afgjort
Den 54-årige mand har haft 
et tillidshverv for Sf. Hver-
vet har han stadig, men ikke 
for Sf

Af Terkel Spangsbo

- Det er helt efter vores ved-
tægter, at vi ikke kan have en 
person med i partiet, hvis per-
sonen er idømt en straf, siger 
næstformand i SF’s landsle-
delse Tonni Hansen.

Det er uden betydning, at 
dommen, der førte til eksklu-
sionen, er anket.

- Det er et spørgsmål om 

skyld, som vi ikke tager hen-
syn til. Det er domstolene, 
som vi har fuld tillid til, som 
afgør den sag.

SF’s landsledelse blev op-
mærksom på sagen, da lokal-
afdelingen fortalte om den. 

- Vi har så fulgt sagen og 
haft samtale med den pågæl-
dende, fortæller Tonni Han-
sen.

- Det er uforeneligt med et 
SF-tillidshverv og man er ikke 
værdig til sådan en opgave i 
SF’s navn, hvis man er idømt 
fængselstraf.

Tonni Hansen ønsker ikke 
at forholde sig den mulige 
situation, at en ankesag fører 
til frifindelse af den pågæl-
dende. 

- Jeg vil ikke spå om frem-
tiden. Den situation tager 
vi stilling til, hvis det bliver 
aktuelt, gentager han en del 
gange.

Han siger også, at SFs land-
ledelse ikke har sat sig ind i 
sagen. Kun reageret på dom-
men.
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Forårsklar før 500,- nu 349,-

Vi har også expresservice  kun 39,- ekstra • 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 •

FIXI Bike  spar 1100,- 

Nu kun 1999,-

KBH cykler     
med 7 gear spar 1700,- 

nu 2399,-

Medbring annoncen 

og få 10%

Lapning kun 60,-
  

• 2 x kevlar dæk + slange m montering kun 499,-
Ny kæde inkl. montering  kun 199,- • Cykelkurve mm.  189,-

Afhentning + Levering af cykler kun 49,-
Vi har cykel til alle med gode tilbud 

Kom og besøg vores store udvalg af cykler

Forårs tilbudForårs tilbud

Meget mere værk end brygger…
Der er udkommet en helt ny 
bog om ejendommen Bryg-
gergården fra 1749-1900

Bogen fortæller om de be-
boere og de funktioner, som 
bygningerne har haft indtil 
1900.

Bryggergårdens historie 
som blandt andet fajance-
værk, teglværk og ølbryggeri. 
Bryggergården har også været 
hvilested for kongen, da han 
gik på jagt ved Øresund, og 
huset maleren Theodor Phi-
lipsen, der holdt til i “Slottet”, 
hvor han fandt inspiration til 

sine landskabsmalerier.
Kirsten Nørregaard Peder-

sen, som har begået bog-
værket, var historikeren, som 
Skanska ejendomme kaldte 
på, da de behøvede en beskri-
velse af Bryggergårdens hi-
storiske værdi før de begynd-
te en egentlig restaurering.

Skanska endte med en ud-
vendig gennemrestaurering, 
så bygningerne ikke yderlige-
re forfaldt, men indvendig var 
der ikke råd til ikke mindst på 
grund af 10’ernes finanskrise.

Kirsten Nørregaard Peder-
sen blev derimod inspireret 

til sammen med Forlaget Rho-
dos at skrive bogen Kastrup 
Værk – Bryggergården. Forla-
get skaffede sponsorerne og 
Kirsten samlede gamle foto 
og tegninger og satte histo-
rien om Bryggergården i per-
spektiv.

Folketællingslister fortæl-
ler hvem der boede i de man-
ge lejligheder (da industrien 
var ophørt) og hun har også 
fundet en medarbejder-liste 
fra 1834. 

Ingen kender fremtiden 
for et af de få historiske byg-
ningsværker, som er tilbage i 
Tårnby, men for tiden er dø-
rene i den gamle kongelige 
Bryggergård åbne for iværk-
sættere og kunstnere. De 
er nu en central del af den 
transformation fra P-plads til 

erhvervs- og kulturområde, 
der som bekendt foregår ved 
Kastrup Havn.

Vil man se mere til fortiden, 
står den velskrevet i Kirsten 
Nørregaard Pedersens værk 
om Kastrup Værk.

Plantegning over de funktioner, de enkelte huse i 
Bryggergården har haft i 1793. Tegningen er en af mange 
illustrationer, som Kirsten Nørregaard Pedersens bog er 
ganske rig på.

Bogen om en af de 
eneste tilbageværende 

historiske bygninger i 
Kastrup er et flot værk. 

Med sin grundighed 
yder den et godt 

bidrag til at tegne 
et billede af dele af 

Kastrups lokalhistorie. 

Stor biografoplevelse venter 
Det vil 
være en 
spektakulær 
filmople-
velse, der 
møder 
publikum i 
Nordisk Film 
Biografer 
Field’s til 
august. Her 
installeres 

markedets nyeste teknologi: laserprojektor til 
fremvisninger i fænomenal kvalitet.

Når Nordisk Film Biografer Field’s åbner til 
august 2015, bliver det med en teknologi, der 
vil revolutionere biografoplevelsen. I biogra-
fens største sal installeres nemlig den innova-
tive og prisbelønnede laserprojektor DP4K-60l 
fra firmaet Barco.

Den nye laserprojektor giver et fantastisk lys-
stærkt billede på lærredet, 30 procent bedre 
kontrast, mere naturlige farver og et skarpere 
billede. Det er slut med mørke 3D-film og laser-
teknologi er simpelthen nødvendigt for at lyse 
det gigantiske lærred op. Selve lærredet i sal 1 
bliver større end Imperial biografens lærred.
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Italiensk præget buffet
Dijon/mascapone bagt laksefilet med 

limecreme
Mini salater, friske grønne asparges
Letrøget okseinderlår med citrus-vinagrette
Farserede bornholmske unghanebryster
Bagt i rosmarin
Pesto-grillet højrebsfilet med små nye 
kartofler vendt i soltørrede tomater, olie og 
purløg
Grøntsags-tærter med springløg
Pennesalat med oliven tapanade og feta 
grillede courcetter med 
parmesan og pinjekerner
Rarbarber / ingefær 
chutney
Skåle med torvets salater 
vendt i kirsebær vinagrette
Blandet hjemmebagt brød. 
Hjemmelavet tiramisu kage

3 slags italienske oste med druer, 
piment, oliven samt kiks
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pr couv.  

250,-

 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad
 • Selskabsmad
 • 3-6 retters menuer
 • Gourmetmiddage
 • Receptioner
     og meget mere

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

Jensens burger 200 g oksekød rød cheddar og bacon, 
Mini salater 

hjemmelavede 
chili salat, 

mayonnaise 
samt krydret 

kartoffelbåde

95.-

Ny dagens ret 

hver dag  

Mandag: ALTID stegt 

flæsk med persillesovs

(Se månedsplan på 

www.jensenmad.dk)  

70,-
ÅBENT

mandag-fredag
08.00-20.00

Fra det daglige menukort
Morgenmad mandag - fredag fra kl. 8

Smørrebrød: Æg og rejer, kamsteg, 
dyrlægens og meget mere fra 14,-

Luksussmørrebrød fra 40,-

Sandwich med salat og hjemmelavet dressing:  
Skinke/ost - Hjemmelavet frikadelle, 
skinkesalet m.m.  40,-

Varme retter: Biksemad - pariserbøf m/  
det hele - stjerneskud - omelet  fra 65,- til 85,-

Lune deller:  15,-
fra aftenkortet fra kl. 16 til 20.
Forretter 50,- til 55,-
Hovedretter:
Steak af oksefilet - Jensens Burger, 
Hakkebøf  fra 80,- til 138,-

Desserter:
Hjemmelavede pandekager           45,-

Glæd dig!

 Nyt 
menukort kommer i 

maj
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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 indgang til links til de mange selvbetjeningsservices, 
som kommunen og de offentlige myndigheder stiller til rå-
dighed.

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 28.4.2015, 
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 møde-
salen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 
26.5., 16.6., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11. og 15.12.
Der tages forbehold for ændringer.

SUNDHEDSCENTER TåRNBY INfORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnbys på www.sundheds-
centertaarnby.dk
Foredrag: Kan de varme hænder erstattes af plastik og 
teknologi? 
Tirsdag 7. april kl. 16.30 - 18.30
Kan computere, telefoner og anden teknologi bruges til at skabe 
mere tryghed, sundhed og livskvalitet i hjemmet? Erstattes de 
varme hænder af kold teknologi?
Velfærdsteknologi er udstyr og hjælpemidler, der kan hjælpe til 
med daglige gøremål inden for social- og sundhedsområdet. 
Det kan hjælpe borgeren til at være ’herre i eget liv’ længere. 
Velfærdsteknologi betyder smartere arbejdsgange eller service-
koncepter, der frigør arbejdsressourcer, og dækker over robot-
teknologi, telemedicin, it-løsninger og intelligente hjælpemidler. 
Det er billigere og kan nå ud til den brede befolkning.
Men er det kun et spareredskab? Eller kan det også bruges til at 
give den enkelte noget ekstra?
- Og hvad med velfærdsteknologi og etik?
1. Seneste nyt fra teknologiens verden - hvad kan lade sig gøre 
i dag?
Ved projektleder Sigurd Saaby Mehlum, KMD
2. Hvordan kan teknologien bruges ude i virkeligheden og er det 
etisk forsvarligt?
Ved souschef Anne Skjoldan, Trænings- og plejeafdelingen 
Gladsaxe Kommune.
3. Hvordan ser fremtiden ud - er de varme hænder helt på vej 
ud?
Ved ph.d. Kasper Hallenborg, The Maersk Mc-Kinney Moller In-
stitute, SDU
Tilmelding: til foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079 
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1,th.

CYKLING UDEN ALDER
Har du friske ben og elsker 
at cykle, så har Tårnby 
Kommune fået nye lækre 
rickshaws på plejehjem-
mene Pyrus Allé, Irlandsvej 
og Ugandavej.
Er du klar til at snuppe 
en tur med nogle skønne 
ældre mennesker, kan du 
tilmelde dig på cyklingu-
denalder.dk hvor du også 
kan se mere om initiativet.
Tilmeld dig også på facebook.com/cyklingudenalder
Har du spørgsmål om Cykling uden alder i Tårnby,  kan du skrive 
til sc.sf@taarnby.dk eller ringe til tlf. 3076 0525.
Vi glæder os til at høre fra dig. 

få APPETIT På LIVET OG NæRING TIL NYE 
VENSKABER MED TåRNBYS SPISEVENNER 
SundhedsCenter Tårn-
by har etableret spise-
venner i samarbejde 
med ældre Sagen. En 
spiseven er en form 
for besøgsven, som 
du har mulighed for at 
invitere til middag. En 
spisevært er 65+, bor i 
Tårnby og savner ind i 
mellem mere selskab. 
Du får din spiseven 
på besøg en gang om 
ugen til hyggeligt sam-
vær - og Galsgaardkøkkenet leverer maden. Du får leveret mad til 
to personer, men betaler blot for det ene måltid.
Er du interesseret i spændende livsfortællinger over middagsbor-
det, og ønsker du samtidig at glæde et andet menneske med dit 
selskab - er du måske vores nye spiseven. Spisevenner bliver 
organiseret gennem ældre Sagen, hvilket bl.a. indebærer, at du er 
dækket af ældre Sagens forsikring, og at du bærer et personligt 
id-kort.
Ønsker du at få en spiseven på besøg – eller vil du være spiseven 
skal du blot kontakte: 
Naomi Gurfinkiel, frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.
sc.as@taarnby.dk

ER DU OVERVæGTIG OG ØNSKER DU AT 
æNDRE LIVSSTIL?
SundhedsCenter Tårnby tilbyder et gratis livsstilskursus til dig, 
som er overvægtig og har et BMI over 25. Med fokus på vaneæn-
dringer får du mulighed for at opnå et varigt vægttab, fx 10 kg på 1 
år. Kurset vil introducere dig til forskellige motionsformer, og vi er 
aktive 15-20 min. hver gang. 
Kurset afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, 2770 
Kastrup.
Første mødegang er tirsdag 28. april kl. 13.30 – 15.30
Tilmelding: til sundhedskonsulenterne på mail: sc.sf@taarnby.
dk eller tlf. 3076 0502.

TÅRNBY KOMMUNE

Foto: Cykling uden alder
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ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsfore-
drag i SundhedsCenter Tårnby
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2015:
• Mandag den 13. april  
• Mandag den 1. juni  
• Mandag den 17. august  
• Mandag den 19. oktober 
• Mandag den 7. december
Alle dage kl. 14.00-15.30
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.

få EN SNAK MED EN RYGESTOPRåDGIVER
Tirsdag 31. marts kl. 14.00 - 16.00
find os på Tårnby Torv mellem stationen 
og busholdepladsen.
Yderligere information kontakt Rygestop-
rådgiveren på sc.sf@taarnby.dk
Vil du være røgfri?
Rygestopkurset er et gratis tilbud til dig, 
som bor eller arbejder i Tårnby Kommune og gerne vil holde op 
med at ryge. 
Kurset afholdes tirsdage kl. 16.00 – 18.30, første kursusdag er 7. 
april kl. 16.00 – 18.30.
Kursusbeskrivelse: Kurset er et gruppeforløb af 5 ugers 
varighed. 
Gruppeforløb: Der er størst chance for at blive røgfri, når man 
bliver bakket op. Det bliver du på kurset, som rådgiveren holder. 
Her møder du andre, som også ønsker at holde op med at ryge.
Tilmelding: Du kan tilmelde dig et rygestopkursus ved at kontakte 
sundhedskonsulenterne tlf. 3076 0570 eller sc.sf@taarnby.dk
Sted: Kurset finder sted i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.

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 ti-
mes varighed
• 4 ganges undervisning med bl.a. smerteteo-
ri og forståelse af sammenhænge i kroppen. 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og mulig-
heder
for at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospi-
talsafdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysiotera-
peut, der laver den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte 
fysioterapeuten på tlf. 3076 0457
forløbet holdes 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 sam-
tale 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 netværksdan-
nelse.
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.

TILBUD TIL BORGERE MED DIABETES TYPE 2 
ELLER KOL I SUNDHEDSCENTER TåRNBY
Tilbuddet består af:
• 12 ugers træningsforløb 
• Teori og praktik omkring sund mad 
• Sygdomslære v/ sygeplejerske 
• Tilbud om rygestopkursus 
• Individuel samtale
for at deltage, skal du henvises fra egen læge.
forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
2770 Kastrup. 
Information på tlf. 3076 0568.

NæRGYMNASTIK - ET MOTIONSTILBUD I DIT 
NæROMRåDE
Nærgymnastik er et gratis tilbud om mo-
tion ved en fysioterapeut til mindre friske, 
ældre borgere, der ikke er i stand til at 
benytte aftenskolernes og idrætsforenin-
gernes undervisning.
Nærgymnastikken er fordelt rundt omkring 
i kommunen i egnede lokaler i boligfor-
eningerne.
Ring til SundhedsCenter Tårnby på tlf.: 3076 0679 tirsdage mellem 
kl. 8.00 – 9.30 og hør nærmere om tilbuddet.

SUNDHEDSRåDGIVNING 
Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op med at 
ryge? 
- Og vil du have opbakning af en professionel vejleder? 
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i Tårnby 
Kommune 
Du kan bl.a. 
• indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøg-
ning 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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• få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop eller 
• få forslag til motion
Praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamil-
levej 4, 1.th. 
Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 
0570 

ER DU BANGE fOR AT fALDE - ELLER ER DU 
fALDET? 
Tårnby Kommune tilbyder ældre borgere, som enten er faldet eller 
er i risiko for at falde, besøg af faldforebygger, som giver råd og 
vejledning om, hvad du kan gøre for at undgå at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning
Ved besøget taler vi om:
• Hvordan du har det rent fysisk 
• Hvordan dit helbred er 
• Hvordan dit hjem er indrettet 
• Hvilken medicin du tager 
• Mad og drikke 
• Motion/aktivitet 
• Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med:
faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeplejerske)
SundhedsCenter Tårnby 
Kamillevej 4, 1. th.       
2770 Kastrup, 
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker, derfor 
har Tårnby Kommune fokus på faldforebyggelse.

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 
hjælpemiddel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en 
badebænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til 
SundhedsCenter Tårnby på tlf. 5144 3148 (dette er et midlertidigt 
nummer) i telefontiden torsdag kl. 13.00 – 15.00, eller på mail: 
hjaelpemidler.sc@taarnby.dk  
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjæl-
pemidler hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, 
Kamillevej 4, 1 th., 2770 Kastrup.

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.
Stave kan lånes eller 
købes af Diabetesfor-
eningen, Tårnby Lokalfor-
ening.
Mødested P-pladsen 
ved Pleje- og Daghjemmet Travbanehuset, Løjtegårdsvej 98, Ka-
strup

PENSIONISTCENTRET ”SOLGåRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 52 95 00
Onsdag 1. april kl. 11.00  -  11.30
Informationsmøde og betaling af Bornholmsturen.

Onsdag 1. april kl. 13.30  -  15.30 
PÅSKE bankospil.

Torsdag 9. april kl. 13.10  -  15.00
Modeopvisning i caféen med Seniorshop

Fredag 10. april kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Harmonien vores lokale husorkester 
spiller op til dans.

Fredag 17. april kl. 13.30  -  15.40
Caféeftermiddag: Preben Højlund kommer og underholder 
os denne eftermiddag, med gode sange og godt humør.

Fredag 24. april  kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Jan og John Baage, lystige spillemænd 
underholder med sange fra den danske sangskat.

Torsdag 30. april
Caféeftermiddag: Fællessang

www.taarnby.dk/solgården

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 
arrangementerne 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’er. Der er næsten altid en, 
som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene 
den.

Fælles aktiviteter:

APRIL:
Fredag 3. april  Langfredag lukket 
Søndag 5. april Påskedag lukket
Fredag 17. april Underholdning med Kastrup Løverne, 
kl. 13
Fredag 24. april  Fællesspisning
Onsdag 29. april Tur ud af huset.

MAj:
Fredag 08. maj Senior Shop, for damer og herre.
Lørdag 16. maj  Lion´s dag gratis adgang.
Søndag 17. maj Lion’s dag begge dage fra kl. 10.00 – 
16.00.
Onsdag 27. maj Tur ud af huset, tilmelding i 
Bordinghus.
Fredag 29. maj Fællesfrokost.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige side
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PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 32 52 09 72
Mandag lukket – åbent ved særlige arrangementer 
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 9. april kl. 10.00 - 11.30
Fællessang med søde Edith Østed – mød bare op

Lørdag 11. april kl. 18.30 – 21.30
Grisefest – billet á 100 kr. i Pilehaven

Søndag 19. april kl. 13.00 – 16.00
Tartelet banko – tilmelding i Pilehaven

Tirsdag 21. april kl. 15.30 – 17.00
Astma og kol café - sygeplejerske Ulla Sehested fra 
Amager hospital

Torsdag 23. april kl. 10.00 – 11.30
Fællessang med søde Edith Østed – bare mød op

Torsdag d.23. april kl. 14.30 – 16.00
Tøj Lotte – bare mød op og kig. Kaffe og kage 15 kr.

Lørdag 25. april kl. 10.30 – 14.30
Sakura festival – de blomstrende japanske kirsebærtræer 
på Langelinie

Tirsdag 28. april kl. 16.00-17.00
Informationsmøde for Venedig holdet – turen er 
overtegnet 

PLYSSEN • APRIL
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, 
lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige 
medarbejdere.
Plyssen er lukket i Påsken fra 2. til 6. april.
Malerier i olie og akryl og akavarel: Elmer jensen, Lis-
beth Haukrogh og Amar`Tøserne.
Samlinger: Dukker og dukkehuse ved Karin Nielsen. Recept-
kuverter ved Eva jespersen. Håndværktøj i mini-format ved Kaj 
åge jørgensen. Gamle slips ved Gunnar Anker. Souvenirer-
skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen. Spillekort 
fra hele verden ved Lis juel Andersen, Smykker ved Ritva fre-
deriksen. Modeller af en kirke fra Østen og mølle fra Amager ved 
Theodor von der Ahe.
Fotoudstillinger: fra Den Blå Planet ved åge jakobsen. fra 
det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tøm-
merup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby 
kirke ved Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitektturpriser ved Beva-
ringsforeningen for Tårnby Kommune. 
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej 
station, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af 
gamle lokomotiver ved Allan Meyer.
Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre 
effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm, som også 
viser Tårnby Brandvæsen.
Tegninger: Portrættegninger af kendte personer og landska-
ber ved Carl Erik fugl.
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen 
for Tårnby Kommune. farvetegninger fra Bryggergården og om-
egn ved Chr. flindt. Diverse fotos og tegninger.

Første verdenskrig 1914-1918 på Amager: Plancher fra 
Tårnby Lokalhistoriske Samling.
Glimt fra teatre på Amager i gamle dage - Plyssens historie - Kastrup 
Broforening - foreningsportrætter

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00 
Gratis adgang

Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk

UNDERHOLDNING
Søndag 26. april: forårskoncert kl. 14.00 med Pilehavekoret un-
der ledelse af Marianne Krag

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
Vestamager Bibliotek, Ugandavej 111
Mandag – torsdag   kl. 10 – 19 
fredag    kl. 10 – 17 
Lørdag    kl. 10 – 14

fORåRETS KURSER På TåRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
OG VESTAMAGER BIBLIOTEK:
Hent det trykte kursuskatalog på bibliotekerne og husk, at du også kan 
se udbuddet af kurser på taarnbybib.dk.

ER DU JOBSØGENDE? - få hjælp på biblioteket
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu hjælp til jobsøgende. Du kan 
få hjælp til:
At oprette et CV på jobnet - At søge efter relevante jobs i forskellige 
jobdatabaser - 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 Hoved-
biblioteket, Kamillevej 10.
Der er ingen tilmelding.

DANMARK LÆSER DAGEN
Tårnby er med, når 100.000 bøger deles gratis ud på Verdens Bogdag 

torsdag 23. april. 
I de to uger op til Danmark Læser Dagen sætter Tårnby 
Bibliotek fokus på læseglæde med en række læseinspire-
rende tiltag bl.a. en Halfdan Rasmussen teaterforestilling, 
litteraturcaféer, forfatterforedrag med Kim fupz Aakeson, 
indretning af hyggelige læsemiljøer for børn og voksne, 

novellekonkurrence og meget andet. 
Se mere under bibliotekets arrangementer og på www.taarnbybib.dk.

Fortsættes næste spalte

TÅRNBY KOMMUNE
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VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKETS 
ARRANGEMENTER
Du kan hente en månedsoversigt på biblioteket eller se alle plan-
lagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside under ”Det sker 
på biblioteket”
Billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved per-
sonligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOf i samarbejde med Tårn-
by Kommunebiblioteker købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk. 
for alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved 
indgangen.

ARRANGEMENTER fOR VOKSNE
SYNG DIG GLAD – SANGEFTERMIDDAG
Ved Marianne Kragh
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge 
sammen med andre? På programmet er årstidens højskole-
sange, revyviser og minder fra den danske sangskat. Marianne 
Kragh vælger de indledende sange, men der er masser af plads 
til sangønsker fra deltagerne.
Mandag 30. marts kl. 16.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

DOKUMENTARFILMKLUBBEN TÅRNBY DOX
Viser: Drone
Den prisbelønnede dokumen-
tar omhandler USA’s hem-
melige krig i Mellemøsten og 
hvordan USA bruger droner 
til at dræbe Al-Qaeda folk. Vi 
kommer tæt på både drone-
piloten og de mennesker, der 
er berørt. Vi ser hvordan USA 
manipulerer med omverdenen 
for at legitimere disse angreb.
Instr: Tonje Hessen Schei. Norge, 2014, varighed: 58 min.
Onsdag 1. april kl. 16.30, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Øvrige film i Tårnby Dox:
6. maj: Så meget godt i vente 
3. juni: Krigerne fra Nord
Vi ses den første onsdag i måneden fra april til juni.

P6 BEATKLUB 
”Tyskerne kommer” - En introduktion til Kraftwerks tidløse tek-
nokunst. 
Kom og hør en kort koncert, der tager udgangspunkt i Kraftwerks 
forunderlige temaer, en gennemgang af den stilskabende tyske 
gruppes univers, og P6 Beatklubbens traditionsrige quiz: denne 
gang om The Rolling Stones. 
Torsdag 9. april kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek.  
Gratis billetter.

POESI KARAOKE FOR ALLE
Vær med når vi for første gang slår dørene op for poesi karaoke 
og fylder biblioteket og hinandens øregange med dårende dejlige 
digte, pragtfuldt provokerende poesi og lemlæstende lækker 
lyrik.
Special guest: T. Anders Carson, canadisk digter med et svensk 
twist.
Hold øje med lokalpressen og www.taarnbybib.dk for mere info 

om arrangementet. 
Torsdag 9. april kl. 16.30 – 18.30. Tårnby Hovedbibliotek

SIGNES SOKKER - en hyldest til Halfdan Rasmussen. 
Teaterforestilling ved André Andersen
Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i 
2015. Vi hylder ham med en teaterforestilling af 
og med en af Danmarks bedste fortællere, André 
Andersen.
forestillingen er inspireret af faxerier med johan-
nes Møllehave og biografien Halfdan - og selvføl-
gelig også den store mængde af digte.
Der vil være salg af øl, vin og vand og hyggelig 
foyerstemning fra kl. 17.00 
Fredag 10. april kl. 18.00. Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 50 kr. Billetter købes via billetten.dk. 
Varighed 70 min.

1915 - DA KVINDER OG TYENDE BLEV BORGERE 
Foredrag ved Pia Fris Laneths
Ved grundlovsændringen i 1915 fik 
kvinder og tjenestefolk endelig stem-
meret til folketinget - en stor sejr for 
demokratiet og mere end halvdelen af 
den voksne befolkning. Hør forfatter 
og journalist Pia fris Laneths foredrag 
over temaet ”fra stemmeret til statsmi-
nister”.
foredraget afholdes i samarbejde mel-
lem AOf Amager og Tårnby Kommunebiblioteker

Tirsdag 14. april kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek 
Billetter købes via AOF-Amager. Billetpris 60 kr.

AKVARELCAFÉ
Måske maler du allerede eller har lyst til at prøve i selskab med 
andre. I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybe-
gynder eller godt i gang.
Onsdag 15. april kl. 10.00. Tårnby Hovedbibliotek.  
Fri adgang - uden billetter.

LITTERATURCAFÉ
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Biblioteka-
rerne fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læse-
værdige bøger - romaner, krimier og fagbøger.
Onsdag 15. april kl. 15.00. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter.

TILBAGE TIL FREMTIDEN MED 3D-PRINT  
Foredrag ved David Bue Pedersen fra DTU
Kom og hør om fagre nye verden med 3D-print - en tek-
nik som får stor betydning for din hverdag. Er der nogen 
grænser for, hvad man kan printe? Hvilke materialer kan 
man printe i? David Bue Pedersen har skrevet ph.d. om 
3D-print og forsker nu ved Institut for Mekanisk Tekno-
logi ved DTU i fremtidens brug af teknikken. 
Tårnby Bibliotek har indkøbt 2 3D-printere, som du na-
turligvis kan se i funktion sammen aften. Se hvad du allerede nu 
kan printe i 3D.  
Torsdag 16. april kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek.  
Billetpris 30 kr.

LÆS FOR LIVET - Rachel fandt friheden i bøgerne
Rachel Röst er opvokset i et fanatisk mormonhjem på Amager. Midt 
i den religiøse fanatisme blev bøgerne hendes tilflugtssted og en 
vej til social opstigning og et bedre liv. 

TÅRNBY KOMMUNE
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Det er en del af baggrunden for, at hun i 2012 stiftede Læs for 
Livet, der samler bøger ind til udsatte børn og unge, der bor på 
børnehjem, asylcentre og andre institutioner. Her indretter hun 
små biblioteker, der passer til beboerne og børnenes og de un-
ges interesser.
Rachel Röst (1976) er cand.mag. i lit-
teraturvidenskab, børnebogsforfatter, 
foredragsholder og projektleder for 
Læs for Livet. I 2014 modtog hun fem 
priser for sit arbejde med udsatte børn 
og unges læsning.
Mandag 20. april kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

LITTERATURCAFÉ
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Bibliote-
karerne fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre 
læseværdige bøger - romaner, krimier og fagbøger.
Tirsdag 21. april kl. 15.00. Vestamager Bibliotek.  
Gratis billetter.

MØD FORFATTEREN KIM FUPZ AAKESON
Børnene kender ham fra bøgerne om Vitello, og 
de voksne fra filmen ”Den eneste ene”, som han 
skrev manuskript til. Men Kim fupz Aakeson har 
mange flere historier bag sig. Kom og hør ham 
fortælle, hvor de kommer fra, og hvad man gør, 
hvis de ikke kommer.
Torsdag 23. april kl. 19.00 
Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

SYNG DIG GLAD – SANGEFTERMIDDAG 
Ved Marianne Kragh
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge 
sammen med andre? På programmet er årstidens højskole-
sange, revyviser og minder fra den danske sangskat. Marianne 
Kragh vælger de indledende sange, men der er masser af plads 
til sangønsker fra deltagerne.
Mandag 27. april kl. 16.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Klassisk lytteklub – DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
Ved cand. mag. i musik, Palle Andkjær Olsen
Symfoniske værker fra det 20. århundrede. Det tredje og sidste 
foredrag i rækken om symfonier i det 20 århundrede tager fat på 
den russiske komponist Dmitrij Sjostakovitj. 
Til trods for at Dmitrij Sjostakovitj er mere end 40 år yngre end 
Carl Nielsen og 25 år yngre en Bartok, kan man ikke tale om, at 
symfonien som genre har udviklet sig i dette tidsrum, men han 
er som disse dybt præget af det sted og den kultur, hvor han har 
haft sit virke.
Tirsdag 28. april kl. 15.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

HORMONER I BALANCE 
Foredrag ved Charlotte Bech
Du behøver ikke tage hormoner, blot fordi du 
er kvinde i alderen 35- 60 år. Og hvad nu, 
hvis det virkelig er muligt at passere de 40, 
uden stigninger i kropsvarme, og uden at tage 
på i vægt? Du behøver ikke affinde dig med 
overvægt og væskeophobninger, mener læge 
Charlotte Bech, der forener lægevidenskab 
med den indiske sundhedsfilosofi Ayurveda.  

foredraget afholdes i samarbejde mel-
lem AOf Amager og Tårnby Kommunebiblioteker
Tirsdag 28. april kl. 19.00. Vestamager Bibliotek.  
Billetter købes via AOF-Amager. Billetpris 60 kr.

ARRANGEMENTER fOR BØRN
FILMKLUBBER – for børn og unge
Bibliotekets filmklubber inviterer indenfor til hygge, popcorn og 
gode film.
Hovedbiblioteket
for de 8-10 årige: første onsdag i måneden kl. 16.00 
for de 11-13 årige: sidste onsdag i måneden kl. 16.00

Vestamager Bibliotek
for de 8-10 årige: første mandag i måneden kl. 16.00 
for de 11-13 årige: sidste mandag i måneden kl. 16.00
følg programmet på www.taarnbybib.dk, hvor du også kan printe 
gratis billetter.

Kom og hør en historie….
Tirsdage kl. 10.00 
Torsdage kl. 14.00
Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
HØJTLÆSNING FOR BØRN
Kom og hør en historie, hver tirsdag kl. ti og hver torsdag kl. to. 
Vi har fundet gode bøger frem og læser både op på Hovedbibliote-
ket og Vestamager Bibliotek.
Vi læser op i tøsehulen på Hovedbiblioteket og i småbørnsområdet 
på Vestamager Bibliotek.
Der er ingen tilmelding, kom bare når I har tid og lyst

TRYK PÅ KUNSTEN! 
Billedværksted for familier med børn fra 6 år
Kom og lav jeres egne højtryk og lavtryk i skumpap med Kastrup-
gårdsamlingens undervisere. 
Vi ruller os ud med farver, ridser i plader og trykker flotte billeder 
inspireret af de kunstværker, man kan se på Kastrupgårdsamlingen 
- Tårnby Kommunes eget kunstmuseum. 
Børn er også velkomne uden forældre. 
Husk at tage tøj på som kan tåle maling og kreativ leg!
Lørdag 11. april kl. 11.00. Vestamager Bibliotek. Gratis billetter.

STADS- OG LOKALARKIVET
Glemmer du nr. 2, 2015

DA ALLE FIK EN STEMME

Grundloven af 1915 
for 100 år siden blev Grundloven ændret. Det betød, at demokra-
tiet reelt blev indført i Danmark. De syv f’er havde ikke stemmeret. 
Det blev fruentimmer, fjolser, fanger, fattige, fallenter, fremmede 
og folkehold kaldt i folkemunde.  I 1915 fik 
kvinder og tjenestefolk stemmeret.
Bladet kan hentes fra primo marts.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne så 
længe oplag haves, eller hentes i en print-
venlig version på taarnbybib.dk, gå ind 
under Stads- og Lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et abonne-
ment på ’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, 
så du får bladet sendt elektronisk, så 
snart det udkommer.

TÅRNBY KOMMUNE
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Vi er medlem af 
Forbrugsforeningen 

af 1886

Bliv inspireret 
af vores store 
udstilling af 

planter til hjem og 
have.

Vi har et stort 
udvalg af 

løgplanter og andre 
forårsbebudere

Vi kan skaffe planter 
hjem efter ønske.

Vi binder alle former 
for buketter

Allegårdens Blomster
Tårnbyvej 51, Tlf.: 32 50 40 80

Vi modtager alle gængse betalingskort • 
Vi udsteder også gavekort

ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 9-17.30, fre. 9-18,  
lør. 9-17.00 og søn. 10-15. Man får vidner til 

sin fortid.
Thorkild fik helt ekstraor-
dinært en tur i metro med 
hjælp af to særdeles velvil-
lige Metro-servicemedar-
bejdere til Christianshavn 
for at opleve Christiania.

(Det er senere blevet for-
budt at medtage rickshaw i 
metroen.)

Undervejs mødte Thor-
kild og pilot en nysgerrig 
dame og der kom en samta-
le i gang over hækken. Det 
viste sig, at fruen i haven 
havde købt sin første bh i 
Thorkilds lingeriforretning 
på Christianshavn for over 
50 år siden.

- Jeg kan huske, du havde 
et bolsjeglas stående på 
disken og vi smårolliger 
måtte gerne komme ind i 
butikken og få et bolsje.

Tre rickshaws indkøbt af 
Tårnby Kommune står til rå-
dighed for beboere på ple-
jehjem og brugere af pleje-
hjemscentre

Af Terkel Spangsbo

Foto: Karin Ott

Rickshaw kan blive et nor-
malt syn i naturen og på veje i 
Tårnby, som det er blevet det 
i Dragør, København og i 40 
kommuner i Danmark.

Ideen til ’Cykling uden al-
der’ opstod for kun to år si-
den, da ildsjælen Ole Kassow 
lånte en cykelrickshaw og be-
gyndte at køre ældre fra ple-
jecentret Kærbo på Østerbro 
rundt i København. Han boe-
de skråt over for plejecentret 
og ville gerne have de ældre 
beboere ud og opleve verden 
igen. 

Projektet har siden bredt 
sig over hele landet. Omkring 
500 frivillige kører nu rundt 
med ældre i over 40 kommu-
ner, og der er i alt over 150 
rickshawer på plejecentrene. 
Interessen er også stor fra 
udlandet, og i Norge kører 
frivillige allerede rickshawer 
rundt i Oslo med beboere fra 
plejehjem. 

Den officielle start på cy-
kelprojekt ”Cykling uden al-
der i Tårnby” blev officielt sat 
i gang i Tårnby af 1. viceborg-
mester elise Andersen ved et 
præsentations- og agitations-
møde på Hovedbiblioteket.

Her fortalte Dorte Pedersen 
fra bevægelsen Cykling uden 
alder med en omsiggribende 
entusiasme om dagen for to 
år siden, da Ole var gået ind 
på plejecenteret Kærbo på 
Østerbro. Han initiativ var 
overraskende. Det var man 

ikke vant til, men Gertrud (?) 
og en medarbejder turde – og 
så rullede bevægelsen.

Ingen langstrakte papir-
gange, bare en handling som 
blev startskuddet til en bevæ-
gelse, der nu har udstrakt sig 
over hele Danmark og har gi-
vet genlyd i verdenspressen.

Tårnby tyvstartet
Bevægelsen Cykling uden al-
der har et godt stykke tid væ-
ret at finde i Tårnby. Kommu-
nen har indkøbt tre rickshaw, 
som har været ”prøvekørt” på 
plejehjemmene Ugandavej, 
Pyrus Allé og Irlandsvej.

- Ca. 200 rickshaws og 600 
piloter sørger for, at bevægel-
sen Cykling uden alder spre-
des og vokser. Ideen går ud 
på, at give de ældre mulighed 
for at komme ud i bylivet eller 
lokalsamfundet og få nogle 
gode oplevelser under motto-
et ’Ret til vind i håret’, fortalte 
Dorte Pedersen.

cykelpiloter og livsvidner
Den grundlæggende idé er, at 
frivillige rickshawpiloter give 
deres ældre naboer vind i hå-
ret og gode oplevelser. Bevæ-
gelsen sørger for forsikringer 
og ”regler”, som der generelt 

ikke skal være mange af.
- Vi fungerer med færrest 

mulige begrænsninger. Vi kan 
trille ture i al slags vejr. Ture-
ne bliver måske kortere, men 
vi opnår alligevel, hvad vi ger-
ne vil have. Glæden ved den 
nærhed vi kan give hinanden, 
fortalte Dorte Pedersen.

Hun fortalte også om en 
pilot, der havde været på tur 
med en blind, som efterføl-
gende fortalte om glæden 
ved lyde, duften og ”for at 
jeg fik vind i håret. Hun gav 
bevægelsen mottoet ”enhver 
har ret til vind i håret”.

cykling uden alder – på for-
årstur
er du klar til at snuppe en 
tur med nogle skønne ældre 
mennesker, kan du tilmelde 
dig på cyklingudenalder.dk 
hvor du også kan se mere om 
initiativet.
Tilmeld dig også på facebook.

com/cyklingudenalder
I løbet af foråret samler vi alle 
de rickshaw, som vi råder over 
og sammen med personer på 
almindelige cykler, kører vi ud 
i foråret. Flere informationer 
følger.
Har du spørgsmål om Cykling 
uden alder i Tårnby, kan du 
skrive til sc.sf@taarnby.dk el-
ler ringe til tlf. 3076 0525.

Cykelpiloter søges – rickshaw-kørsel tilbydes

Læs mere på side 36

Dorte Pedersen fra ”Cykling uden alder  kunne 
have solgt sand i Sahara så gribende og levende 
hun fortalte om alle de positive oplevelser, der var 
ved at være cykelpilot på en rickshaw - og hvilke 
store oplevelser piloterne gav passagererne.
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Hvis alle får løn som 
hos Ryanair, har 

ingen råd til at flyve

Med ordentlige løn- og arbejdsvilkår kan vi levere det gode arbejde, 
som Danmark skal leve godt af.
Vær med på godtforalle.dk og      facebook.com/Godt arbejdeVær med på godtforalle.dk og      facebook.com/Godt arbejde

Godt arbejde
er ikke underbetalt
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Teknikken flytter ind i halvt hus
Både Københavns overborgmester 
frank Jensen og rigets finansmini-
ster Bjarne corydon kiggede forbi, 
da Amager forbrænding (i dag Ama-
ger Ressource center eller ARc) 
fejrede, at man nu er nået halvvejs 
i byggeriet af det nye forbrændings-
anlæg med indbygget skibakke, der 
skal stå færdig i 2017

 
Af Jesper Israelsen

Det var en stolt direktør for ARC, Ulla 
Røttger, der i starten af marts viste 
rundt på den store byggeplads, der om 
ganske få år skal lægge kvadratmeter 
til et splinternyt, moderne og frem for 
alt miljøvenligt forbrændingsanlæg. 
Anlægget skal – udover at afbrænde 
københavnernes og amagerkanernes 
affald – også lægge tag til Danmarks 
første skibakke, der kan bruges hele 
året, hvad enten der er sne eller ej.

I hælene på ARC-direktøren fulgte 
finansminister Bjarne Corydon og 
overborgmester Frank Jensen (begge 
S) samt projektchef i ARC lars Juel, 
som ivrigt forklarede de forskellige 
elementer i opbygningen af det nye 
forbrændingsanlæg, som kommer til 
at bestå af to store ovnlinjer i mod-
sætning til det nuværende anlægs 
fire. De to ovnlinjerne kan afbrænde 
60-70 tons affald i timen. anlægget 
repræsenterer en investering på 3,8 
milliarder kroner, så der var god poin-
te i at invitere de to politikere på en 
rundvisning.

Miljørigtigt anlæg
Ifølge Ulla Røttger og lars Juel bliver 
der tale om et særdeles miljøven-
ligt anlæg, som er forsynet med intet 
mindre end verdens bedste røgrense-
system med katalysator, der også ud-
nytter restvarmen i røgen fra forbræn-
dingsanlægget. Værket skulle kunne 
levere 25 procent mere energi med 
den samme mængde affald og spare 
miljøet for 100.000 tons CO2. 

Det miljøvenlige anlæg betyder, at 
skorstenen kan gøres kortere – 130 
meter i modsætning til den nuværen-
de, som er 150 meter. Siderne på de 
to gigantiske forbrændingskamre in-
deholder vand, som opvarmes til 100 
grader Celsius, hvorefter det bruges til 
fjernvarme. 

- Det ligger ligesom i kortene, at 
der nok kommer nye miljøafgifter de 
kommende år og så der det godt at 
være forberedt, udtalte Ulla Røttger 
i forbindelse med fremvisningen af 
anlægget, der nu er halvvejs i bygge-
processen. Første spadestik blev taget 
for to år siden, og anlægget skal efter 
planen stå færdigt i løbet af 2017.

Store forhold
Det er gigantiske dimensioner, der er 
tale om – både udvendigt og i selve 
indretningen af anlægget. Siloen er 
således 40 meter høj eller på størrelse 
med Rundetårn og indeholder 60.000 
kubikmeter eller hvad der svarer til 
30.000 badekar. Selve bygningskom-
plekset bliver 205 meter langt, 82 

meter højt i den ene ende og 40 meter 
i den anden ende. I alt 41.000 kva-
dratmeter eller hvad der svarer til syv 
fodboldbaner.

Bjarke Ingels Group A/S, BIG, er arki-
tekt på projektet, og tanken er, at an-
lægget på afstand skal ligne et bjerg 
med en sneklædt top, og så er det jo 
meget passende, at der anlægges en 
skibane på taget, som kan bruges året 
rundt. Når det nye værk er i drift, skal 
det gamle rives ned. 

Københavns overborgmester 
Frank Jensen og finansminister 
Bjarne Corydon var i starten af 
marts ude at inspicere det nye 

forbrændingsanlæg, der er under 
opførelse lige ved siden af det 

gamle.

Det er noget af en kolos, der er ved at tage form på Østamager. Og man er 
endda kun halvvejs med byggeriet.

Det er ikke kun 
bygningerne, der 
er gigantiske. 
Maskineriet er det 
også og må løftes ind i 
konstruktionen, mens 
den er under opførelse.
Til venstre er det filtre 
til forbrændings-
anlægget og til højre 
en varmeveksler.

Eneste vej er at løfte maskinerne ind og ud.
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En ting er ARc, tidligere 
Amagerforbrænding, et an-
det er Amager Bakke

Af Terkel Spangsbo

Ingen bakke uden forbræn-
dingsanlæggene. Selve for-
brændingsdelen ARC, Amager 
Ressource Center betales af 
lån, som de seks kommuner 
bag anlægget har garanteret 
for - efterhånden skal lånene 
betales af forbrugerne, som i 
sidste ende er borgerne.

Derimod er indpakningen, 
det der kaldes Amager Bakke, 
et projekt for sig selv, som 
skal finansieres af fonde og 
donationer. Det er derfor, det 
er af stor værdi for ”kulturin-
stitutionen” og københavner-
vartegnet, at der er faldet ap-
pelsiner i form af 10 millioner 
kroner ned af bakken.

landets største fond, A.P. 
Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal har afsat 10 
millioner kroner til Amager 
Bakke-projektet og dermed 
er mere end 85 procent finan-
sieret.

- Det betyder, at vi nu kan 
se målstregen, siger Patrik 
Gustavsson, ARC, forretnings-
udvikler og projektansvarlig 
for det rekreative område.

- Vi har nu opbakning fra 
alle vore ejerkommuner plus 
to store, seriøse fonde - Fon-
den R98 og A.P. Møller Fon-
den.

Der mangler fortsat 9,7 mil-
lioner kroner af de samlede 
71,9 millioner kroner, inden 
det rekreative område er 100 
procent finansieret.

Amager Bakke, 
som den kommer 
til at tage sig ud, 

hvis man skal 
tro Bjarke Ingels 

Group A/S, BIG, der 
præsenterer den i 

dette prospect. 

Fakta
Allerede i 2013 begyndte Pa-
trik Gustavsson at teste for-
skellige kunstige skiunderlag 
til Amager Bakke. Se filmen 
hvor forretningsudvikleren 
besøger skisportsstedet 
Selvino i Italien: https://vi-
meo.com/122087602

• Det samlede budget for 
det rekreative område er 

71,9 millioner kroner.
• Heraf har arCs fem ejer-

kommuner (Dragør, Frede-
riksberg, Hvidovre, Køben-
havn og Tårnby) bevilget lån 
på 42,2 millioner kroner.

• Fonden r 98 afsætter 10 
millioner kroner.

• a.P. Møller Fonden afsæt-
ter 10 millioner kroner. 

• I alt 62,2 millioner kroner

• budgettet for selve ener-
gianlægget Amager Bakke er 
på 3,8 milliarder kroner og 
fuldt finansieret.

• I starten af marts måned 
2015 markerede ARC to-året 
for byggeriet af Amager Bak-
ke, som forventes at stå fær-
dig i 2017.

Traktørstedet åbner 

28. og 29. marts - samt alle 

weekender og helligdage 

i april måned 

fra klokken 11.00 til 16.00

Granatvej 9, 2770 Kastrup • Telefon: 40 40 53 91.
www.traktørstedet-vestamager.dk

10 millioner til Amager Bakke

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.
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Det rene drikkevand, som vi anser 
som en selvfølgelighed, har en lang 
vej fra undergrund til vandhane og 
til det atter ledes ud i øresund som 
renset spildevand. Tårnby forsyning 
går forrest med både oplysning og 
rensning.

Af Jesper Israelsen

Det er nok de færreste, der tænker 
over det til daglig, når de åbner for 
vandhanen og skænker sig et glas frisk 
og kølende vand. Men faktisk skal van-
det igennem en længere proces for at 
komme fra grundvand til køkkenvask.

For at sikre, at der altid er adgang til 
rent grundvand, sikrer forsyningssel-
skabet , at der altid er adgang til flere 

grundvandsboringer. Hvis de var af-
hængig af en enkeltboring, ville det jo 
være en katastrofe, hvis boringen eller 
forbindelsen fra boringen til vandvær-
ket af en eller anden grund blev for-
urenet. Derfor har man således flere 
forsyningskilder, som man til- eller 
frakoble efter behov.

Det rene vand skal også renses
Men det er ikke nok. Grundvandet 
er ganske vist teknisk set rent, men 
vandet indeholder alt efter under-
grundsforhold i mange tilfælde en del 
tungmetaller, som for eksempel jern 
og mangan, og det smager hverken 
godt eller er særlig sundt, så det skal 

udfældes, før vandet sendes ud til for-
brugerne.

Men allerførst skal vandet neutra-
liseres, hvis er for surt eller basisk. 
Derefter skal det iltes, hvilket sker på 
en såkaldt iltningstrappe, der ganske 
rigtig er en betontrappe, hvor vandet 
plasker nedover og derved tilføres 
ilt. Det giver drikkevandet en frisk og 
appetitlig smag, hvis man eller lige 
husker at fjerne de førnævnte tung-
metaller. 

Det sker i en række bundfældnings-
kar, som udfælder metallerne. Heref-
ter transporteres vandet ud i vand-
nettet og pumpes op i de vandtårne, 
som sikrer, at vandet har dels har et 
konstant tryk, men også at der er re-
server, hvis vandforsyningen af en el-
ler anden grund skulle svigte. 

Så kan der drikkes, vandes eller ko-
ges. Men historien slutter jo ikke her. 
Vandet skal jo også væk igen. Vi ser jo 
ikke meget til det efter vandet er pas-
seret igennem os, haven, håndvasken 
eller toilettet, men kloaksystemet og 
den efterfølgende rensningsproces er 
også ganske interessant at betragte.

Regnvand og spildevand adskilles
I mange tilfælde løber vandet bare 
ud i kloakken, hvor det blandes med 
overfladevand og hvad der ellers kom-
mer fra oven. 

Men det er i takt med de stigende 
mængder regnvand, er det blevet 
mere og mere moderne at separatklo-
akere, som det hedder. Det vil sige, at 
man adskiller husholdningsvandet fra 
overfladevandet, og det er man også 
begyndt på i Tårnby kommune.

Man kan for eksempel gøre det 
ved at blokere kloakken for afløb fra 
nedløbsrørene fra taget. Det kan man 
gøre, hvis man etablerer en såkaldt fa-
skine i sin bag- eller forhave. 

en faskine er en slags nedsivnings-
brønd, der kan graves ned i græsplæ-
nen, og som kan aflede ret så store 
mængder regnvand. I dette tilfælde 
er det kun beskidt vand fra vaske, 
toilet og brusebad, der ledes ud i klo-
akken, og det sparer rensningsanlæg-

get for store mængder spildevand, 
som egentlig slet ikke har brug for 
at blive renset, og hvor det faktisk er 
mest fornuftigt at beholde regnvan-
det der, hvor det har regnet. Resten 
af spildevandet ledes videre gennem 
kloaksystemet til rensningsanlægget, 
som sørger for, at det bliver renset så 
meget, at det atter kan ledes ud i natu-
ren uden risiko for hverken fugle eller 
fisk. 

Det sker gennem først en mekanisk 
rensning, hvor vatpinde, tamponer 
og det, der er værre, fjernes i en rist, 
hvorefter det ledes gennem et sand-
filter. Herefter renses vandet yderlige-
re gennem en biologisk og en kemisk 
proces i en række store bassiner, som 
dels ilter vandet og dels udfælder en 
række skadelige stoffer som  for ek-
semel fosfor, hvorefter vandet atter 
passerer ned ad en iltningstrappe. Her 
er vandet i pricippet helt renset, men 
indeholder stadig colibakterier, så det  
kan selvsagt ikke bruges til drikke-
vand igen direkte.

Historien gentager sig
Således slutter drikke- og spildevan-
dets cyklus, og det ledes herpå atter 
ud i naturen. I Tårnbys tilfælde sker 
det via en rørledning, der ender 1,8 ki-
lometer ude i Øresund. Herefter blan-
des vandet med havvand, hvorfra det 
igen kan fordampe og atter blive til 
regnvand, som igen ender som grund-
vand, pumpes op igen og som atter 
kan bruges som drikkevand.

Tårnby Forsyning har i samarbejde 
med en række lokale skoleklasser pro-
duceret en række meget instruktive 
videoer, som kan ses på forsyningssel-
skabet hjemmeside: www.taarnbyfor-
syning.dk. 

Der er der lavet en meget instruk-
tiv cykelsti, hvor man ved selvsyn 
kan følge vandets vej fra kildevand til 
spildevand og lidt efter lidt tilbage til 
kildevand igen. 

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

•	 Billederne	må	ikke	være	taget	fra	andre	(hugget)

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

•	 Om	muligt	fotografens	navn	og	optagedato	samt	
beskrivelse

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

På forhånd tak for hjælpen

Allan Meyer

Vandets vej fra kildevand til spildevand

Vores drikkevand er mange processer igennem undervejs fra boring til udløb 
i Øresund.  Arkivfoto

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
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Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Fakta om faskiner
en faskine er en slags nedsivnings kasse bestående af perforerede plasticrør, 
som kan købes i de fleste byggemarkeder. Det kan eventuelt også bare være 
et hulrum i haven, som er fyldt med små sten, lecasten eller lignende. Her 
ledesregnvandet så hen fra taget på en bygning eller overfladevandet fra for 
eksempel en terrasse i stedet for direkte i kloakken til det øvrige spildevand. 

Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet og fungerer lidt li-
gesom en meget mindre udgave af et regnvandsbassin. Fra faskinen synker 
regnvandet stille og roligt ned i undergrunden uden om afløb og kloaksystem. 

For at fremme anvendelsen af faskiner tilbyder nogle kommuner også at 
tilbagebetale en del af tilslutningsafgiften for at tilslutte en vandinstallation 
til kloaksystemet, hvis man etablerer en sådan faskine. 

en faskine kan også etableres med en ”mellemstation”, en tank eller behol-
der, som ligger nedgravet før faskinen, og hvorfra man kan pumpe regnvand 
op til havevanding. Hvis beholderen er fyldt løber vandet automatisk til faski-
nen for nedsivning. Faskiner er en relativt billig måde at komme særskilt af 
med regnvandet på i forhold til eksemelvis separatkloakering.   jli

 Kilde: Bolius

Prisen på vandforbruget falder
Det siges, at tiderne skifter, og 
priserne stiger, men det synes 
ikke altid at være tilfældet. 
Det gælder i hvert fald ikke på 
vandområdet i Tårnby Kom-
mune. 

Her er priserne tværtimod 
faldet de seneste to år efter 
en stigning på 10 procent fra 
2012 til 2013. 

Herefter faldt priserne på 
det samlede forbrug og af-
ledning af vand og spilde-
vand med godt to procent fra 
2013-2014 og med yderlige-
re med omkring otte procent 
fra 2014 til 2015. 

Det er primært på afled-
ningen af regnvand og spil-
devand, at de største afgifts-
udsving har været, mens der 
på selve vandet stort set har 
været faldende priser gen-
nem hele perioden på nær 
2013-2014, hvor der var en 
lillebitte stigning på en god 
promille.

Der er lidt divergerende 
priser på vandafledningsaf-
giften  -  alt efter hvor store 
mængder vand, man forbru-

ger og dermed også hvor sto-
re mængder spildevand, man 
udleder. 

Denne prisforskel er dog 
primært rettet mod virksom-

heder, der udleder særligt 
store mængder spildevand. 

For private er der ikke me-
get at hente, da man skal for-
bruge over 500 kubikmeter 

vand om året, før prisreduk-
tionen træder i kraft. 

Ved forbrug over 20.000 
kubikmeter  er der yderligere 
en prisreduktion i udsigt,

Ved nybyggerier, som ikke 
tidligere har været tilsluttet 
vandforsyningen og kloaknet-
tet, skal der betales et tilslut-
ningsbidrag på godt 60.000 
kroner. 

40 procent af dette beløb - 
svarende til cirka 24.000 kro-
ner kan refunderes, hvis man 
vælger at separatkloakere. 

Det vil sige frakoble regn-
vandsafledningen fra det 
offentlige kloaknet og føre 
afløbet til en såkaldt faskine.
en faskine er populært sagt 

en slags nedsivningsbrønd, 
der er gravet ned i jorden på 
parcelejerens egen matrikel, 
og hvor regnvandet ledes 
uden om det offentlige kloak-
system.

Det er er der ifølge Tårnby 
Forsynings hjemmeside 27 
parcelhusejere, der har be-
nyttet sig af det seneste år.

Andre kommuner som for 
eksempel Hillerød er begyndt 
på tvungen separatkloake-
ring, og det foregår ikke uden 
sværdslag, idet det påfører 
parcelhusejerne anseelige 
udgifter.  jli

Det er rensningen af spildevandet, dewr udgør den største 
del af  de samlede omkostninger til vandforbruget. Arkivfoto

Fakta om vandpriserne i Tårnby  
 2012 2013 2014 2015

Vand 19,03 18,38 18,40 17,67
Vandafledning/
spildevand 24,35 29,36 28,09 25,05
Samlet pris 43,38 47,74 46,49 42,72

 Alle priser er pr. kubikmeter inklusiv moms

Tre eksempler på nedgravede faskiner.

Hvor kommer vandet fra
I Tårnby og Dragør kommune forsynes langt de fleste 
ejendomme med vand fra det offentlige vandforsynings-
selskab. enkelte ejendomme på landet forsynes med vand 
fra deres egen brønd eller boring, mens nogle få ejen-
domme har begge dele. Det er typisk landbrug og gart-
nerier, der anvender boringen til markvanding. I den fæl-
lesoffentlige database Jupiter (www.geus.dk/jupiter) kan 
man se forskellige data om vandforsyningsanlæg, brønd 
og boringer.

Hvis man indvinder vand fra en privat brønd eller bo-
ring, skal man have en indvindingstilladelse. Indvindings-

tilladelsen beskriver blandt andet, hvor meget vand man 
må indvinde, og hvad vandet må bruges til. Man skal også 
søge om en ny indvindingstilladelse, hvis vandet skal bru-
ges til andre formål end angivet i tilladelsen. Det kan for 
eksempel ske, hvis vandet ikke længere skal bruges i hus-
holdningen, men til markvanding.

Når en boring/brønd ikke længere er i brug, så skal den 
sløjfes. Det sker typisk, når ejendommen sluttes til den 
offentlige vandforsyning, eller når boringen ikke længere 
anvendes til markvanding.  Sløjfningen skal anmeldes til 
Tårnby Kommune 14 dage før, og den skal udføres af en   
autoriseret brøndborer.    Kilde: Tårnby Kommune
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og diverse arrangementer.
Caféen kan også reserveres for lukkede  
arrangementer efter aftale.

Kastruplundgade 11 • 2770 Kastrup •
Telefon 32 52 00 15
www.cafeleperr.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag 10.00 - 22.00

Også mad ud af huset

WEEKEND 
BRUNCH

excl. drikkevarer 
Lørdag & søndag kl. 10-14

99,-

All inclusive
med kaffe / the og 

juice

149,-

WEEKEND
Brunch & Bubbles

Brunch med 1 glas Cava

Lørdag & søndag kl. 10-14

139,-

Wok
Nudler med Tigerrejer - Serveres med 
årstidens grøntsager, sweet sour chili  
og soya                                         119,-
Nudler med Oksemørbrad - Serveres med 
årstidens grøntsager, sweet sour chili og soya 
                                                     119,-

Børn
Alle børnemenuer er med steakhouse 
pommes frites og dip
Burger - Fiskefilet eller Chicken 
Dipper                                 69,-

Salater
Alle salater serveres med brød og smør.
Cæsar Salat - Romanie salat med pandestegte 
kyllingestrimler, oliven, cherrytomater, - Lakse Salat (kold) - 
Blandet salat med røget laks, avocado, cherrytomater, rødløg, 
citronskiver og hjemmelavet sennepsdressing 109,-
Gedeost Salat (kold) - Blandet salat med økologisk gedeost - 
Tigerrejer Salat - Blandet salat med stegte 
hvidløgsmarinerede tigerrejer 119,-

Pasta
Fettucine Salmone - serveres med laks, pesto, hvidløg - 
Fettucine, Pasta med marinerede tigerrejer,  
Pasta Penne - Penne Karry Kylling med kylling 119,-
Makaroni Oksemørbrad, pasta med oksemørbrad,  
creme fløde og gorgonzolasauce - Pasta Makaroni,  
serveres med oksemørbrad og champignon 129,-

forretter
Bruschetta all Aglio - Hvidløgsbrød med cheddarost, 
mozzarella, tomat og pesto 59,-
Avocado, marinerede rejer, øko. gedeost og pesto 69,-
Hvidvins-stegte Tigerrejer - med frisk chili, blandet salat, 
lime, ristede pinjekerner og hvidløgssmør 75,-
Tomatsuppe 69,-

Hovedretter
Vores 15 hovedretter er af høj kvalitet og med 
eksotiske sammensætninger. Du kan se alle 
retterne på www.cafeleperr.dk
Her er et udvalg:
Stjerneskud a Le Perr - Friturestegt og dampet 
rødspættefilet på landbrød med røget laks, krebsehaler,  
tomat og agurk. Pyntet med rejer, caviar, asparges  149,-
Desuden Le Perr Tallerken og 300g Pariserbøf  149,-
Hvidløgs Bøf - Grillet oksemørbrad med sæsonens garniture, 
kartofler og hvidløgssmør - Entrecote med garniture,  
kartofler og bearnaisesauce -  Oksemørbrad. Vælg mellem: 
Bearnaise / peber / gorgonzola / champignonsauce 219,-
T-bone steak - ca. 400g.  249,-
Grillet Laks  169,-
Planke af Oksemørbrad  239,-
Planke af Kalvefilet  199,-
Planke af Grillet Laks  179,-
Planke af Grillet Hakkebøf, vælg mellem  
Béarnaise / peber / champignon / gorgonzolasauce 159,-

Desserter
Æbletærte med frisk frugt 55,-
Chokoladetærte med frisk frugt 69,-
Pandekage med Is - 3 kugler 75,-
Sorbet-is - 3 slags is og pyntet med frisk frugt 69,-

fra vores menu • se alle retter på 
www.cafeleperr.dk
Brunch
Mandag - fredag kl. 11-14 109,-
Røræg med bacon, små pølser, små krydrede kartofler, pesto, 
tomater, yoghurt med müsli, pandekage med ahornsirup, 
Nutella, marmelade, 2 slags ost, frisk frugt, lyst & mørkt brød 
samt smør.
Vælg i mellem appelsinjuice, kaffe eller te
Stor Brunch Buffet
Lørdag & søndag kl. 10-14 (ex. drikkevarer) 99,-

Mexicansk
Nachos Classic - Varme og sprøde tortillachips med 
gratineret cheddarost, jalapenos, hjemmelavet guacamole, 
salsa og creme fraiche 89,-
Nachos Kylling - Varme og sprøde tortillachips med kylling, 
gratineret cheddarost, jalapenos, hjemmelavet guacamole, 
salsa og creme fraiche 105,-
Burritos - Tortillabrød med champignon, peberfrugter,  
løg, cherry tomater, og cheddarost.    Serveres med creme 
fraiche, oliven, jalapenos, guacamole og salsa.  
Vælg mellem: Kylling / Kalvefilet 129,-

Let frokost Man - fre kl. 11-14
Ostemad 45,-
Stegt rødspætte med rejer, kaviar, remoulade,  
citron, 2 stk. grillet rugbrød og frisk blandet salat 69,-
Tunmousse og krebsehaler med purløg,  
2 stk. grillet rugbrød og frisk blandet salat 69,-
Røget laks med avocado, pesto, citron 2 stk.  
grillet rugbrød og frisk blandet salat 69,-
Omelet: Vælg mellem: Bacon & peberfrugt / skinke & ost / 
kylling & champignon. Serveres med salat 75,-

Sandwich
Alle sandwich serveres med steakhouse pommes frites, 
chilimayonnaise og ketchup
Club Sandwich - Pandestegt kyllingebryst, bacon,  
blandet salat, tomater, løg, agurk og karrydressing 99,-
Spicy Mexicana Sandwich - Sandwichbolle smurt 
med mayonnaise, stegte oksekøds- og kyllingestrimler, 
champignoner, peberfrugt, tomater, rødløg, blandet salat, 
jalapenos, guacamole og chili ketchup eller Beef Sandwich - 
Grillet kalvefilet, løg, salat, tomat,  
agurk og peberrodsdressing 119,-
Tun Sandwich (kold) - Røget Laks Sandwich (kold) - 
Vegetar Sandwich 99,-

Burger
Alle burgerboller er bagt af økologisk surdej smurt med 
hj.lavet peberrodsdressing - Serveres med steakhouse 
pommes frites, chilimayonnaise og ketchup
Le Perr Burger - Bacon Cheese Burger - Kylling Burger 
- England Burger   119,-
Mexi Burger - Med bacon, cheddarost, salat, tomat, agurk, 
rødløg, jalapenos, serveres med guacamole, salsa og creme 
fraiche. Vælg mellem: Kylling eller oksekød 129,-

Spise her • hyggeligt 
- med hjem • også hyggeligt

Allekroen fylder 40 år 
i april

Jeanet og Pierre cinradi har 
været indehavere af Allekro-
en i 11 af de 40 år 
- Det har været en sjov tid 
med mange udfordringer, ikke 
mindst da Alleen blev skåret 
midt over af Metroen, og vi 
havnede på den ”forkerte” 
side, eller som nogen siger 
”det hemmelige sted”. Og 
skiltning så vore kunder kan 
finde os, er åbenbart ikke no-
get man bruger i kommunen. 
Den Blå Planet har gjort det 
lidt skæggere og generelt er 
der jo mange spændende pla-
ner i nærområdet, fortæller 
Pierre Conradi.

Allekroen har i tidens løb 
ændret ansigt adskillige gan-
ge. Alene i det nuværende 
værtspars eje er der gjort 
mange nye tiltag både i for-
hold til gastronomien og  lo-
kalemæssigt. Til daglig syder 
lavagrillen med Værtens Bed-
ste Bøffer, amerikansk Grea-
ter Omaha-kød af frilands-
kvæg fra Nebraska af racerne 
Hereford eller Angus, hvilket 
nok er noget af det bedste, 
som findes. 

en sjov ny ting, som bør 
prøves, er svinebrystben/
spareribs af sorte spanske 
hængebugsvin, men selvføl-
gelig er de gamle klassikere 
på kortet også bibeholdt. 

Ved 10 års jubilæet æn-
drede baren navn til Conradis 
Bar, og blev dekoreret af gøg-
lerdynastiet i billeder. er der 
tid, følger der gerne en lille 
historie med.

Nok en nominering 
til Goodman
Snedkerfirmaet GoodmanSer-
vice ApS fra Amager er igen 
indstillet til den ærefulde ti-
tel året Tømrer 2015. 

Det er hele holdet fra Sned-
kerfirmaet GoodmanService, 
lige fra arbejdsdreng til svend 
og mester, der er nomineret 
blandt alle danske hånd-
værksvirksomheder. 

Titlen, som firmaet har væ-
ret nomineret til i både 2012, 
2013 og 2014, er baseret på 
kundeanmeldelser fra kunde-
portalen www.anmeldhånd-
værker.dk.

- Da vi blev kåret til årets 
Tømrer i 2013, bragte vores 
hold guldet og titlen til Ama-
ger og det har vi tænkt os at 
gøre igen i år, fortæller en 
stolt Jens Goodman. 

Sidste år blev Jens Good-
man kåret til årets Unge er-
hvervsleder på Amager af JCI 
Danmark, for sit lederskab og 
engagement i sit personale og 
i lokale sportsklubber.

Uddelingen forgår i Cirkus-
bygningen 8. april og i feltet 
er der i alt fem virksomheder, 
der skal kæmpe om den flotte 
titel.
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Påskefrokost Buffet
Skærtorsdag, langfredag, lørdag, 

påskesøndag samt 2. påskedag 12:30-16:00

Vi fejrer Allekroens 40 års fødselsdag
Tirsdag d. 7. og onsdag d. 8. april kl. 12-21.30

Porrecremesild, Carrysild tilsmagt m. porsesnaps, Allékroens ølsild, 
Varmrøget laks m. flødeost og lakserogn, Påskeæg m. spicy reje-

salat, Klassisk Caesarsalat, Rødspættefilet med remoulade og citron, 
Lammefrikadeller m. feta og oliven, Stegt unghanebryst "Supreme" 

m. fennikel og lakrids, Urtebagt Lammeculotte m. grønne asparges og 
gulerødder, Skidne æg m. sennepssauce, Svinemørbrad i peberbacon m. 
forårscoleslaw, Osteanretning m. druer, Rabarbertrifli m. sukkerrasp 

og flødeskum, franskbrød, rugbrød, kiks, smør og fedt

 Pris pr. couvert Kr. 225,-

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

Gammeldags oksesteg  
med skysauce, persille- 
kartofler og glaserede  
grønsager Kun kr. 40,-
... oG deT er iKKe en APrilSnAr

Alleén 54, 2770 Kastrup

Arkitektonisk perle 
på vej i Ørestaden
Der er blevet holdt rejse-
gilde I ørestad Syd på en 
ny arkitektonisk perle ”ved 
Kanalen”, der indeholder 50 
bæredygtige familieboliger

 
Mellem Vestamager Metro-
station og shopping-centret 
Fields opføres de 50 familie-
boliger, som er tegnet af arki-
tektfirmaet Mangor og Nagel. 

Byggeriet opføres efter 
bygningsreglement 2020, 
hvilket betyder, at de er me-
get energivenlige og miljørig-
tige med lavt energiforbrug 
og man forventer 1. septem-
ber 2015.

Mange boligsøgende har 
fået øjnene op for de nye 
moderne, lavenergiboliger 
nær centrum af København, 
som Domea bygger på vegne 
af Boligselskabet Domea Kø-
benhavn.

 - Der er stort behov for 
velplacerede kvalitetsboli-
ger, der er til at betale, men 
det kan vi heldigvis levere. 
Vi mærker stor interesse for 

disse boliger. Ved Kanalen er 
det byggeri, hvor vi har flest 
på interesselisten, men der er 
stadig få ledige boliger tilba-
ge, siger Thomas Holluf Niel-
sen, administrerende direktør 
i Domea.

Grønne arealer som nabo
lokalplanen lægger op til 
et spændende område med 
grønne og blå oaser, samt 
mange forskellige slags byg-
ninger. Mod Ørestads Bou-
levard og øst udføres en er-
hvervsbebyggelse, som vil 
reducere evt. støj fra vej og 
Metro. Syd for bebyggelsen 
er planlagt et af områdets p-
huse.

Ørestad Syd vil forhåbent-
lig udvikle sig til et levende 
og dynamisk område, med 
en blanding af boliger og 
erhverv med mange gode 
indkøbsmuligheder i blandt 
andet Fields, samt på Asger 
Jorns Alle.

tsp

Det er fortrinsvis 3 – og 4 rums boliger på 85 – 115 
m2 fordelt på 7 etager med elevatorer. Boligerne får 
hvidpudsede facader og lyse altaner. Alle vinduespartier går 
fra gulv til loft, hvilket sikrer godt lys i boligerne samt det 
bedste udsyn over kanal og området.

RENGØRING I KASTRUP
Vi søger en rutineret rengøringshjælp 

til mindre hus (ca. 100m2) i Kastrup

Vi er 2 voksne, 2 børn og 2 katte
Vi vil gerne have gjort rent en gang om ugen, en 
fast ugedag og 3-4 timer pr. gang.

Ring eller send SMS til 
6179 1755 / Anne



2
0

 T
å

R
N

B
y

 B
lA

D
eT

 A
P

R
Il

 2
0

1
5

Moderne og stressfri salon - for dig, der ønsker at forkæle din hund

TILBUD
Racefoder til små hunde

1,5 kg adult 

99,- kr. pr pose
Yorkshire Terrier • Shih Tzu • jack Russel • Cavalier King Charles

Amager landevej 22 • 2770 kastrup • tlf.: 40 50 10 66 • www.posh-hundesalon.Dk • http:/www.Facebook.Com/poshhund

åben: mandag og tirsdag kl. 9.00-17.30 Torsdag kl. 12 - 20.00 • fredag 8.00 - 18.00 Onsdag: LUKKET
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Kig ind
Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Ældre Sagen Tårnby har fået ny formand
Trods kendsgerningen at en afholdt 
formand valgte at stoppe, var års-
møde i Ældre Sagen meget stem-
ningsfuldt
Ældre Sagens årsmøde 2014 blev 
holdt i Postkassen og var særdeles 
velbesøgt af rigtig mange aktive med-
lemmer.

Stemningen blev ikke mindre af, at 
Visens venner på Amagerland kom på 
besøg med fire meget veloplagte mu-
sikanter, der med musik, sang og lidt 
vovede viser udfordrede fantasien.

Formanden John Møller Jørgensen 
kunne i sin beretning tale om et me-
get aktivt år for Ældre Sagen Tårnby. 
På alle områder har vi mødt fremgang. 
Mange flere Tårnby borgere støtter op 
om vores arbejde. Mange flere frivilli-
ge har taget del i vores lokale arbejde. 
Vi har fået igangsat mange flere akti-
viteter i kommunen til meget glæde 
og stor fornøjelse for alle kommunens 
borgere.

Årets forening i Tårnby
Kronen på årsværket var den store 
anerkendelse, som Foreningsrådet til-
delte os som årets frivillige forening. 

Det siger vi tak for og vi går naturligvis 
efter at gentage succesen igen i år.

Her vil vi også rette en stor tak til 
Tårnby kommune for særdeles godt 
samarbejde. Det gælder for alle de 
gode lokaliteter vi har til rådighed, 
etablering af krolfbane, dialog om 
ældreservice og samarbejde om pro-
jekter omkring ældres vilkår i kom-
munen.

For dirigenten Per Bay var det en let 
sag at holde styr på forsamlingen og 
få gennemført dagsordenen med god-
kendelse af beretning, orientering om 
regnskabet og valg til bestyrelsen.

formandsskifte
Formand gennem de seneste fire år 
John Møller Jørgensen havde helt 
efter sin egen plan besluttet ikke at 
genopstille til posten. Heldigvis var 
bestyrelsen godt forberedt på skiftet 
og næstformand Anne-Grethe Krage-
rup var klar til at tage over.

John Møller forlader ikke helt Æl-
dre Sagen, idet han fortsætter med 
at være koordinator på det ældre- og 
sundhedspolitiske område og kontak-
ten til Seniorrådet.

Den nye formand rettede en stor 
tak til John Møller for det kæmpe ar-
bejde han har udført som formand og 
som har bragt Ældre Sagen helt i front 
i Tårnby som en meget aktiv frivillig 
forening. Hele forsamlingen gav John 
et stående applaus for et særdeles 

veludført arbejde som formand.
spanger

Afgående formand John Møller  
overrækker kronregalierne til den 
kommende formand Anne-Grethe 

Kragerup.

Afgående formand, John Møller, 
modtager Amager-grøntsager fra 
Amagerpigen, Sofie, som nu må 
finde sig i, at mormor og ny formand 
for Ældre Sagen,  Anne-Grethe 
Kragerup har påtaget sig en ny stor 
opgave. 

Der var stort fremmøde 
på Ældre Sagens 
årsmøde for at deltage i 
formandsskiftet.
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

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

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

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af 
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

FINN 
RUDAIZKY

O�
Stem
personligt 
på

Møllevej 72
Tlf. 26 44 26 17

www.amagerkattepension.dk

AMAGER  
KATTEPENSION

Sådan boede vi i Tårnby ...  
i 1976
Fra 1960 skulle folkeskolen undervise i et nyt fag, orientering - et fag 
om samfundet, erhvervslivet og familien 
Fra www.taarnbybladet.dk kan du linke til en video, som en 4. klasse 
fra Tårnby skole producerede om deres lokalsamfund.  
Filmen følger elevernes gruppearbejde med at indsamle  
materiale om Tårnby.
De interviewer borgmesteren, måske kan  
han skaffe penge til skoleudflugten til Saltholm? 
Og lufthavnen har de også tæt ved. 
Alene synet af vores påklædning  
er et syn værd

 
Find det lange link på vor hjemmeside  

Få mail eller sms, når vi  
opdaterer vores nyhedssite 

Se www.taarnbybladet.dk
Husk www.

taarnbybladet.dk

En gang var blå bånd en suppe
fra midt på sommeren er det 
en sti, der viser vej fra Ka-
strup Metrostation til plane-
ten med samme farve

Af Terkel Spangsbo

et blåt bånd vil fra som-
meren 2015 knytte Kastrup 
Metrostation sammen med 
Danmarks Akvarium i Kastrup 
Havn. Båndet tager form af en 
række bænke, som samtidig 
er et kunstværk, skabt af den 
danske kunstner Jeppe Hein.

- De 600 meter fra og til Me-
troen kan være lang for små 
børn, ældre og gangbesvære-
de, og i dag er der ikke steder, 
man kan hvile sig, siger Dorte 
Gleie, administrerende direk-
tør, Den Blå Planet. 

Om børn så vil hvile sig er 
tvivlsomt. Jeppe Heins bænke 
er fantasifulde og mest egnet 
til udfordrende leg. Af samme 

grund er færdiggørelsen af 
stien forsinket, da pladserne 
med bænke får karakter af 
legepladser, så der skulle 
etableres faldunderlag ved 
bænkene.

Samtidig bringes gående 
væk fra det smalle fortov 
langs Jacob Fortlingsvej om 
på sydsiden af Bryggergår-
deen.

finurlige bænke
et dusin steder undervejs 
mellem Metro og akvarium, 
vil bænkene rejse sig fra om-
givelserne og antage finurlige 
former. 

Ny Carlsbergfondet har mu-
liggjort opførelsen af kunst-
bænken med en gave på et 
anseeligt millionbeløb.

- Vi er glade for at kunne 
støtte Den Blå Planet, der 

både som institution og i sin 
arkitektur tilfører området 
markant værdi, siger Morten 
Kyndrup, direktionsmedlem i 
Ny Carlsbergfondet. 

- Københavns traditionelle 
’bagside’ på Amager er nu ved 
at blive til en ny forside. Vi får 
med Jeppe Hein en af Dan-
marks internationalt berømte 
kunstnere repræsenteret med 
et monumentalt værk på net-
op dette sted. 

Borgmester Henrik Zimino 
er også yderst tilfreds med, at 
Ny Carlsbergfondet igen støt-
ter et projekt i kommunen:

- Det er en stor glæde, at vi 
på denne måde kan kombine-
re sublim kunst med det prak-
tiske. Den Blå Planet fortjener 
den anerkendelse, bænkene 
står for. Kunstbænkene er en 
glimrende idé. Jeg ved, at bor-
gerne kommer til at sætte stor 
pris på dem.

Kunstbænken er nyeste 
værk i Jeppe Heins serie ’Mo-
dified Social Benches’, der 
består af bænke, der giver 
mulighed for at hvile sig, men 
også anledning til oplevelser 
af både kunstnerisk og social 
art.

Promenade langs Bryggergården forbi havnen til Den Blå Planet, Jeppe Heins blå bænke 
følger promenaden og danner pejlemærker til Den Blå Planet. Grønne lommer med fyrretræer 
følger bænkene og skaber opholdspladser langs promenaden.

- Der er behov for at vise bedre vej til Den Blå Planet. Med 
Jeppe Heins fantasifulde bænk får vi en løsning på begge 
dele - smukt, praktisk og overrumplende på én gang, siger 
Dorte Gleie.
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“Ja tak til ordentlige 

arbejdspladser i dansk 

luftfart”

Se mere på 

www.3fkastrup.dk

Skoletid af Claus Juul Dupont

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Skærtorsdag. 2. april.
OK-Dag. 9. april.
Århundredets kærlighedshistorie. 16. april.
Sangdag og ønskekoncert. 23. april.
Annas mode. 30. april.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, amager landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-lykke Ingemann lund, tlf. 2233 
3316.
café eftermiddag 9. april
café eftermiddag 7. maj

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Påske i Gedesby indtil 7. april.
Alfred Kronborg spiller - vi synger. Onsdag 8. april
Banko. Fredag 10. april.
film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 15. april.

Banko. Fredag 17. april. 
Spisning. 80,- kr. Onsdag 22. april kl. 12.
Banko. Fredag 24. april.
film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 29. april.

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-11. 

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-11. 

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-11. 

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Bankospil hos Hjernesagen. Mandag 13. april kl. 13. 
foredrag: Hørekonsulent fra den private høreklinik, 
Amager landevej 33 orienterer om virksomheden. 
Mandag 20. april kl. 17-19.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

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

i den kommende tid. 

Hummelgaard bliver 
folketingsmand
En pronose fra Altinget.dk spår at Amager-
kredsens soccialdemokratiske folketings-
kandidat, Peter Hummelgaard, står til at 
komme ind ved næste valg. 
Selvom Socialdemokraternes folketingsgrup-
pe står til at blive reduceret fra 44 til 40 mand, 
kan seks nye ansigter se frem til at komme ind 
i gruppen ved næste valg. Det kan skubbe en 
tidligere minister helt ud af Folketinget, viser 
Altingets prognose.

Blandt de nye navne i gruppen udover Peter 
Hummelgaard, er  Mattias Tesfaye.

Den tidligere DSU-formand Peter Hum-
melgaard har med sin åbenmundede kritik 
af regeringens økonomiske politik en fordel 
i København, hvor konkurrenterne er loyale 
Thorning-støtter. 

Mattias Tesfaye, der var næstformand i SF, 
før han blev socialdemokrat, har gjort sig me-
get bemærket i medierne, og står til det tredje 
mandat i Københavns Omegns Storkreds. Mu-
rersvenden med den lidt bramfri debatstil har 
en god arbejderprofil i Brøndby-kredsen og 
adskiller sig på den måde fra de andre social-
demokratiske kandidater i Københavns omegn

På Venstres liste tyder det på, at tidligere 
europaparlamentariker Morten løkkegaard, 
opstillet i Københavns Omegn, er sikker på en 
plads i den nye folketingsgruppe. 

Det viser Altingets gennemgang og vurde-
ring af Venstres kandidater, som er baseret på 

valgforsker Søren Risbjerg Thomsens seneste 
geografiske prognose.

Valgkamp i det fri
To nyopstillede folketingskandidater i Køben-
havner-kredsen, som også omfatter Tårnby og 
Dragør, inviterer til duel-møde i det fri, lørdag 
25. april klokken 14-15 foran Kastrup apotek i 
Skottegården.

De to duellanter, som begge er medlemmer 
af Borgerrepræsentationen, SF’s Neil Bloem 
og DF’s Finn Rudaizky, vil sætte fokus på de to 
kandidater og partiers forskellige holdninger, 
men også komme med eksempler på, hvor der 
kan opnås fælles fodslag mellem partierne. 
Der vil naturligvis blive mulighed for at stille 
kritiske spørgsmål.

De to 
Folketings-
kandidater, 

Finn Rudaizky 
fra DF (tv) 

og SF´s Neil 
Bloem, mødes 

i åben duel 
foran

Kastrup Apotek 
lørdag 25. april 

kl. 14-15.
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permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

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

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

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

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

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

www.kastrupgaardsamlingen.dk

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

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

REALITYMALERI
PETER CARLSEN

5.3—7.6.15

Med humor og 
selviscenesættelse giver 
Peter Carlsen et satirisk 
blik på danskheden med 
hele kunsthistorien som 
udgangspunkt

Peter Carlsen udstillingen på Kastrup-
gård præsenterer en række hovedværker 
fra hans store produktion samt en serie 
helt nye Danmarksbilleder skabt til ud-
stillingen.

Samtidig har det været et ønske at 
vise Peter Carlsen som den eminente og 

habile portrætkunstner, han er.
Kærligt og ærligt rusker Carlsen i 

vores opfattelse af os selv, vores fælles 
historie og det faktum, at Danmark er 
en krigsførende nation. Identitet og na-
tionalisme samt vores forestilling om det 
moderne, gode liv stiller han på spidsen, 
når han skildrer vores velfærdssamfund 
som en stor forbrugsfest.

Foruden et udvalg af Peter Carlsens 
mange portrætter af politikere og er-
hvervsfolk, udstilles ”Den personlige 
portrætserie”, en ny omfattende række 
af meget personlige portrætter af men-

nesker, der alle har haft stor betydning 
for Peter Carlsen – professionelt eller 
privat.

En vild ung
Peter Carlsen er uddannet fra det kon-
gelige danske kunstakademi i 1983 og 
har startet sin karriere sideløbende med 
gruppen af malere, kaldet de unge vilde. 
De unge vilde tæller bl.a. Kenneth Niel-
sen, Michael Kvium og Claus Carstensen, 
men hvor de valgte en bevidst ekspres-
siv vinkel til at nytænke maleriet, holdt 
Carlsen sin egen mere naturalistiske stil.

Carlsen har ifølge eget udsagn altid 
været fascineret af kunsthistoriens store 
værker og på udstillingen vil man bl.a. 
se referencer til franske mestre som 
Delacroix og Manet. Samtidigt følger 
Carlsen med i dagbladene, og reklamer-
ne og avisforsiderne sniger sig ind i hans 
portrætter. Carlsen er også en meget 
brugt portrætmaler og udstillingen byder 
som skrevet også på en række malerier 
af politikere og kendte.

Indtil 7. juni 2015.

En vild ung maler naturalistisk
Noget at gå til i april og maj

Fokus på kvindelige 
kunstnere i nyophængning af 
Kastrupgårdsamlingens faste 
samling.

 Som en del af fejringen af 100-året for 
kvindernes valgret i Danmark har Ka-

strupgårdsamlingen ophængt en række 
nyerhvervelser af kvindelige kunstnere i 
præsentationen af den faste samling. 

Kvindernes plads i kunsten fremhæves 
i disse dage på Kastrupgårdsamlingen. 
Mændene er bestemt i overtal i museets 
samling, men i de senere års nyerhver-
velser tegner der sig et overtal af kvin-

der. Dette har museet synliggjort ved at 
dedikere en sal i museets præsentation 
af den faste samling til et lille udvalg af 
de seneste års indkøb. Her præsenteres 
nye værker fra Julie Nord, Malene Land-
gren, Trine Boesen og Mie Mørkeberg. 
En optælling af museets samling viser 
at der er 578 kunstnere repræsenteret. 
Heraf er kun 115 kvinder. Museet har 
dog større enkelte samlinger af kunst-
nere som Johanne Foss og Vibeke Tøjner 
som i omfang langt overgår mange af de 
mandlige kunstnere. 

Kvinder og mænd ligeligt på 
kunstmuseerne
Udover at det i år er 100-året for kvin-
ders valgret, sker nyophængingen også 
som reaktion på en anbefaling fra den 

kunstfaglige tænketank Akademiet for 
De skønne Kunster. I december 2014 
udsendte de en anbefaling til kunstmu-
seerne omkring repræsentationen af 
kvinder i de danske museers samlinger. 
Der er stadig overtal af mænd og opfor-
dringen lagde op til, at det er museernes 
ansvar som kulturarvsforvaltere for 
eftertiden at sørge for, at repræsentere 
begge køn ligeligt i deres samlinger. Ka-
strupgårdsamlingen er en del af den ge-
nerelle tendens på museerne med over-
repræsentation af mændene i samlingen, 
men i de senere års indkøb er der altså 
et overtal af kvinder. Museet indkøber 
fortsat værker af kunstnere af begge køn 
med udgangspunkt i værkernes kvalitet, 
men det sker nu med statistikkernes 
klare sprog i baghovedet. 

En nyophængning

Malene Landgren i museets nyophængning. Foto: Ka-
strupgårdsamlingen

Malene Landgren i museets 
nyophængning.  
Foto: Kastrupgårdsamlingen.
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Bibliotekernes  (vinter)åbningstider:

Hovedbiblioteket, Kamillevej 
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag 1. sept.–30. april Kl. 9 – 15

Vestamager bibliotek, Ugandavej 
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket

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

Ved arrangementer, der afholdes af AOF 
i samarbejde med Tårnby Kommunebib-
lioteker købes billetter på tlf. 3251 1495 
eller via www.aof-amager.dk

For alle arrangementer gælder at re-
sterende billetter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved 
arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Noget at gå til i april og maj
SIGNES SOKKER – en hyldest til 
Halfdan Rasmussen

Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i 2015. Vi 
hylder ham med en teaterforestilling af og med en af 
Danmarks bedste fortællere, André Andersen. 

Jeg skriver sjove digte
Jeg skriver også triste
De første læser andre folk
Selv læser jeg de sidste...

Sådan skrev Halfdan Rasmussen om sig selv.

I forestillingen sidder Halfdan på en sten med udsigt 
over Øresund og ser tilbage på sit liv. Et liv, hvor det er 
lykkedes ham slå igennem som digter, selvom det var 
svært. 

Halfdan savner sin afdøde livsledsagerske, Signe. 
Hver dag går han tur i Hornbæk Plantage, og til sin 
gode ven Johannes skriver han: ”Jeg har taget Signes 
sokker på, så vi stadig kan være på god fod med hin-
anden og snuble over de samme rødder”.

Forestillingen er inspireret af faxerier med Johannes 
Møllehave og biografien Halfdan - og selvfølgelig også 
den store mængde af digte: hans tosserier, børnerim, 
men også den mere alvorlige side som vi blandt andet 
møder i Og det var det, På knæ for livet og Fremtiden 
er forbi.

Der vil være salg af øl, vin og vand og hyggelig fo-
yerstemning fra kl. 17.00 
Teaterforestilling fredag 10. april kl. 18 på Tårnby Ho-
vedbibliotek. OBS! Billetter købes via billetten.
dk. Billetpris 50 kr.

TILBAGE TIL FREMTIDEN MED 
3D-PRINT i selskab med David Bue 
Pedersen

Kom og hør om fagre nye verden med 3D-print - en 
teknik som i fremtiden får stor betydning for din hver-
dag. David Bue Pedersen fra DTU fortæller. 

Han fortæller om den spæde start i 1980´erne, hvad 
man kan bruge 3D-print til allerede nu og hvordan 
fremtiden tegner sig. Er der nogen grænser for, hvad 
man kan printe? Hvilke materialer kan man printe i? 
Hvad kommer det til at betyde for os på sigt?

David Bue Pedersen har skrevet ph.d. om 3D-print 
og forsker nu i fremtidens brug af teknikken ved In-
stitut for Mekanisk Teknologi på Danmarks Tekniske 
Universitet. 

Tårnby Bibliotek har indkøbt to 3D-printere, som du 
kan se i funktion samme aften. Vi viser eksempler på, 
hvad vi allerede nu kan printe.
Torsdag 16. april kl. 19.00 Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris: 30 kr.

LÆS FOR LIVET – RACHEL FANDT 
FRIHEDEN I BØGERNE
Foredrag ved fem-
dobbelt prisvinder 
Rachel Röst
Rachel er opvok-
set i et fanatisk 
mormonhjem på 
Amager. Midt i den 
religiøse fanatisme 
blev bøgerne hen-
des tilflugtssted 
og en vej til social 
opstigning og et 
bedre liv. Det er en del af baggrunden for, at hun i 2012 
stiftede Læs for Livet, der samler bøger ind til udsatte 
børn og unge, der bor på børnehjem, asylcentre og an-
dre institutioner. Her indretter hun små biblioteker, der 
passer til beboerne og børnenes og de unges interesser. 

Hør Rachel fortælle om sin specielle barndom i reli-
gionens skygge. Om hvordan hun fik vendt sine erfarin-
ger til at arbejde med social forandring og fik idéen til 
projektet. Du kan også blive klogere på, hvad læsning 
særligt kan gøre for udsatte børn og unge, og hvilke 
overraskende indsigter og oplevelser, arbejdet med Læs 
for Livet har ført med sig. 

Om Læs for Livet
Læs for Livet samler gode, pæne bøger ind fra forlag, 
forfattere, anmeldere og private. Siden 2012 har Læs 
for Livet sørget for, at 35 institutioner med udsatte børn 
og unge har fået små biblioteker, hvor de bor. Der er 
bragt over 28.000 bøger ud til en anslået værdi til af 
3,5 mio. kr.

Om Rachel Röst
Rachel Röst (1976) er cand.mag. i litteraturviden-
skab, børnebogsforfatter, foredragsholder og projekt-
leder for Læs for Livet og modtog i 2014 fem priser 
for sit arbejde med udsatte børn og unges læsning. 

Mandag 20. april kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

HORMONER I BALANCE
foredrag ved Charlotte Bech
Du behøver ikke tage hormoner, blot fordi du er kvinde 
i alderen 35-60 år. Og du 
behøver ikke at affinde dig 
med overvægt og væske-
ophobninger, mener læge 
Charlotte Bech, der forener 
lægevidenskab med den 
indiske sundhedsfilosofi 
ayurveda. 

Hvad nu hvis det ikke er 
en selvfølge, at livet efter 
de 35 er lig med hedeture 
og søvnbesvær? Hvad nu, 
hvis du kan bruge over-
gangen konstruktivt, blive 
slankere, sundere, stærke-
re, mere fri og meget mere 
dig selv end nogensinde før - uden hormonpiller. Hvad 
nu, hvis det virkelig er muligt at passere de 40, uden 
stigninger i kropsvarme, og uden at tage på i vægt? 
Hvad nu, hvis du kan bruge ændringerne konstruktivt 
til at komme positivt ind i din nye livsfase - sundere, 
stærkere og smukkere og med mere energi og livskraft 
end før? 

Med dette foredrag er alt dette inden for din række-
vidde. Hør Charlotte Bech fortælle hvordan. 

Hun er konventionel læge og ekspert i den ayurvedi-
ske videnskab om sundhed. 

Læs mere om Charlotte Bech og ayurveda: www.
charlottebech.dk
Tirsdag 28. april kl. 19.00 på Vestamager Bibliotek, 

Ugandavej 111. Billetpris: 60 kr. 
Arrangementet holdes af AOF Amager i 
samarbejde med Tårnby Kommunebiblio-
teker.

POESI KARAOKE
Vær med når vi for første gang slår dørene op for poesi 
karaoke og fylder biblioteket og hinandens øregange 
med dårende dejlige digte, pragtfuldt provokerende po-
esi og lemlæstende lækker lyrik. 

Lige som i traditionel karaoke kan du her, i stedet for 
en sang, ønske et digt, som du har lyst til at læse højt. 
Det kan være et du selv har skrevet, eller bare et du er 
vild med. Vi kommer til at høre Tove Ditlevsen, Søren 
Ulrik Thomsen, Inger Christensen, Simon Grotrian og 
mange andre kendte og ukendte digtere. 

”Poesi sport”
Speciel guest er Anders Carson, canadisk poet med et 
svensk twist, medlem af bibliotekets poesiklub og pt. 
postbud i Tårnby, som skriver digte på stedet ud fra 
ord, han får fra publikum. Sådan en slags teatersport 
med poesi.
OBS! Anders digter på engelsk!

Så kom og læs et digt eller giv et ord, så lover vi at 
give en hånd - og en kop kaffe!
Torsdag 9. april kl. 16.30 – 18.30 på Tårnby Hovedbib-
liotek, Kamillevej 10. Fri adgang – uden billetter. 

Arrangementet afholdes af biblioteket i samarbejde 
med medlemmer af Poesiklubben Ordlyd.

TRYK PÅ KUNSTEN! 
Billedværksted for familier med børn fra 6 år
Kom og lav 
jeres egne høj-
tryk og lavtryk 
i skumpap med 
Kastrupgård-
samlingens 
undervisere. 
Vi ruller os ud 
med farver, 
ridser i plader 
og trykker 
flotte billeder inspireret af de kunstværker, man kan 
se på Kastrupgårdsamlingen - Tårnby Kommunes eget 
kunstmuseum. 

Husk at tage tøj på som kan tåle maling og kreativ 
leg!

Børn er også velkomne uden forældre.
Lørdag 11. april kl. 11.00 på Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111. Gratis billetter til børn.
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ÅBNINGSTIDER 
KULTURELLE 
INSTITUTIONER:

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

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

Kastrup Søbad
Åbningstider hvor der er opsyn ved sø-
badet/omklædningsfaciliteter:  
Måned  Hverdage  
Weekend/helligdage 
Juni  15.00-1800  
11.00-18.00 
Juli  11.00-20.00 
11.00-20.00 
August  15.00-20.00 
11.00-20.00 
September (1.-15. september) 
 15.00-20.00  
11.00.20.00 

Kastrup Skøjtehal
Åbningstider:
Mandag og onsdag:  12.00-15.00 
Tirsdag og torsdag:   12.00-16.00 
Fredag:  12.00-14.30 
Lørdag  20.00-22.30     
Søndag  16.45-18.45 

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
Søndag 1. sept.–30. april  9.00–15.00

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

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

Noget at gå til i april og maj

Plyssen er lukket i påsken fra 2. til 5. 
april, men præsenterer fra lørdag 11. 
april nye udstillinger

Ama`r Tøserne fra SAS (som er opstillet til højre) 
udstiller malerier og akvareller. De mødes en gang 
om ugen for at male sammen, få inspiration af hin-
anden og give hinanden ris eller ros.

Holdet består i år af: Lisbet Bjerregård, Eva 
Stock, Karen Hvidkjær, Iben Birch, Åse Kklærke, 
Britta Laursen, Anine Obbekær, Helle Harder og 
Christel Weih.

Lisbeth Hau Krogh udstiller akvarelbilleder, tasker 
og brugsgenstande.

Lis Andersen viser sin samling af spillekort fra he-
le verden. Og så er der jo alle de faste udstillinger 
og samlinger som dukker og dukkehuse ved Karin 
Nielsen. Receptkuverter ved Eva Jespersen, hånd-
værktøj i mini-format ved Kaj Åge Jørgensen og 
ikke mindst slips, masser af slip ved Gunnar Anker.

UNDERHOLDNING
Søndag 26. april kl. 14.00: Forårskoncert med 
Pilehavekoret.

Spillekort frem på Plyssen 

Pilehavekoret kommer sammen med Mari-
anne Kragh og underholder på Udstillings-
center Plyssen søndag 26. april.

Påskestemning og 
aprilaktiviteter i Naturpark 
Amager

Der er forår i Naturpark Amager. Lær-
ken synger højt i sky over de åbne 
enge, viben flyver halsbrækkende 
når nogle kommer for nær dens rede. 
Skrubtudsen er på vej til vandhullet 
for at lægge æggene til tusindevis af 
haletudser. Det er en skøn tid, hvor 
der sker en masse i naturen og på Na-
turcenter Amager.

Kærtegn en nyklækket kylling i 
påsken
I de kommende dage og i påsken har 
vi ruget kyllinger ud i en rugemaskine, 
så alle kan opleve små varme dun-
klumper, der pipper lystigt. Kyllingen 
har ligget 21 dage i ægget, før det 

klækker. For at komme ud af skallen 
har kyllingerne en lille tap på næbet 
– en æggetand. Det og meget mere 
kan du høre om, når vi lader påsken 
gå i æg. Man kan også lave gække-
breve og bygge sig en sjov grankogle-
kylling.

Mandag 6. april Åbent hus hos 
Fælleshestene.
Alle kan deltage i påskearrangement 
for Foreningen Fælledhestene, som 
holder åbent hus. Der vil være søde 
ponyer, ponytræk, påskeæg, kaffe-
cykel og dejlig påskestemning. Fæl-
ledhestene holder til langs Kanalvej et 
stykke syd for Naturcenteret. 

Søndag 19. april kl 11-13 
Affaldsindsamlingens dag

Har man lyst til at gøre noget godt for 
miljøet, samtidigt med at man får sig 
en hyggelig dag, så var det måske en 
idé at deltage i den årlige affaldsind-
samling i Naturpark Amager? 
I samarbejde med Ørestadens rund-
ejerforening og Danmarks Naturfred-
ningsforening afholder Naturcenter 
Amager nemlig ”Affaldsindsamlingens 
dag”. Målet er at få samlet en masse 
af det affald ind, som har fundet vej 
ind i Naturparken omkring ”Storehøj”, 
og ud imod Ørestad Syd.
Der vil være god kaffe, god stemning 
og lidt kød på grillen til dem, som gi-
ver en hånd med. 
Mød op ved Storehøj på Kalvebod fæl-
led kl 10.30 og husk praktisk tøj.

Mandag 25. april Kl. 10-13 Find 
vej – orienteringsløb for alle

Hvis du vil vide en lærkerede!

Har du ikke fået motioneret så meget, 
som du måske havde lovet dig selv i 
dit nytårsforsæt? Den 25 april, kan du 
deltage i ”Find vej” dagen 2015, på 
Kalvebod fælled, fra kl 10-13. Amager 
orienteringsklub inviterer til Danmarks 
sjoveste motionsdag og orienterings-
løb for familier, med udgangspunkt fra 
Friluftshuset ved Naturcenteret. Delta-
gelse vil være gratis, og der diplomer, 
drikkevarer og instruktion til alle.
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UDSTILLINGSCENTER

PLYSSEN

AMAGER STRANDVEJ 350, 1. - 2770 KASTRUP

PLYSSEN • UDSTILLING • APRIL
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, lokale 
foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Plyssen er lukket i Påsken fra 2. til 6. april.
Malerier i olie og akryl og akavarel: Elmer Jensen, Lisbeth 
Haukrogh og Amar`Tøserne.
Samlinger: Dukker og dukkehuse ved Karin Nielsen. Receptkuverter ved 
Eva Jespersen. Håndværktøj i mini-format ved Kaj Åge Jørgensen. Gamle 
slips ved Gunnar Anker. Souvenir-skildpadder fra hele verden ved Gerda 
Rasmussen. Spillekort fra hele verden ved Lis Juel Andersen, Smykker ved 
Ritva Frederiksen. Modeller af en kirke fra Østen og mølle fra Amager ved 
Theodor von der Ahe.
Fotoudstillinger: Fra Den Blå Planet ved Åge Jakobsen. Fra det 
Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tømmerup, 
Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke ved Allan 
Meyer. Pogeskolen og Arkitektturpriser 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.
Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre effekter 
fra lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm, som også viser Tårnby 
Brandvæsen.
Tegninger: Portrættegninger af kendte personer og landskaber ved Carl 
Erik Fugl.
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for Tårnby 
Kommune. Farvetegninger fra Bryggergården og omegn ved Chr. Flindt. 
Diverse fotos og tegninger.
Første verdenskrig 1914-1918 på Amager: Plancher fra Tårnby 
Lokalhistoriske Samling.
Glimt fra teatre på Amager i gamle dage - Plyssens historie - Kastrup 
Broforening - Foreningsportrætter

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00 • Gratis adgang
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk
UNDERHOLDNING
Søndag 26. april kl. 14. Pilehavekoret
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

... hedder EUD10 og foregår på 
Tårnby Ungdomsskole

Af Charlotte Rybner Sleimann, afdelingsleder på 
Tårnby Ungdomsskole

På EUD10 supplerer vi bøgerne med 
praktisk arbejde. Der kommer lærere 

fra erhvervsuddannelserne og arbejder 
sammen med de unge og fortæller om 
uddannelserne. 

Vi besøger erhvervslivet og snakker 
med nogle af dem, som måske arbejder 
med drømmejobbet. 

Vi sidder ikke bare i ét klasselokale. Vi 
samarbejder med KTS og TEC og kom-
mer rundt på de forskellige erhvervsud-
dannelser, når vi bruger deres lokaler til 
undervisningen. Undervisningen vareta-
ges af både lærere fra ungdomsskolen 
og lærere fra erhvervsuddannelserne.

Tæt på arbejdslivet
På EUD10 får man et godt kendskab til 
erhvervsuddannelserne gennem selve 
undervisningen, besøg og evt. praktik-
ker. Vi løser opgaverne med både hæn-
der og hoved og bruger de forskellige fag 
i situationer og problemstillinger, som 
kendes fra hverdagen eller i de job, der 
stiftes bekendtskab med i løbet af året.

Udover at arbejde med de erhvervs-
mæssige fag, giver EUD10 samtidig 
mulighed for at afslutte en ordinær 10. 
klasse. Tiden inden afgangsprøverne 
bruger vi på at træne til prøverne. Der 

undervises i dansk, matematik og even-
tuelt engelsk. Der arbejdes med en ud-
dannelsesplan, så man bliver afklaret 
med, hvad der skal ske efter EUD10. 
Som i alle 10.klasser skal der desuden 
laves en obligatorisk selvvalgt opgave. 
Her får man mulighed for at fordybe sig 
i, hvordan man når sine mål. Man får et 

godt indtryk af sine langsigtede planer, 
men også af, hvad man skal opnå og 
vælge undervejs.

Eleverne får faglig viden, håndværks-
mæssig erfaring samt fællesskab, tryg-
hed og engagerede lærere i et stærkt 
ungemiljø.

Et skoleår for både hænder og hoved... 

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

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Kulturzonen huser også Tårnby 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.
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Tårnby LokaLafdeLing
apriL 2015

Årsmødet 2015
Ældre Sagen har afholdt årsmøde og det foregik 
i Postkassen i særdeles god ro og orden. Ca. 70 
medlemmer var mødt frem.
Under kyndig ledelse af dirigenten Peer Bay 
kom vi igennem dagordenen, fik godkendt 
formandens beretning, fremlagt regnskabet og 
vedtaget ændringer i bestyrelsen.

John Møller Jørgensen, formand de seneste fire 
år, havde valgt ikke at genopstille og det var 
næstformand Anne-Grethe Kragerup forberedt 
på. Så nu er det Anne-Grethe, der er formand for 
Ældre Sagen i Tårnby. Tillykke med det.
Der skal lyde en stor tak til John for det flotte 
arbejde, han har udført. John vil fremover være 
vores ældre- og sundhedspolitiske kontaktperson 
i tæt samarbejde med bestyrelsen.
Ernst Jensen blev valgt til bestyrelsen og Per Bay 
blev ny suppleant.

Se yderligere omtale af årsmødet på side 20.
Se beretning og regnskab på Ældre Sagens 
hjemmeside.  

ForÅrstur til Prag
Vi tager af sted søndag 31. maj og kommer hjem 
igen fredag 5. juni. Pris i dobbeltværelse pr. 
person kr. 3.675,-. Enkeltværelse tillæg kr. 1.000 
Busturen er med halvpension.

Vi skal være 35 personer for at holde prisen.
Sidste tilmeldingsfrist er onsdag 16. april 2015
Info på hjemmesiden.Tilmelding til kontoret.

John m duo – uFFe og Jan
Lørdag eftermiddag 18. april kl. 14.30 i 
Postkassen kan du virkelig få styrket din indre 
karaoke. Uffe og Jan spiller. Vi andre synger. Det 
er John Mogensen og Otto Brandenburgs musik 
og sange, der er på programmet. Der serveres 
kaffe og småkager. Tilmelding inden 9. april og 
betaling kr. 40 til kontoret.

Vi søger leder til bowling
I de seneste ti år har Poul Jensen været primus 
motor for vores meget succesfulde bowling. Poul 
mener nu, det er tid til, at nye kræfter træder til.

Har du lyst til at hjælpe, så vi kan fortsætte den 
store succes, Poul har skabt for bowlingteamet. 
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst 
til jobbet. Vil du vide mere om jobbet, kontakt 
venligst Poul på tlf. 2480 1226.  

KanalrundFart 
Søndag 17. maj kl. 11-13. Københavns historie 
fra søsiden fortalt af Allan Mylius Thomsen. Vi 
sejler rundt i kanalerne og hører om Københavns 
middelalderby. På sejlturen kommer vi også 
forbi Københavns nyere historie Chr. Havn, 
Teglholmen, Sluseholmen og Langelinie.  
Mødested: Havnegade 41 
Tilmelding og betaling kr. 150 til kontoret inden 
23. april. Arrangør Gunnar Blunk

Foredrag om oPtimal ernæring
Mandag 4. maj kl. 13 i Postkassen.
SundhedsCrew vil holde et spændende foredrag 
om vitaminer, mineraler, kulhydrater og fedt. 
Hvorfor bør vi leve efter kostpyramiden?
Hvordan kan vi modvirke nogen af de 
livsstilssygdomme, mange mennesker er ramt af. 
SundhedsCrew har sunde smagsprøver med.
Du kan få en body scanning fra en Tanita 
vægt, der måler fedtprocent, visceral fedt, BMI, 
fysiologisk alder og meget mere. SundhedsCrew 
står naturligvis klar til at besvare spørgsmål. 
Tilmelding og betaling kr. 20 til kontoret. 
Yderligere kr. 20 betales på mødet - de doneres 
til Stafet for livet i Dragør. Der vil være mulighed 
for at købe øl og vand til rimelige priser. 
Tilmelding senest mandag 27.april.

Flere arrangementer på www.aeldresagen.
dk/taarnby

Vore Faste aKtiViteter
badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12
bowling, englandsvej 
Onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-12
bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling, porten p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30 
Vi starter 30. marts
danseundervisning, Tårnby Skole 
Onsdag kl. 14.30
ipad kursus begyndere, postkassen 
Onsdag kl. 10-12 
kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 9.30 og kl. 11
krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, korsvejens Skole 
Torsdag kl. 17
pC Undervisning, postkassen 
Fredag kl. 9.30-11.30
petanque, Vestamagerhallen 
Torsdage kl. 10
pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30  
Onsdag kl. 17.15
roning, Øresund 
Onsdag kl. 10
Strikkecafé, postkassen 
Fredag kl. 13-15 
Svømning, kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30 
Torsdag kl. 14.30–15.30
Søndagscafé, postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tablet kursus, postkassen 
Onsdag kl. 10-12
Tirsdagsklub, postkassen 
Tirsdag k. 10-14 
Vandring, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet  
Fredag kl. 10 Slowholdet

Man (her Poul) holder sig i fin form som leder 
af vores bowling.

John Møller Jørgensen med amagerpigen Sofie, 
der er den nye formands barnebarn. Hun kom med 
Amager grøntsager til den afgående formand.

Der var stor hæder til den afgåede formand, her 
sammen med den ny formand, Anne.Grethe 
Kragerup og hendes barnebarn, Sofie.

Lokalafdelingens kontor:

Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •

Kontortid:  
Mandag til torsdag kl. 10 - 12

”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag 
fra 12.00 til 13.00”

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Facebook: Ældre Sagen Tårnby
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Gudstjenester
Marts
Søndag 29. kl. 10.00 Palmesøndag Matt. 21,1-9  Aaboe    

April    
Torsdag 2. kl. 18.00 Skærtorsdag: Gudstjeneste med Middag  Aaboe/Herbst
Fredag 3. kl. 10.00 Langfredag Matt. 27,31-56  Herbst
Søndag 5. kl. 10.00 Påskedag Mark. 16,1-8  Aaboe
Mandag 6. kl. 10.00 Anden påskedag Luk. 24,13-35  Herbst
Søndag 12. kl. 10.00 1. s. e. påske Joh. 20,19-31  Herbst
Søndag	 19.	 kl.	10.00	 Konfirmationsgudstjeneste:	Korsvejens	Skole	8a	 	 Aaboe
Lørdag	 25.	 kl.	10.00	 Konfirmationsgudstjeneste:	Kastrupgårdsskolen	8a	 	 Herbst
Lørdag	 25.	 kl.	13.00	 Konfirmationsgudstjeneste:	Kastrupgårdsskolen	8b	og	e	 	 Herbst
Søndag	 26.	 kl.	10.00	 Konfirmationsgudstjeneste:	Korsvejens	Skole	8b	 	 Aaboe

Maj    
Fredag 1. kl. 10.00 Bededag Matt. 3,1-10 m. Jeløy Børnekor fra Norge  Herbst
Søndag 3. kl. 10.00 4. s. e. påske Joh. 16,5-15   Aaboe

		Aktiviteter	-	April

Sange, der rører sjælen 
Korsvejstræf ved Putri Dehn og Anna Bard               

”Sang siger mere end 
ord. Sang er min form 
for kommunikation, 
og jeg brænder for 
at	give	en	oplevelse	
som kan huskes, 
ligegyldigt	hvilket	
slags arrangement, 
der er tale om” 
siger Putri Dehn. 
Hun er gospelsanger, 

sanginstruktør og uddannet sanger fra 
Complete Vocal Institute. Putri er korleder 
for børne- og ungdomskorene Gospel 
Generation	i	henholdsvis	Lyngby	og	Amager	
samt	korleder	for	voksenkoret	Crossroad	

Gospel	her	i	kirken.	Denne	onsdag	vil	
Putri sammen med pianisten Anna Bard 
præsentere gospelsange, som rører sjælen 
med smukke melodier og tekster. 
Onsdag 1. april kl. 14.00

Musik-andagt 
ved Julie Aaboe  
Den	anden	tirsdag	i	hver	måned	holder	vi	
en stemningsfuld musik andagt i kirken. 
Med	musik	og	læsninger	reflekterer	vi	over	
skriftens ord i et moderne og personligt 
perspektiv.	Bagefter	nyder	vi	fællesskabet	
over	en	kop	kaffe	m.m.	Kom	og	vær	med!	
Tirsdag 14. april kl. 10.00

I	år	skal	du	fejre	1.	maj	i	Korsvejskirken!	

1. maj handler om at fejre det store 
fællesskab	og	glæde	sig	i	hinandens	samvær.	
Dagen opfordrer til, at man åbner sig for en 
større dimension og føler samhørighed på 
tværs	af	nationale,	sociale	og	aldersmæssige	
forskelle. Den markerer, at kærlighed og 
omsorg indebærer, at man ikke har nok i sig 

selv,	men	ønsker	at	være	noget	for	andre.	
Derfor	giver	det	mening	at	fejre	dette	
års	1.	maj	i	Korsvejskirken.	Ikke	mindst	
fordi	vi	netop	i	år	får	besøg	af	Norges	
vidunderlige	’Jeløy	Kirkes	Børnekor’.	Kom	
og nyd højmessen i selskab med 25 dygtige, 
inspirerende og glædesfyldte sangere i 

alderen 10-12 år, der er på tur i Danmark. 
Efter	højmessen	vil	der	blive	serveret	et	
gratis	måltid	mad.	Så	bliver	det	vist	ikke	
bedre.	Nu	ved	du,	hvordan	du	skal	begynde	
fejringen	af	1.	maj	i	år!	Vi	glæder	os	til	at	
se	dig	og	din	familie!	

Martin Herbst

Folkekirkens nødhjælp - 
Sogneindsamling 2015
Korsvejskirken	var	søndag	8.	marts	med	
til	at	gøre	en	stor	forskel	for	kvinder	i	
verdens	fattigste	lande	og	med	behov	
for	vores	hjælp.	I	vores	sogn	blev	der	
indsamlet 20.253 kr.
Dette	fine	resultat	kunne	kun	opnås	
ved	en	stor	indsats	af	frivillige	-	både	
konfirmander,	forældre	med	deres	børn,	
præsterne	i	Korsvejskirken	og	andre,	som	
var	med	til	at	stemme	dørklokker.
Vi	havde	en	fantastisk	dag	med	rigtig	godt	
team-arbejde	og	vi	hyggede	os	både	før	
og efter indsamlingen med lidt mad, kaffe 
og	brød,	tilberedt	af	de	frivillige.
Til jer alle som åbnede jeres døre og 
hjerter og til alle indsamlere:
Tak for jeres store indsats.
Sogneindsamlingsleder, Birgit Macauley

Skærtorsdag Aften i 
Korsvejskirken

Bænket	omkring	et	smukt	veldækket	bord	
fejrer	vi	Skærtorsdag.	Kom	og	oplev	en	
stemningsfuld	aften	og	et	mindeværdigt	

aftensmåltid.
Alle	er	velkomne	–	Gratis	adgang
Skærtorsdag 2. april kl. 18.00
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Kontakt  

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.

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

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

Dantes Guddommelige Komedie
Studiekreds ved Martin Herbst 
Visse ting skal man nå, før man dør. En 
af dem er at læse Dantes Guddommelige 
Komedie!	Den	er	et	af	de	mest	betydnings-
fulde	værker	i	verdenslitte-raturen.	Intet	
andet	værk	sammenfatter	i	den	grad	vores	
filosofiske	og	religiøse	tradition	som	Dantes	
Guddommelige Komedie. Fra først til sidst er 
’Komedien’	dog	en	hyldest	til	kærligheden.	
Det er kærligheden, der åbner Dantes 
øjne og fører ham gennem det dybeste 
helvede	til	purgatoriets	(skærsildsbjerget)	
konfrontation	med	sindets	destruktive	sider,	
indtil han til sidst ender i armene på den 
elskede.	Kom	med	på	dit	livs	rejse.	 

Tors.9. april 19.30-21.30: Skærsildsbjerget, 
Sang 1-15 
(Bemærk: Ingen studiekreds i maj) 
Tors. 4. juni, 19.30: Purgatoriet, Sang 16-21
Tors. 3. sept. 19.30: Purgatoriet, Sang 22-33 
Tors. 1. okt. 19.30: Paradiset, Sang 1-18  
Tors. 5. nov. 19.30. Paradiset, Sang 19-33
Tors. 3. dec. 19.30. Komedien, Sammen-
fatning.

Livets	dans	-	påske				
Vi danser os gennem ”den 
kristne grundfortælling” 
om	den	sidste	nadver,	
Jesu korsfæstelse, død og 
opstandelse.	Du	vil	opleve	fælleskab	i	
dansen, et smukt kirkerum som ramme og en 
engageret,	en	veluddannet	underviser	samt	
en anderledes indgang til bøn og meditation.
Det koster ikke noget at deltage. Tilmelding 
er	ikke	nødvendig	–	men	mød	op	med	åbent	
sind,	dansesko	og	tøj,	du	kan	bevæge	dig	i!
Danseleder	er	bevægelsespædagog	og	
teologistuderende Kamilla Bugge.
Tirsdag 7. april kl. 19.30 – 21.30

Journalist Dina Al-Erhayem taler 
om	Dovenskab	
... en af De Syv Dødssynder

Hvem	bor	inde	bag	
dovenskaben?	Er	
der	livskraft	bag	
ligegyldigheden?
At	blive	kaldt	doven	
er ikke just en 
kompliment. Det har 

jeg	selv	prøvet,	og	den	sved.	Især	fordi	jeg	
godt kender den lade side af min person, der 
slås	med	afmægtighed	over	for	den	store	
verden	og	flygter	over	i	sofaens	trygge	favn.	
Dovenskab	er	en	lumsk	fætter,	der	er	svær	
at forholde sig til. For den er altid fuld af 
gode undskyldninger og ekspert i nemme 
løsning.	Hvad	gør	man?
Søndag 12. april kl. 11.30 efter højmessen
Umiddelbart efter højmessen vil der blive 
serveret et gratis måltid mad, så deltagerne 
i højmessen kan styrke sig før foredraget. 

Et	smil	fra	et	barn	er	billigt!	
Sogneaften ved Hanne Siewartz     

Igennem 40 år har 
Hanne Siewartz arbejdet 
som	frivillig	for	SOS	
Børnebyerne.	Men	hvordan	
begyndte	det	hele?	Hvad	
går	arbejdet	ud	på?	Og	
er	der	et	synligt	resultat?	
Hanne Siewartz tager os 

med fra de allerførste tiltag til at hjælpe 
verdens	forældreløse	børn	til	en	god	og	
tryg	barndom,	der	giver	både	dem	og	os	
et	håb	om	en	bedre	fremtid	og	verden,	og	
frem	til	det	store	og	vigtige	arbejde,	SOS	
Børnebyerne	i	dag	udfører	verden	over.			
Torsdag 16. april kl. 19.30

                                                                                                                                                    

Påskefest	for	børn	og	voksne			
Velkommen 
til påskeguds-
tjeneste 
for børn og 
voksne,	hvor	
minikonfir-
mander og 
dramagrup-
pen 
medvirker.	

Vi	skal	opleve,	hvordan	dramagruppen	
Livstræet	dramatiserer	den	jødiske	påske.	
Men	vi	skal	også	lege	æggeleg	i	haven	og	til	
sidst	få	serveret	dejlig	aftensmad.	
For	at	være	sikre	på	at	vi	har	mad	nok	til	
alle,	vil	vi	gerne	bede	om	tilmelding	senest	
tirsdag	14.	april.	Send	en	mail	til:	lone@
korsvejskirken.dk	eller	læg	en	besked	på	
telefon 6116 5509.
Det	koster	ikke	noget	at	deltage!
Værter er sognepræst Julie Aaboe og 

minikonfirmandlærer	Lone	Madsen.
Mandag 20. april kl. 17-19.

		Aktiviteter	-	Maj

’Kirke	for	dig’
Korsvejskirkens Årlige Menighedsmøde
Til dig, der bor i sognet. Kom og mød kirkens 
ildsjæle.	Bliv	klogere	på	din	kirke.	Se	den	
brede	vifte	af	kirkelige	aktiviteter.	Få	
inspiration	til	hvordan	du	selv	kan	bidrage	
og	være	med	til	at	gøre	en	forskel.	Nyd	at	
kirken er til for dig. 
Søndag 3. maj kl. 11.30 efter højmessen

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

Ulvetime	i	Korsvejskirken	
- Skal din familie være med?
En	chance	for	at	få	maden	serveret	og	
lade	andre	tage	opvasken

Julie fortæller skabelsesberetningen 
ved en tidligere Ulvetime (foto: Bent 
Pedersen)

Madmor	Grethe	Jensen	laver	dejlig	og	
børnevenlig	mad.
Dørene åbnes 16.30, så I kan ”lande” 
inden forløbet begynder i kirken kl. 17.
Af	hensyn	til	madlavning	vil	vi	gerne	bede	
om tilmelding senest tirsdag 28. april kl. 
12.	Send	en	mail	til	lone@korsvejskirken.
dk,	hvis	din	familie	vil	være	med!
Det koster ikke noget at deltage, men du 
er	velkommen	til	at	give	et	bidrag!
Torsdag 30. april kl. 16.30 til 18.30
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Gudstjenester

Marts
Søndag 29. Højmesse Palmesøndag   10.00 Nielsen

April
Torsdag 2. Højmesse Skærtorsdag  19.30 Nielsen
Fredag 3. Højmesse Langfredag  10.00 Hansen
Søndag 5. Højmesse Påskedag  10.00 Risum
Mandag 6. Højmesse 2. Påskedag  10.00 Hansen 
Onsdag 8. Ældreeftermiddag  13.45 Hansen
Søndag 12. Højmesse 1.s.e.p.  10.00 Nielsen
Søndag 19. Højmesse 2.s.e.p.  10.00 Risum
Lørdag 25. Dåbsgudstjeneste  12.00 Hansen
Søndag 26. Højmesse 3.s.e.p.  10.00 Hansen

Opstandelsen er også her
Forleden faldt jeg over denne nyere påskesalme 
skrevet af Iben Krogsdal i 2011. Den handler 
om, at opstandelsen er midt i livet.

Opstandelsen er lige her
  Du står
ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven iført vanter

Opstandelsen er lige her
   Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere, end vi aner

Opstandelsen er lige her
   Du går
med mennesker der smiler lidt generte
til en, der pludslig kigger op og ser det

Opstandelsen er lige her
   Du går
med sagte skridt hos dem, der bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre

Opstandelsen er lige her
   Du ser
vi ligger angstgrå i de værste stunder
du lægger dine stærke arme under

Opstandelsen er lige her
   Du sker
når mennesker, der vakler tæt med sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!

Opstandelsen er lige her
   Du er
din himmel, når den blæser gennem sjæle
som mærker dig og endelig kan knæle 

Opstandelsen er lige her
   Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage

Påsken er min yndlingstid på året. Herfra 
vælter lyset ud over resten mit liv, så jeg tør gå 
videre, selvom det føles mørkt i og omkring 
mig. Påsken rummer nemlig både skærtorsdags 
glæde og vemod, langfredags stilhed og mørke 
og påskemorgens sol og evige liv. Hver for 
sig får dagene lov at stå i sig selv. Og vores liv 
rummer hver af dem.

Opstandelsen er både påskemorgen engang, 
men opstandelsen er også her. I dag.
Opstandelsen er lige her.

Som præst får jeg lov at være vidne til nogle af 
de opstandelsesglimt i menneskers liv.

Som når opstandelsen er ude på kirkegården, 
hvor en mor i februar satte de knapt spirende 
blomsterløg i jorden på sin søns grav. Han 
døde alt for ung. Hun trodsede blæst og sneen, 
der uventet væltede ned fra himlen netop den 
formiddag, da hun stod dér i kulden. Hun 
var nødt til at stå der. Hun var nødt til at tage 
derud den dag. Og mange andre dage. Og 
den dag plantede hun frø. Med en skrøbelig, 
men livgivende tro på at frøet en dag vil spire 
op igennem den mørke jord og give nyt liv. 
Hun gjorde det med håbet om, at livet ikke 
blot slutter ved graven, men at der er mere. En 
opstand mod døden.

Opstandelsen er i foråret, hvor to menneskers 
blikke møder hinanden. Den ene smiler genert 
til den anden, den anden løfter blikket og ser 
det. Der sker noget. Noget ordløst, der måske 
får mange ord siden. For et øjeblik står tiden 
stille, og så bliver den fælles. Begge bærer de 
historier med glæder og sorger, forventninger 
og skuffelser, men i dette øjeblik opstår noget 
nyt. Og deres historie bliver fælles.

Opstandelsen er ved 
sygelejet, hvor en 
mand passer sin syge 
hustru. Sygdommen 
er ved at tage livet 
af hende og hun 
forsvinder mere og 
mere. Han sover 
dårligt om natten, 
spiser næsten ikke. 
Han er ved at miste 
hende. Men han er 
der trofast og passer 
på hende. De er der 
sammen. I medgang 
og modgang. Sagte vandrer han ved siden af sin 
største kærlighed på hendes livs rejse. 

Opstandelsen er svær at få øje på for den unge 
mand i hjørnet af sengestuen. Hænderne 
ligger tungt i skødet. Når han ikke ligger 
sammenkrøllet i fosterstilling på gulvet. Når 
angsten larmer mest. Han er tom. Angstgrå. 
Han mangler livsmod og lyst. Ved ikke hvorfor. 
Kun én ting holder ham oppe. Det er som om 
stærke arme holder under ham. Og han ved 
indeni, at andre har lidt før ham og at de lever 
endnu. Måske er tomheden ikke tom, men 
åben. En dag rejser han sig, men det ikke ham 
selv, der gør det. En dag fortrænges det grå af 
lysvæld bag ved lysvæld. 

Opstandelsen ér også her. Den er også lige her 
midt i livet.      
     Sogne- og sygehuspræst Desirée Risum

Konfirmandaktion
Søndag 15. marts var der Konfirmand Aktion. Det var en fin dag, 
hvor konfirmanderne selv medvirkede ved gudstjenesten og senere 
stod for salg af kaffe og kage og også var meget aktive i forsøget på 
at få solgt de forskellige lopper. Der indkom 2.726 kr. Stor tak til 
konfirmanderne og også til alle, der leverede lopper, eller købte dem.
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APRIL 2015
Møder og arrangementer

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.

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. Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.  

Netværksgruppen mødes i april: 
Efter aftengudstjenesten torsdag 2. april, Skærtorsdag 
er der gudstjeneste kl. 19.30. Derefter er der ost og 
rødvin i konfirmandstuerne. 
Torsdag 23. april kl. 19 til lagkager  Vestre Bygade 19.                                                                                                           
Noter allerede nu, at Netværksgruppen i maj mødes 
torsdag 14. kl. 10.00 og ikke kl. 19.30, da den 2. 
torsdag i måneden er en helligdag. Der vil som 
altid være kaffe efter gudstjenesten. Husk også at 
tilmelding til forårsmiddagen tirsdag 26. maj er senest 
mandag 18. maj.

Skærtorsdag
Skærtorsdag 2. april kl. 19.30 er der aftengudstjeneste. 
Efter gudstjenesten er der ost og rødvin i 
konfirmandstuerne. Alle er meget velkomne.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 16. april kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 24. april kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er tilbage.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. Vi 
begyndte 26. februar, og har delt os op i to hold, så 
der nu er babysang både kl. 10 og kl. 11. De sidste 
gange er: 9. og 23. april. Babysang fortsætter igen til 
efteråret. 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. 

Gudstjeneste for institutionerne
Alle børnehaver, dagplejere og vuggestuer 
kan stadig nå at komme på et efter påske 
besøg i kirken til påskegudstjeneste med 
efterfølgende hygge i konfirmandstuerne.                                                                                
Tilmelding på 3250 4186 eller idni@km.dk

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er lørdag 30. maj kl. 12.00

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

Kirkebil
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.

Koncert
Søndag 26. April kl. 16
Graabrødre Kammerkor dirigeret af Egil Kolind 
opfører værker af Palestrina, Carl Nielsen og Egil 
Kolind (uropførelse).

Graabrødre Kammerkor markerer 150-året 
for Carl Nielsens fødsel ved at opføre hans 
“Tre motetter“ Op. 55 (1929). Disse motetter, 
som har tekster fra Salmernes Bog, er skrevet 
på opfordring af Mogens Wöldike, som var 
dirigent for Palestrinakoret, et kor med speciale i 
vokalpolyfoni, og som eksisterede fra 1922-1934. 
Koret blev opløst, fordi et afgørende antal af 
sangerne blev optaget i Radiokoret.  

Som inspiration lod Nielsen sig inspirere af 
musik fra den såkaldt nederlandske skole og af 
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). 
Resultatet blev en musik, der tydeligvis er Carl 
Nielsens egen, men samtidig klart påvirket af 
Palestrinas stil. 

Af Palestrina opføres  motetten „Sicut cervus“ og 
et Stabat Mater for dobbeltkor. Netop Palestrinas 
vokalpolyfone stil har også inspireret korets 
dirigent Egil Kolind til at komponere et nyt værk, 
“Messe i F”, som i sit udtryk – med komponistens 
egne ord - lægger sig tæt op af renæssances 
spiritualitet.
Der er gratis adgang til alle koncerter i Tårnby 
Kirke.
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  Kastrup Kirke  
  - marts

Påskefest for Børn
en før-påskefest, hvor vi laver 
påskepynt. bagefter holder 
vi børne-påskegudstjeneste, 
med påskesange og påskens 
fortælling. der bliver også 
lidt påskelege og -godter un-
dervejs.
Søndag 29. marts kl. 14, 
Kastrup kirke

Påske i Kastrup
de mange gudstjenester i på-
skeugen er forskellige. Hver 
dag har sit særpræg og sin 
betydning, og herudfra bliver 
gudstjenesten til. Palmesøn-
dag er pyntet med palmegre-
ne, og festen for børn samme 
dag samler påskens budskab i 
børnehøjde. 

Tirsdag opføres ”The Cru-
cifixion”, John Stainers Passi-
onsstykke.

Skærtorsdag er den dag, 
hvor Jesus for over 2000 år 
siden indstiftede det fælles-
skabsstiftende nadvermåltid 
for alle kristne. dette mål-
tid samles vi naturligvis om 
Skærtorsdag aften. derfor er 
der opdækket et bord ned 
igennem kirken, hvor alle er 
velkomne til at være med i 
måltidsfællesskabet og be-
sindelsen på, hvad dette mål-
tid betyder, og hvad indstif-
teren af det betyder for os i 
dag. langfredag står kirken 
mørk hen, og lidelseshisto-
rien fremføres af kirkens 3 
præster.

Som kontrast hertil bæres 
påskelyset ind påskenat, og 
her tænder hver enkelt sit 
eget udleverede lys, så kirken 
bliver oplyst igen. et flot sym-
bol på, at Kristus overvandt 
mørket og håbløsheden, også 
for os, da han sprængte gra-
vens favntag påskemorgen.

Påskedag og 2. Påskedag er 
kirken klædt i gult og påske-
festen fortsætter.

Kastrup kirke, se tiderne for 
de enkelte gudstjenester 
her i Tårnbybladet og på 
hjemmesiden kastrup-kirke.
dk

Jeg håber!

Hvad håber du på? det er em-
net i noas ark og babelstårnet 
denne gang! det handler også 
om påsken, vi lige har fejret! 
Vi ses!
Torsdag 9. april. kl. 17-19 i 
Kastrup kirkecenter

Menighedsplejens 
årsmøde
Ca. 10 frivillige i Menigheds-
plejen udfører diakonalt ar-
bejde for sognets beboere. 
det består eksempelvis i be-
søg hos mennesker i Kastrup 
sogn, som er ensomme enten 
pga. manglende familie/ven-
ner eller pga. sygdom, som 
binder dem til hjemmet. de 
aktive i Menighedsplejen 
uddeler også de årlige jule-
kurve.

Vil du vide mere om arbej-
det, er du inviteret og meget 
velkommen til årsmødet.

Formand for Menigheds-
plejen er richardt Johansson.
Tirsdag 14. april kl. 17 i 
Kastrup kirkecenter

Ældre-eftermiddag
Mikael rasmussen fortæller 
denne eftermiddag om sit 
spændende liv som te-produ-
cent og logebror.
Torsdag 16. april kl. 14 i 
Kastrup kirkecenter

KREA-klub
Har du lyst til at være kreativ 
sammen med os? Vi er et par 
stykker fra Kastrup kirke, der 
gerne vil hygge os sammen 
med dig med forskellige pro-
jekter.

Grethe, Inger og elizabeth
Lørdag 18. april kl. 13-15 i 
Kastrup kirkecenter

K
A

ST
R

U
P

 K
IR

K
E

Påskefest for Børn
Palmesøndag
Søndag 29. marts kl. 14
Vi laver sejt påskepynt
Holder påske-børne-
gudstjeneste, hvor vi går 
en tur på Påskens vej
Leger påskelege
og får påskelækkerier

Husk også:
Torsdag 9. april kl. 17-19 
Noas Ark og Babelstårnet: Påske - snart
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PÅSKENS GUDSTJENESTER
Palmesøndag 29. marts kl. 10   
Palmesøndagsgudstjeneste
Palmesøndag 29. marts kl. 14 
Påskefest for Børn med påske-   
børnegudstjeneste
Skærtorsdag 2. april kl. 18.30   
Skærtorsdagsaftens-gudstjeneste
Langfredag 3. april kl. 10 
Liturgisk gudstjeneste med prædiken
Påskenat 4. april kl. 22 
Påskenats-gudstjeneste
Påskedag 5. april kl.10 
Festgudstjeneste
2. Påskedag 6. april kl. 10 
Festgudstjeneste - Påskeugen afsluttes
Vi ønsker alle en Glædelig og Meningsfyldt 
Påske - Velkommen i Kastrup kirke 
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”The Crucifixion”
John Stainers Passionsstykke
Tirsdag 31. marts kl. 19.30
Se omtale side 34.

Kastrup 
Menighedspleje
Holder Årsmøde
Tirsdag 14. april kl. 17

Te-producent og logebror
v. Mikael Rasmussen
Torsdag 16. april kl. 14

Cohen 
i kirken
Onsdag 22. april 
kl. 19

Historisk 
pilgrimsvandring
Søndag 26. april kl. 11.30

Husk også
KREA-klub lørdag 18. april kl. 13-15

Cohen i kirken
et meget spændende ar-
rangement, hvor præsten, 
sangeren og guitaristen 
Tommy Corfixen og band 
med hustru, sangerinden 
ditte Corfixen, pianisten 
Kenneth reiner og korsan-
geren rikke brandt, laver 
en musikgudstjeneste, hvor leonard Cohens sange kobles 
sammen med og understøttes af  bibelske tekster. en stem-
ningsfuld aften, der bringer det kristne budskab frem i de 
sange, vi ikke altid lige forbinder med den forkyndelse, der 
ligger i dem, som for eksempel Hallelujah, Suzanne og dan-
ce me to the end of love.
Onsdag 22. april kl. 19 i Kastrup kirke

Historisk pilgrimsvandring
Sognepræst Susanne 
Steensgaard og historiker 
lisa elsbøll står for en histo-
risk pilgrimsvandring igen-
nem det gamle Kastrup.

Vi begynder i kirken med 
en kort andagt og slutter 
også her, så har man ikke 
kræfter til at gå med på tu-
ren, kan man vente på, at 
vandrerne kommer tilbage 
igen.

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

Vi omgiver os med med-
mennesker, som følger os på 

vejen og som er afgørende 
for os, fordi det at være en 
del af et fællesskab er af 
uvurderlig betydning for os 
mennesker. dem der var før 
os, hører med i fortællingen 
om, hvor vi er i dag.

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

Vi slutter efter vandrin-
gen i kirken. bagefter er der 
noget at spise og drikke!

 
Søndag 26. april kl. 11.30 i 
Kastrup kirke

Dan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane

Det er godt 
at tage sig selv 
alvorligt,
men det er 
ikke godt
at tage sig selv 
alt for alvorligt
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

Marts
Søn. 29. Palmesøndag
10.00 Højmesse Sørensen
12.00 rytmisk gudstj. Poulsen

April
Tors. 2. Skærtorsdag               
16.30 Gudstjeneste Mehlsen 
Fre. 3. Langfredag
10.00 Højmesse Sørensen
Lør. 4.
11.00 dåbs- og familieguds-
tjeneste Sørensen
Søn. 5. Påskedag
10.00 Højmesse Poulsen
Man. 6. 2. påskedag
10.00 Højmesse Mehlsen
Tir. 7.
16.30 børnegudstj. Mehlsen  
Ons. 8.
19.00 Ungdomsgudstj. 

Konfirmander Pilegårdsskolen 
og Skelgårdsskolen 8C
Lør. 11.
11.00 dåbs- og familiegudstj. 
Mehlsen       
Søn. 12. 1. s. efter påske
10.00 Højmesse Mehlsen
Lør. 18.
10.00 Konfirmation 
Skelgårdsskolen 8a Mehlsen
12.00 Konfirmation 
Skelgårdsskolen 8b Mehlsen
Søn. 19. 2. s. e. påske
10.00 Højmesse Sørensen
12.00 rytmisk gudstj. Poulsen
Tor. 23. 
10.30 Plejehjemsgudstj. på 
Ugandavej, Poul bo Sørensen
Lør. 25. 
10.00 Konfirmation 
Skelgårdsskolen 8d Mehlsen
12.00 Konfirmation 
Pilegårdsskolen 8X Sørensen
Søn. 26. 
10.00 Højmesse Poulsen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

Marts
Søn. 29. Palmesøndag
10.00 Susanne Steensgaard  
Palmesøndag
14.00 elizabeth laursen og 
Grethe Hamborg – Påskefest 
for børn 

April
Skærtorsdag
18.30 Susanne Steensgaard
– nadvergudstjeneste omkring 
et opdækket bord ned 
igennem kirken

Langfredag
10.00 bente lybecker og 
kirkens øvrige præster

Påskelørdag
22.00 Palle Thordal og kirkens 
præster 
Præd.: Flemming bak 
Poulsen, ungdomspræst i 
Skelgårdskirken

Påskedag
10.00 elizabeth laursen

2. Påskedag
10.00 bente lybecker

Søn. 12.
10.00 bente lübecker

Søn. 19.
10.00 Susanne Steensgaard - 
konfirmation 

Lør. 25.
10.00 elizabeth laursen - 
konfirmation

Søn. 26.
10.00 Susanne Steensgaard

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

  Skelgårdskirken  
  - marts

KUK 
kirkens ungdomsklub
Hver tirsdag kl. 19.00

S KOR 
kirkens ungdomskor v/Jette 
berg
Hver onsdag kl. 16.15

Morgensang...
... med andagt og efterfølgen-
de sang fra højskolesangbo-
gen v/ en af kirkens præster 
Hver onsdag kl. 10.00                                 

Flittige Hænder. 
For alle der kan lide håndar-
bejde, sang og hygge. 
Onsdag 1. april kl. 13.00             

Skærtorsdag…                       
… er mindemåltidets aften. 
Vi mindes Jesu indstiftelse af 
nadveren. Vi vil derfor samles 
til gudstjeneste og gennem 
Ordet, musik og salmer min-
des dette måltid. efter guds-
tjenesten er der mulighed for 
at spise sammen. Tilmelding 
hos kordegn Marlene Søberg 
på kirkekontoret, mandag-
fredag kl. 10.00-14.00 tillige 
torsdag kl. 16.00-18.00
Gudstjeneste og måltid, 
torsdag 2. april kl. 16.30

Babysalmesang 
v/Jette berg
9. april kl. 10.30             

Bibelmaraton 
v/ annelise Mehlsen 
9. april kl. 19.00             

Menighedslejr for 
hele familien
lørdag 11. april kl. 19.00             

Fernisering 
v/ kunstner Vivi Henriksen 
som udstiller i kirken. 
Søndag 12. april kl. 11.30                                                         

Missionsforbundet 
Studiekreds v/Jette berg
Mandag 13. april kl. 16.00             

Salmesang for 
demente 
v/Jette berg
Tirsdag 14. april kl. 11.00             

Skelgårdskirkens 
Årsmøde 
Torsdag 16. april kl. 18.00             

Fælles bøn for 
Skelgård – kirke & 
sogn
19. april kl. 11.30             

Studiekreds. 
v/ Poul bo Sørensen 

Tilgivelse er ikke for tøse-
drenge
Onsdag 22. april kl. 19.00        

Bibelmaraton 
v/ Poul bo Sørensen
Torsdag 23. april kl. 19.00             

Litteraturaften
Menighedsmøde v/ Flem-
ming Poulsen 
Mandag 27. april kl. 19.30             

Musikalsk legestue 
v/Jette berg
Torsdag 30. april kl. 9.30               

Koncert 
Kammerkoret Tourdion, un-
der ledelse af niels Granvig. 
efterfølgende er der varme 
hveder. 
Koncerten er gratis og alle er 
velkomne
Torsdag 30. april kl. 19.00              

Trio Klezmer ... med Channe Nussbaum
den stigende interesse for klezmer-musik er nem at forstå, 
når man har oplevet trioen nussbaum - Smidl - Ougaard, der 
bl.a. fremfører musikken fra den aktuelle Cd “Trio Klezmer”.

Med udgangspunkt i traditionel klezmer og jidishe lieder 
skaber denne trio sit eget univers. Konceptet er enkelt, Vio-
lin, harmonika og vokal boltrer sig i sentimentale ballader og 
lyntempo polkaer. Her udfoldes spillemandens råstyrke såvel 
som nutidens rytmik og tonesprog. 

- Vi spiller traditionel jødisk musik, men lader ungarske og 
rumænske sigøjnerstrofer optræde instrumentalt midt i sangene, det passer godt sammen, 
siger Trio Klezmer.

Channe nussbaum har med to anmelderroste Cd´er med bandet Spielniks og en række 
koncerter i udlandet markeret sig som klezmerens danske frontfigur. JyllandsPosten hædrede 
bandet med betegnelsen “årets livekoncert 2001”. 

Mette Smidl´s violin-spil bygger på to hovedelementer. det solide grundlag fra det klas-
siske og den sigøjner-tradition, som hun i mange år har dyrket med sin egen trio og med 
orkestret Gypsy jam. 

Øyvind Ougaard har igennem de sidste 20 år været landets mest benyttede studiemusiker 
på sit instrument harmonikaen. Med sin kolossale rutine er han en af de få, der udnytter hele 
instrumentets bredde, og han leverer den fyldige bund under trioens udfoldelser.
alle er velkomne og Koncerten er gratis.
Palmesøndag 29. marts kl 19.30 Skelgårdskirken



3
4

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 a
P

r
Il

 2
0

1
5

The Crucifixion - John Stainers Passionsstykke
I Kastrup Kirke

det er meget smukt og bevægende stykke 
fra den engelske romantik i 1800-tallet, og 
er skrevet for kor, orgel og tenor- og bary-
tonsolister. Som i f. eks. bachs passioner 
fortælles lidelseshistorien med fordelte rol-
ler – Jesu ord synges dels af bassolisten, dels 
af det flerstemmige herrekor, og røverne på 
korset synges af solister fra koret. desuden 
er der tre store korsatser, arier, duetter og 
orgelsoli. Fem steder i forløbet er der ind-
lagt salmer, hvor menigheden rejser sig og 
synger med sammen med kor og orgel. Me-
lodier og tekster til disse salmer bliver trykt i 
programmet, og vi vil få lejlighed til at synge 

dem igennem inden opførelsen.
Opførelsen er led i et fællesprojekt, hvor 

Kastrup Kirkes kor synger sammen med re-
formert Kirkes kor. niels Henrik Jessen spil-
ler det store orgelparti, og reformert Kirkes 
organist Mikael Garnæs dirigerer. Tenorsolist 
er anders Grunth; barytonsolisten kendes 
ikke i skrivende stund.

Værket opføres også i reformert Kirke 
langfredag 3. april kl. 15.00
Tirsdag 31. marts kl. 19.30 i Kastrup kirke

Vokalensemblet Nye Toner ... I Skelgårdskirken

Koncert med vokalensemblet nye Toner un-
der ledelse af bo asger Kristensen, som har 
en kandidatuddannelse i klassisk korledelse 
ved det Jyske Musikkonservatorium i aarhus 
bag sig. 

Til påsken 2015 har ensemblet sammen-
sat et program, der er løst opbygget omkring 
begravelsesritualet. det er et sorgfuldt lang-
fredagsprogram fuld af trøst til de efterladte 
og ord om den afdøde og dennes indflydelse 
på de pårørendes liv. 

nye Toner er et forholdsvist nyt vokalen-
semble, som består af 20 sangere med en 

gennemsnitsalder på 30 år. alle har musi-
kalsk baggrund i det københavnske kormiljø.
Til daglig holder koret til i Christians Kirke på 
Christianshavn og har kirkens organist Søren 
Johannsen som fast musikalsk leder. ensem-
blet laver ofte projekter med andre kor og 
dirigenter, og har tidligere sunget koncerter 
med Philip Faber og senest i efteråret 2014, 
da det sammen med Vor Frelsers Kantori op-
førte Pizettis requiem under ledelse af lars 
Sømod Jensen ved en række allehelgens-
koncerter.
Fredag 3. april kl. 16.00  i Skelgårdskirken.   

Musikgudstjeneste 
... optakt til påskeugen i Korsvejskirken

Kammerkoret Euphonia vil 
opføre musik, der peger 
frem imod påskeugen
Koret vil her opføre to sat-
ser af Palestrina, den kendte 
og berømte ”Sicut cervus”, 
men også fortsættelsen, 
den lidt mindre kendte, men 
ikke desto mindre under-
skønne ”Sitivit anima mea”.

Videre vil koret opføre to 
motetter af den tyske kom-
ponist Melchior Franck med 
tekster fra den samling af 
kærlighedsdigte, der hed-
der Højsangens bog i det 
Gamle Testamente.

I Matthæuspassionen be-

nytter bach som bekendt 
de samme tekster, så det er 
helt i tråd med en særdeles 
vægtig kirkemusikalsk tra-
dition, når vi opfører netop 
disse motetter lige op til på-
skeugen.

endelig vil koret synge 
”behold the lamb of God” 
fra Messias med orgelak-
kompagnement.

Prædikant og liturg 
ved gudstjenesten er 
sognepræst Julie Aaboe. 
Søndag 29. marts kl. 10.00

Hvorfor gul til påske? 

Mobilen hittede ved indsamling

Folk har færre kontanter 
mellem hænderne. Til gen-
gæld steg mobil-bidragene 
med 440 procent ved Folke-
kirkens Nødhjælps landsind-
samling 8. marts
 
Muligheden for at overføre 
penge fra en mobiltelefon til 
en anden via Mobile Pay og 
Swipp blev flittigt brugt, da 
Folkekirkens nødhjælp holdt 
landsindsamling til fordel for 
kvinder i verdens fattigste 
lande søndag 8. marts. 

- det er spændende at se, 
hvordan en gammeldag’ akti-
vitet som husstandsindsam-
ling kan udvikles med nye 
betalingsformer. Vi vil helt 
sikkert holde os a jour med, 
hvilke nye muligheder, der 
udvikles, hvad der virker og 

er oversku-
eligt at bru-
ge for vores 
ca. 20.000 
f r i v i l l i g e 
indsamlere, 
siger loa 
bendix, leder af Folkekirkens 
nødhjælps årlige landsind-
samling. 

det gennemsnitlige mobil-
bidrag er 61 kroner. det er 
mere, end mange folk kan fin-
de i kontanter i punge, lom-
mer, sparebøsser og skuffer, 
når indsamlerne står ved dø-
ren med indsamlingsbøssen.

- det flotte resultat viser, at 
danskerne gerne vil give. Men 
det viser også, at vi skal bede 
dem om det, og her er mobi-
len et rigtig godt instrumen”, 
siger loa bendix.

6.600 personer 
gav et bidrag 

med mobilen, 
og resultatet af 

mobilindsam-
lingen blev 

430.000 kroner 
– en stigning i 

mobilbidragene 
på mere end 400 
procent i forhold 

til sidste år. 

Egentlig er påsken en gam-
mel jødisk højtid og en fej-
ring af, at jøderne slap ud af 
Ægypten med hjælp fra Vor 
Herre, Moses og et offerlam 

når kristne fejrer påsken, 
skyldes det sammenfaldet 
med Jesu korsfæstelse, død 
og genopstandelse i de sam-
me dage. den jødiske tradi-
tion og Jesu tilnavn ’Guds 
lam’, har sikkert sikret det 
lille, bløde lam en æresplads 
i påskepynten.

lidt mere uklar er den gule 
farves sammenhæng med på-
sken, men der er mange gode 
grunde. den gule forårssols 

varme får magt i denne tid 
og de første forårsbebudere 
- erantis, påskeliljer og tuli-
paner - er gule. det samme 
er blommen i de friske æg. 
Førhen gik fasten forud for 
påsken, og man spiste blandt 
andet ikke æg i 40 dage. Til 
påske stod man derfor med 
en mængde æg tæt på ’sid-
ste salgsdag’ og derfor blev 
påsken lig med ’æggemad’ 
i rigelige 
mængder.

I øvrigt er 
ægget også 
et kristent 
symbol på 
genopstan-

delsen, og dermed er ringen 
sluttet.

Husk: 
Dantes Guddommelige Komedie ... 
Studiekreds ved Martin Herbst  i Korsvejens kirke

- Visse ting skal man nå, før 
man dør. en af dem er at 
læse dantes Guddomme-
lige Komedie!, siger Martin 
Herbst, sognepræst i Kors-
vejsns kirke.  
Tors.9. april 19.30-21.30: 
Skærsildsbjerget, Sang 
1-15 
(Bemærk: Ingen 
studiekreds i maj) 
Derefter første torsdag 
i månederne juni, 
september, oktober, 
november og december.
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Øens Bedemand
v/ Søren Riber

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup

Møllevej 2, 2791 Dragør

Ring til: 32535708 / 22547785

Klip 
annoncen ud og 

gem den sammen 
med dine papirer.

"

Min Sidste Vilje
Navn:                                                    Cpr-nr.                           

Adresse              Postnr.                           

Kommune                                            

 o Jeg er medlem af den danske folkekirke
 o Jeg er ikke medlem af den danske folkekirke
 o Medlem af andet trossamfund. Hvilket                                                     
 o Jeg er medlem af sygeforsikringen Danmark
 o Jeg er medlem af en fagforening. Hvilken                                      
 o Jeg ønsker ved min død at blive kremeret
 o Jeg ønsker ved min død at blive begravet
 o Jeg ønsker at en præst medvirker, Evt, præstens navn
 o Jeg ønsker ikke at en præst medvirker
 o Gravsted haves, afd. række nr:                                                                 
 o Jeg ønsker at blive nedsat på askefællesgrav (ukendt)
 o Jeg ønsker min aske spredt over åbent hav  o Jeg ønsker asken delt
  Ved spredning over havet eller asken delt vedlægges skriftlig erklæring
 o Jeg ønsker at min bisættelse/begravelse skal foregå fra
   Kirke / Krematorium / Kapel
                                                                                                                                               

 Ved begravelseshandlingen ønsker jeg følgende
 (her noteres evt. salmer- og blomsterønsker)
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

 Ved min død rettes henvendelse til:                                                             
Bisættelsen ordnes af
Øens Bedemand v/ Søren Riber
Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup
Møllevej 2, 2791 Dragør
22 54 77 85 / 32 53 57 08

Dato / Underskrift                                                                                              

Bisættelse fra
12.000,- incl. moms
SPAR 4.000-7.000,-     
se hvordan på:
www.oens-bedemand.dk

Åbent efter aftale

Døgnvagt også

søn- og helligdage

www.øens-bedemand.dk

Priseksempler 2013
Bisættelse 1: Uden handling i kirke, ikke medlem af folkekirken, asken spredes 
over havet. Samtale & alt nødvendigt papirarbejde. Kontakt til offentlige myn-
digheder. Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring med pude ilæg-
ning og påklædning. 1 rustvognskørsel 0-20 km. 1 Kremering. 1 Urne. Kr. 
12.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, handling i kapel, orgel & kor.

Bisættelse 2: Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samtale & alt nødvendigt 
papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring med pude. Ilægning og påklædning. 2 rustvognskør-
sel 0-20 km. 1 kistepynt efter eget valg kr. 500,00. 1 kremering. 1 urne. Kr. 
14.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & sten.

Begravelse: Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samtale. Alt nødvendigt 
papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring med pude. Ilægning & påklædning. 1 Rustvogn 
kørsel. 1 Blomster opsats efter eget valg kr. 500,00.
Kr. 10.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & Sten

2015

3

Priseksempler 2015
Bisættelse 1: Uden handling i kirke, ikke medlem af folkekirken, asken spredes  
over havet. Samtale & alt nødvendigt papirarbejde. Kontakt til offentlige myn- 
digheder. Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring med pude ilæg- 
ning og påklædning. 1 rustvognskørsel 0-20 km. 1 Kremering. 1 Urne.  
Kr. 13.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, handling i kapel, orgel & kor.

Bisættelse 2: Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samtale & alt nødvendigt  
papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodkendt kiste, stan- 
dard størrelse, polstring med pude. Ilægning og påklædning. 2 rustvogns-
kørsler 0-20 km. 1 kistepynt efter eget valg kr. 500,00. 1 kremering. 1 urne.  
Kr. 15.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & sten.

Begravelse: Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samtale. Alt nødvendigt  
papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodkendt kiste, stan- 
dard størrelse, polstring med pude. Ilægning & påklædning. 1 Rustvogn kørsel.  
1 Blomster opsats efter eget valg kr. 500,00. 
Kr. 10.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & Sten

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup
Møllevej 2, 2791 Dragør
Ring til: 32535708 / 22547785

Åbent efter aftale
Døgnvagt også
søn- og helligdage
www.øens-bedemand.dk

Årets første 
harekillinger er 
allerede blevet født 
og snart vrimler det 
med dem

Dyrenes Beskyttelses 
vagtcentral får vanen tro 
mange henvendelser fra 
folk, som ser, hvad der kan 
ligne små fortabte dyre-
unger, men som faktisk er 
kloge små dyr, som bare 
gør, hvad de skal.  

Det er blevet lysere, 
erantisserne er snart blom-
stret af og træer og buskes 
knopper venter spændte på 
at springe ud. Ja, foråret er 
på vej, og det betyder, at 
de første dyreunger begyn-
der at dukke op i den dan-
ske natur. Dyreunger ser 
søde ud, og ofte ser vi dem 
alene uden deres forældre. 
Denne kombination gør, 
at velmenende mennesker 
ofte kommer dyreunger til 
undsætning, redder dem og 
tager dem med hjem. Der 
er bare det problem, at dy-
rene ofte ikke er efterladte 
og i nød og slet ikke har 
brug for at blive reddet.

Ofte på egen hånd
På Dyrenes Beskyttelses 
vagtcentral, 1812, begyn-
der opkaldene lige nu at 
tikke ind. Folk har fundet 
små harekillinger alene i 
naturen. De er blevet set 
siddende alene og derfor 
tror vi mennesker, at de er 
alene.

- Det er de dog utrolig 
sjældent. Så man ender 
faktisk med at gøre mere 
skade end gavn, hvis man 
tager en harekilling med 
sig, fortæller biolog Michael 
Carlsen fra Dyrenes Be-
skyttelse.

Carlsen fortæller, at 
dyreunger ofte er alene i 
lange tidsperioder, fordi 
forældrene er ude at lede 
efter føde. 

- Det kan også være, 
at forældrene er blevet 
skræmt væk af os men-
nesker, men lige så snart vi 
går igen, så vender foræl-
drene tilbage til ungerne. 
Så i langt de fleste tilfælde 
er der en god grund til, at 
dyreunger er alene. De kan 
se hjælpeløse og forladte 
ud, men de bliver det først, 
når vi mennesker vil redde 
dem og fjerner dem fra de-
res forældre, siger Michael 
Carlsen.

Moderen vil have sin 
killing tilbage
Hos Dyrenes Beskyttelse 
gør man meget ud af, at få 
folk til at lade dyreungerne 
være. Men skulle det ske, 
at man har rørt ved en 
unge, så er der mange, der 
tror, at moderen ikke vil 
tage den tilbage, fordi den 
lugter af menneske.

 - Det passer heldigvis 
ikke. Moderinstinktet er 
veludviklet hos dyr, og en 
mor vil altid tage sin unge 
tilbage, også selvom vi 
mennesker har rørt ved 
den. Så er man kommet til 
at tage en harekilling med 
hjem, så skal man skynde 
sig at sætte den tilbage så 
tæt på det sted, som man 
fandt den” siger Michael 
Carlsen og fortæller, at un-
gen nok skal finde frem til 
moderen igen.

Michael Carlsens råd ly-
der således som følger:

- Hvis du ser en harekil-
ling, der er alene, så er 
der sikkert ikke noget galt. 
Dyreunger er ofte alene. 
Hvis du er i tvivl, så kan du 
ringe til Dyrenes Beskyttel-
ses døgnåbne vagtcentral 
på telefonnummer 1812. 
Hvis du ser en dyreunge, 
der tydeligt har brug for 
hjælp, eksempelvis bløder 
eller på anden vis er kom-
met til skade, så skal du 
også ringe til 1812.

Harekillinger på 
egen pote  

På 
www.dyrenesbeskyttelse.dk/haandteringafvilde-
dyr kan man læse mere om de forskellige vilde dy-
reunger og de spørgsmål, de forårsager.
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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

Godt naboskab
Elever fra Tårnby gymna-
sium blev piloter på den nye 
rickshaw på Plejehjemmet 
Irlandsvej

Af Kristine Solholt 
Christensen og Aimée Kjær 

Kofoed 
Foto: Frederik Møller 

Nygaard

Sidst i marts modtog Tårnby 
kommunes plejehjem tre nye 
rickshaws. den ene kom til 
plejehjemmet ved Irlandsvej, 
hvor naboerne er kommunens 
friske gymnasieelever. Og de 
vil nemt kunne snuppe en 
cykeltur med en nabo på for-
sædet. 

Og selvom skyerne over 
parkeringspladsen til Pleje-
hjemmet Irlandsvej havde 

indtaget deres position, hav-
de forårsstemningen overta-
get, da ca. 30 gymnasieele-
ver  på skift tre ad gangen 
hoppede op i den forvoksede 
trehjulede cykel for at lære at 
betjene den. rundt på plad-
sen gik turen hold efter hold 
og der var tydeligt forskel på 
smag. nogle valgte at køre 
hurtigt, så vinden kunne mær-
kes i håret. andre nød at blive 
forkælet med en siddeplads 
på forreste række uden selv 
at skulle arbejde for fremdrif-
ten. 

Rickshaw i praksis
laura Stig Stokholm og Sara 
rodenkam Petersen hopper 
af cyklen og drøfter rickshaw-
turen. 

- det var ikke så hårdt, som 
vi forventede. det var noget 

helt andet end at cykle på sin 
egen cykel, bl.a. har man her 
ansvar for et andet menneske. 
Men det er hyggeligt – især 
hvis man selv sidder foran, 
griner laura. 

- Jeg kunne godt finde på 
at gøre brug af pilot-certifi-
katet – for at gøre de ældre 
glade. det er det bedste ved 
det. Man skaber også fælles-
skab ved det. Civilsamfundet 
bliver indblandet i de ældres 
hverdag. Og det er tiltrængt 
for de sidder bare derinde – 
mange uden besøg, forklarer 
Sara.  

Artiklen er stærkt 
forkortet af redaktionen, 
men kan læses i hele 
sin længde på www.
taarnbybladet.dk

Laura Stig Stokholm som 
nyudklækket pilot med 
klassekammeraterne Sara 
Rodenkam Petersen og 
Victoria Lin Søgaard
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Stifinderne på tur
Stifindernes minier har i den sene-
ste måned taget udgangspunkt i de-
res lille håndbog, Gnisten, som alle 
børnene har i uniformslommen til 
patruljemøderne hjemme på Nord-
stjerne Allé.

dén, uniformslommen, har de også 
kigget nærmere på, for at finde ud 
af, hvad der er smart at have med sig, 
især når man skal på tur! Og det har de 
været i marts, på fællestur, sammen 
med alle de andre Stifindere. 

Hele gruppen var nemlig af sted 
på arresøcenteret ved Frederiksværk. 
Turens tema var orientering. der blev 
både mulighed for at genopfriske de 
ting, spejderne allerede havde lært 
og for at lære nye spændende må-
der at orientere på. der var masser 
af tid til at lege, hygge og alt det an-
det spejdere laver, når de er på tur og 
selvfølgelig havde Klanen planlagt et 
stjerneløb med forskellige poster til 
fællesturen. 

Men det er ikke slut med den ene 
tur. årets sommerlejr finder sted i uge 
27, hen over månedsskiftet juni-juli, 
hvor Stifinderne tager til Gurredam-
centeret ved Helsingør. 

På vildt løb i vintervejret 
Fem seje Stifindere (fra Trop og Klan) 
var på Zaxsez! - nåh nej - der var jo 

seks seje Stifindere på weekend løb 
i regn/snevejr, rundt i Sorø by og om-
egn.

Her måtte de gennemgå de mest 
chokerende strabadser. To kørte mel-
orme ned i maven, en fik sokker på 
som vanter og en fjerde styrtede 
ned fra den høje forhindring, mens 
den stakkels femte fik fingrene ned i 
en spand med døde fisk. Føj, hvor de 
stank - altså fiskene.

Cirka 30 km blev gået med ryg-
sæk, minus søvn og våd fra yderst til 
inderst for at blive én af de nye, som 
skulle medvirke i ”realityshowet”, det 
var målet for årets Zaxsezløb.

Fanger på fortet, Talenterne, Fear 
Factor, wipeout og mange flere.

Man skal gå en hel del i gennem 
for at blive en stjerne, for derefter at 
finde ud af, at værten for showet bare 
var en snyder!

når man er på løb, er det bare om 
at stå sammen og hjælpe hinanden og 
det gjorde de her fem i regn, slud og 
sne.

alle havde sammen med deres leder 
brugt en del timer en lørdag i januar 
før selve løbet for at få styr på udstyr, 
fællesskab med samarbejdslege og ud 
og teste fodtøj på fuldfart over 10 km 
på tid, så helt uforberedte var de ikke.

Kilde: Sakset fra et klubblad:
bbark

Bronze i dans
Feltet var skarpt og 
konkurrencen hård 
ved Internationale 
Sjællandsmesterska-
ber i dans.

Mads Gronemann 
fra Tårnby/al-dans 
deltog i den for ham 
årets første konkur-
rence, hvor han slut-
tede med en bron-
zemedalje i Male 
Solo Junior 1.

Mads deltager 
også i duo med So-
fus dahl. de to er netop startet med at danse sammen 
for to måneder siden og er ret opsatte på at gøre en 
høj indsats. de har en fest på gulvet, når de danser 
deres humoristiske serie.

nu trænes der mod 1. rangliste 15. marts i Køge, 
hvor der skal afgøres placeringer for kvalifikation til 
eM i Polen og VM i Italien.

Giv børn en mor på mors dag
På mors dag, søndag den 10. 
maj, samler SOS Børneby-
erne ind til udsatte og foræl-
dreløse børn. 

Flere end 5.000 kvinder ver-
den over har i dag viet deres 
tilværelse til at være SOS-mor 
og hjælpe forældreløse børn. 
82.000 børn får takket være 
kvindernes indsats en mor og 
et hjem i en af SOS børneby-
ernes 555 børnebyer rundt 
om i verden.

For de fleste er en mor 
nok enten noget, man har, 
eller noget man bliver. Men 
når SOS børnebyerne holder 
landsindsamling til fordel for 
udsatte og forældreløse børn, 

er det netop trygheden og 
glæden ved at have en mor, 
man kan give til et barn.

- I landene, hvor vi arbejder, 
er det desværre ikke unor-
malt, at krig, sygdom eller ka-
testrofer gør børn forældrelø-
se, siger kommunikationschef 
i SOS børnebyerne line Grove 
Hermansen.

Vælg selv rute
landsindsamlingen er den 
første af sin slags, hvor store 
dele af tilmeldingen kører 
100 procent elektronisk. På 
nettet kan indsamlere selv 
vælge rute, og man får ind-
samlingsbøtten sendt direkte 
til døren. 

- Vi har brug for 4.000 
indsamlere på dagen. alle, 
der hjælper, vil være direkte 
medvirkende til at børn, som 
ellers skulle leve et liv på ga-
den, kan få et kærligt hjem i 
en SOS-børneby, siger hun.

Hun foreslår, at man går 
ud to og to eller endda tager 
hele familien med. eksempel-
vis sin mor, når nu det er mors 
dag. 

- Hvis du vil være med, når 
mors dag i år står i udsatte og 
forældreløse børns tegn, kan 
du tilmelde dig som indsam-
ler her www.sosindsamling.
dk. tsp

Lørdag 12. september 2015
www.spraelihavnen.dk
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150 års jubilæum

Kastrup Broforening

Fredag den 3. april 2015 har vi 150 års 
jubilæum og i den anledning indbydes kunder, 

venner og forretningsforbindelser til reception på 
havnen fra kl. 14 – 17

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Broen blev købt for 1000 rigsdaler i sølv
Det er 150 år siden Kastrup 
Broforening blev stiftet af 
26 lokale borgere som ud-
over indskud havde arbejds-
pligt i foreningen

Kastrup broforening blev stif-
tet i 1865 af 26 Kastrupbor-
gere som i ”fællig tilkjøbte” 
man sig den bro, som lå om-
kring 60 alen syd for Kastrup 
Værk, med tilbehør. Man køb-
te broen af dens daværende 
ejer for en sum af 1000 rigs-
daler sølv. det er givet, at der 
måtte regler og love til for at 
administrere dette nystiftede 
foretagende til alles tilfreds-
hed.

allerede fra starten var for-
eningen meget aktiv, således 
blev det på det første møde 
i maj 1865 bestemt at lade 
bygge en ”lufttæt flåde” til 
400 rigsdaler. den omfatten-
de entreprenørvirksomhed, 
man lagde ud med, var sim-
pelthen betinget af, at man 
havde en god flåde.

der blev taget sten, sand og 
grus med denne flåde. Man 
havde fra begyndelsen en 
sand- og stenplads, som blev 
lejet ud. I 1867 og 68 skulle 
hver mand foruden den nor-
male levering af sten, lade 
”opmudre” en favn fyld fra 
havnen, dels for at uddybe og 
dels for at udvide landarealet.

I 1869 og 70 skulle alle ”le-
vere” en favn fyld, og derefter 
havde man sig at rette.

Reparation af vejene
det var broforeningen, som 
var leverandør af sten og grus 
til anlæg og vedligeholdelse 
af vejene i sognet dengang. I 
1869 vedtoges det at levere 
5 kubikfavne sten til anlæg af 
landevejen, i 1870 til Skøjte-
vejen og i 1872 igen til lan-
devejen.

Fra 1874 gik man et skridt 
videre, idet man påtog sig at 
vedligeholde flere vejstræk-
ninger, et arbejde så omfat-
tende, at man så sig nødsaget 
til at vælge en formand for 

vejene. Sand og grus levere-
des også fra broen og til ret 
gode priser, så det var en ikke 
ringe indtægt broforeningen 
havde på disse leverancer, 
dels af materialer og dels af 
arbejdsydelser, så det kunne 
forudses, at broen var betalt 
så nogenlunde til den fastsat-
te tid. det var den også. den 
6. januar 1875 blev det sidste 
afdrag på 100 rigsdaler sølv 
betalt.

I 1875 fik hvert medlem frit 
et halvt læs sand fra broen. 
Man brugte sand på gulvet 
dengang, og det var et stort 
fremskridt ikke at skulle be-
tale for det.

Slut med gratis kaffe
1883 var et strengt år, det 
blev nemlig bestemt, at med-
lemmerne selv måtte have 
kaffe og øl med, når de ar-
bejdede på broen. det havde 
hidtil været gratis, når der ud-
førtes pligtarbejde, men den 
gik altså ikke mere. I 1885 be-
gyndte man for første gang at 
interessere sig for den søndre 
side og gravede ud, så bådene 
kunne lægge til på den syd-
lige side af ”Hovedet”, den 
nuværende midtermole.

der kom jo fartøjer med 
drænrør og mursten til bro-
en, men først i 1904-05 blev 
søndre side af midtermole 
rammet helt ind. Samtidig 
blev der gravet ud, så der blev 
passende med vand, og et lille 
slæbested blev også etable-
ret. bolværket på søndre side 
af sydlige bassin blev sidst 
færdigt. I 1910-12 blev de to 
yderste moler, som bl.a. udgør 
det bassin, som Kastrup Sejl-
klubs både ligger i, etableret, 
og bortset fra mindre juste-
ringer er havnens udseende 
ikke ændret væsentligt siden.

et lille slæbested i det 
nordlige bassin er nedlagt, 
og søndre slæbested blev i 
1916 gjort bredere, så det fik 
den størrelse, det har nu. en 
del opfyldning på den søndre 
side var dog nødvendig, da 

der var stærkt brug for tørre-
plads til redskaber; der kom 
flere og flere fiskere i de år.

Fra 1917 behøvede de ikke 
mere finde ”en fredelig krog”.

Lokumstømning ved høj-
vande
det ord kendte man slet ikke 
på havnen før i tiden. Indtil 
kommunen byggede sin pum-
pestation og lod opfylde syd 
for broen, havde bro-forenin-
gen et såkaldt lokum bygget 
ud over den søndre stenmole, 
hvilende på to pæle, som var 
rammet ned i bunden i yder-
kanten af stenene samt på to 
tværgående planker ind mod 
land. der var nogenlunde re-
gelmæssig tømning - når det 
var højvande. der var intet 
hjerte i døren, til gengæld var 
der i træværket skåret alle 
arter af morsomheder, og næ-
sten alle medlemmers initia-
ler var at finde.

Man kunne på det velud-

førte håndarbejde følge flere 
af dem fra drengeårene og op 
efter.

der foregik et ret omfat-
tende fiskeri fra Kastrup før i 
tiden, størst lige før og under 
første verdenskrig. Sildefiske-
riet var det altafgørende for 
årsindtægten, men også re-
jefiskeriet havde stor betyd-
ning. I silde- og rejesæsonen 
kørte der vogn fra ”Stranden” 
hver morgen, men foruden 
fisken måtte vognmanden 
skam også have konerne med, 
thi de måtte selv ind og for-
handle, hvad fatter havde 
bragt i land.

Senere har kommissionæ-
rer og forhandlere lettet dem 
for dette brydsomme arbejde, 
men også for en god del af 
indtægten! I sildesæsonen 
gik der ofte adskillige vogn-
læs til stranden hver morgen, 
men var fangsten helt rigtig, 
sejlede fiskerne selv ind med 
lasten, og så stillede konerne 

derinde for at ”pille af”, som 
det hedder.

Med eller uden Halmstad-
motoren
Senere, da der kom motorer i 
fiskerbådene, var det kun de 
gamle, der udelukkende brug-
te sejl. de var faktisk bange 
for det nymodens ”djævel-
skav” og ville ikke have sådan 
en i båden.

de havde dog ikke noget 
imod at ”få en ende”, når de 
en sommermorgen var på vej 
hjem fra Holmen med rejer og 
opdagede, at de ikke kunne 
nå vognen, selv om ”Halm-
stad motoren” - årerne - var 
i fuld gang, ja det kunne ske, 
at der var flere både på slæb 
en stille morgen efter en af de 
både, som havde fået motor 
installeret.

efter at fiskerne havde 
”bredt” som det kaldes, når 
”næringerne” bliver hængt 
til tørre, skulle man holde sig 

Broforeningens havn anno 2015

Som årene gik, kom der  hele tiden flere både til, men i 1883 stoppede man for tilgang af nye 
medlemmer, som ikke hvilede på arbejdsberettigelse, og de sidste blev indmeldt 29. januar 
og 10. marts 1882. Fotograf: Ubekendt



Tå
r

n
b

y
 b

la
d

eT Sa
P

r
O

Æ
 2

0
1

5
  3

9

borte fra havnene. redska-
berne var deres helligdom, og 
arme den, der løb og legede 
på broen, så længe de tør-
rede.

Især var gamle ”Fræg” en 
knag til at sørge for, at der var 
fred på havnen for unger, ja, 
man kunne risikere at blive 
jaget op derfra, selv om man 
var sendt ned efter et eller 
andet, ens fader havde glemt 
i båden. det gjorde det selv-
følgelig ikke lettere, at fisker-
ne kendte hinandens drenge. 
Muligheden for at klare frisag 
ved at stikke en plade, var 
nærmest illusorisk, så vi måt-
te, om end nødig, holde os fra 
broen i disse timer på dagen.

Bødepiger
I tidligere tid var det almin-
deligt, at fiskerne havde bø-
depiger. de fik ikke meget for 
deres arbejde, ret ofte kun 
kosten, men det skete ind 
imellem, at en af dem blev 

afsat. de unge fiskerknøse 
skulle jo giftes føre eller se-
nere, og var tøsen rap på fing-
rene og måske tilmed så godt 
ud, ja, så var det forståeligt, at 
hun blev accepteret, - og blev 
bødepige for resten af livet.

alle, som ikke var født her-
ude, havde svært ved at vinde 
indpas, medmindre det var 
som embedsmand eller lig-
nende, - så var det jo en slags 
tvunget ophold. alle andre 
var - ikke blot fremmede eller 
tilflyttere - nej, de var ”te’lø-
vere”.

alle redskaber var hånd-
bundne, og det var alminde-
ligt, at børnene skulle binde 
et bestemt stykke hver dag. 
det var noget, de havde for, 
præcis som en lektie.

Fiskeriet blomstrede under 
krigen
anden verdenskrig forårsa-
gede en opblomstring af fi-
skeriet i Kastrup. det inden-

skærs fiskeri var på grund af 
krigsførelsen pludselig blevet 
af vital interesse for landet, 
og Kastrup broforening mær-
kede en stigende aktivitet 
blandt sine medlemmer, samt 
en kendelig forbedring af de 
økonomiske forhold i forenin-
gen. 

der var dog også et par 
kedelige minusser, som var 
forårsaget af krigen. I løbet 
af 1944 så en. en del af bro-
foreningens medlemmer sig 
nødsaget til at forlade landet. 
de tog alle til Sverige, hvor 
det for nogles vedkommende 
først betød et ophold i en 
flygtningelejr; for de senere 
ankommende blev det til-
ladt at slå sig ned i limhamn 
direkte efter ankomsten til 
Sverige, og lidt efter lidt blev 
alle broens medlemmer sam-
let her.

Indtil 1924 blev general-
forsamlingerne klaret uden 
dirigent. noget uforståeligt; 

thi det at være dirigent på 
en generalforsamling i bro-
foreningen var et meget kræ-
vende job.

Nye tider siden 1965
efterhånden som hjemtrans-
porten på hjulbøre fra gene-
ralforsamlinger blev sjæld-
nere, og tilfælde af pludselig 
opstået lyst til vinterbadning 
i havnen efter ophedede me-
ningsudvekslinger ophørte, 
steg behovet for havnens 
renovering og etablering af 
visse kundevenlige faciliteter 
såsom vandskyllende kloset-
ter og håndvaske.

I det seneste tiår har Ka-
strup broforening foretaget 
en fornyelse af størsteparten 
af bolværkerne, og i dag dis-

ponerer man over godt 600 
meter kajplads. 

der er også i denne periode 
foretaget en væsentlig ud-
bygning af hjælpekilderne, 
såsom omlægning og nyetab-
lering af lys, vej, kraner og 
beddingsmateriel. den sidste 
store investering var købet af 
bådebyggerværkstedet i ja-
nuar 1964. jli 

Kilde: Kastrup Broforenings 
jubilæumsskrift

Jubilæet fejres på behørig 
vis på dagen (lang-)fredag 
3. april med en reception 
på havnen og den 11. april 
2015 med en fest for med-
lemmerne. 

I 1877 byggede man ”Huset” på Broen - af huggede planker 
- et solidt hus af gedigne materialer, som nu har stået i 88 år. 
Hvor mange stenhuse i Kastrup er ældre? Det blev først brugt 
som redskabshus samt i den vestlige ende som tjære- og 
begskur. I 1891 blev den nuværende borgerstue lavet i den 
østlige ende, og resten blev indrettet omtrent som det ser ud 
i dag.
Fotograf: Ubekendt. Foto Tårnby Stads- og lokalarkiv, B4279

Medlemmerne
Foruden de 26 stiftere var 
der adgang til at andre fi-
skere og husejere i Kastrup 
kunne blive optaget i inte-
ressentskabet. deres ansøg-
ning skulle dog anbefales af 
en af formændene. 

de love og regler, man 
vedtog på det stiftende 
møde 3. april 1865, bestod 
af 31 paragraffer, som selv 
om lovene blev revideret i 
1948, er de den dag i dag 
stort set de samme, som 
man vedtog for 150 år si-
den. 

For at blive medlem skul-
le man først og fremmest 
bo i Kastrup by. Var man 
så blevet optaget i interes-
sentskabet, skulle man be-
tale fem rigsdaler i indskud 
til afdrag på købesummen 
og to rigsdaler årligt til 
vedligeholdelse, og der var 
strenge regler for betaling 
af disse bidrag.

Ud over de faste bidrags-
ydelser skulle der leveres 

sten til udbygning af moler-
ne i 25 år og udføres pligtar-
bejde i 15 år.

arbejdspligten var 10-12 
dage om året alt efter, hvad 
man bestemte på kvartals-
møderne i januar. Man hav-
de tilladelse til at sende en 
af sine karle til udførelse af 
arbejdet, hvis man selv ville 
være fri, men det var ikke 
velset. det var ligesom en 
smule uværdigt at gøre det.

arbejdspligten er senere 
blevet sat til de nuværende 
syv dage om året.

I 1867 meldte den første 
sig ud. Vedkommende for-
trød det dog og blev genop-
taget i 1877.

der kom enkelte nye ind, 
men i 1883, stoppede man 
for al tilgang, som ikke hvi-
lede på arbejdsberettigelse, 
og Peter lorens Mørk, ind-
meldt 29. januar 1882, og 
lars Petersen, ind meldt 
10. marts 1882, er de sidste 
som er optaget efter be-
stemmelserne fra 1865.

Broforeningens havn anno 2015. Foreningen råder nu over mere end 600 meter kajplads, 
ligesom der er foretaget omlægning og nyetablering af lys, vej, kraner og beddingsmateriel.
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Få et nyt stærk decratag
Det er stærk

Det ser godt ud

Et er farveægte

Det er dansk produceret

Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti

Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07 Steen Hansen, forhenværende 

formand i Røse Kajakklub
Torben Hassel, ny formand i 

Røse Kajakklub

Hassel afløser 
Hansen
Steen Hansen, formand 
i røse kajakklub i otte 
år, valgte på årets ge-
neralforsamling ikke at 
modtage genvalg. I ste-
det blev Torben Hassel 
valgt.

Steen Hansen blev 
for sin store indsats i 
klubben udnævnt til 
æresmedlem af røse 
Kajakklub.

Så har Tårnby Styrkeløfter Klub været til dan-
marks Mesterskaberne i Videbæk. Her blev de 
den klub, der tog mest metal med hjem. Fem 
medaljer af guld og en bronze. dertil fem dan-
ske rekorder (dr).

Kahtrine bak, guld i 63 kg klassen med total 
375 kg. ben 85 kg., bænk 102,5 kg., dødløft 
187,5 kg (dr).
Morten rasmussen guld i 66 kg klassen. ben 
205 kg (dr), bænk 160 kg, dødløft 200 kg. 
Total 565,5 kg. (dr)
Jacob beermann guld i 74 kg klassen. ben 

287.5 kg, bænk160 kg, dødløft 290 kg. Total 
737,5 kg som også var nok til at blive bedste 
mand på kryds af alle klasser.
Kim dahl guld i 93 kg klassen med dansk ma-
ster rekord. ben 290 kg, bænk 185 kg, død-
løft 290 kg. Total 765 kg.
Jesper Jørgensen guld i 105 kg klassen. ben 
292,5 kg, bænk 195 kg, dødløft 292,5 kg. To-
tal 780 kg.
Jan Sahlgren bronze i 83 kg klassen med ben 
225 kg, bænk 155, dødløft 197,5 kg Total 
577,5 kg.

 tsp  

De styrkeløfter til store guldmedaljer
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Medlemmerne i Roklubben Øresund glæder sig til at komme på vandet igen. Vinteren har de brugt til at holde 
sig i form i romaskinerne og de har repareret både og hus. Forårsrengøringen foregik i 10 graders kulde.

Elitestævne for U13, U14 og U15

Kastrup Boldklub knokler med at 
stable et nyt fodbold elitestævne for 
drenge ungdom på benene er i fuld 
gang.

Kastrup boldklub arrangerer for tredje 
år i træk et elitestævne for de bedste 

ungdomshold i danmark i årgangene 
U13, U14 og U15. 

- For at kunne tiltrække de bedste 
hold, så lokker vi med, udover at de 
bedste danske hold kan møde hinan-
den, så er der også mulighed for at te-
ste sig mod stærke udenlandske hold, 

fortæller Steen Pedersen, Kastrup 
boldklub.

- Vi har de to første år haft besøg af 
Malaga og Sevilla fra Spanien, Queens 
Park rangers og Tottenham fra eng-
land, brann bergen fra norge samt 
IFK Göteborg og brommapojkarna fra 
Sverige.

Fra danmark har man tidligere haft 
besøg af FC Midtjylland, brøndby IF, 
aGF, FC nordsjælland, lyngby, næsby 
og mange andre.

- I turneringen i år som løber fra 14. 
til 16. august har vi indtil videre fået 
tilsagn fra IFK Göteborg, HJK Helsing-
fors fra Finland og Stabæk fra norge 
og vi håber snart at kunne offentlig-
gøre det næste hold fra udlandet, si-
ger Stten Pedersen.

Turneringen løber fra fredag til søn-
dag, og om søndagen afvikles fina-
lerne på Tårnby Stadion, mens de ind-
ledende kampe afvikles på Kastrups 
baner på røllikevej. 

spanger

U13, U14 og U15 
henviser til, at 
spillerne på de 
forskellige hold er 
under den
 pågældende alder. 
Det er ingen hindring 
at være elitespiller 
med en mulig karriere 
inden for sporten i 
femtiden. Men nu 
handler det om at 
vinde. 
 Arkivfoto fra 2014

Og så afsted! Rosæsonen starter!
Forårsjævndøgn er passeret og li-
gesom de fleste andre roklubber i 
Danmark hejser Roklubben Øresund 
standeren lørdag 28. marts kl. 14.00. 
Så starter sommersæsonen

Af Hanne Winther,  
formand i Roklubben Øresund

Vi har brugt vinteren til at holde os i 
form i romaskinerne, vi har repareret 
både og hus, og så har vi været kultu-
relle med foredrag, teater- og biograf-
ture.

I år er det roklubben Øresunds 85. 
fødselsdag, og derfor byder sæsonpla-
nen på ekstra ro-oplevelser og fester.

Vi glæder os til at komme på vandet 
dels på de daglige aftenture til dra-
gør og i strandparkens lagune, dels på 
længere ture til Saltholm, Københavns 
Havn og Ishøj. 

Helt specielt bliver det til sommer 
at ro en hel uge på Gudenåen. Klub-
ben låner både i Skanderborg roklub 
og ror medstrøms på Silkeborgsøerne 

med dagsdistancer på 25 km, indtil vi 
når randers. Vi overnatter i de roklub-
ber, der ligger langs ruten. Så det er 
luksus, da klubberne jo har alle faci-
liteter, og så har de udsigt til vandet!

I det hele taget glæder vi os til at 
gense ro-kammeraterne fra de andre 
roklubber. Vi har mange fælles ar-
rangementer i Københavnsområdet 

både mht. langture og til kaproninger. 
nogen vil gerne besøge Svanemølle-
klubberne og spise lagkage. andre vil 
gerne ro 10 km om kap i Sydhavnen.

rosporten har meget at byde på, 
og derfor glæder vi os til at byde nye 
medlemmer velkommen til åbent hus 
søndag 26. april kl. 14.00-15.00 og 
tirsdag 28. april 17.00-18.00. Her in-

formerer vi om, hvilke muligheder der 
er indenfor roning, og hvordan man 
bliver en del af fællesskabet.

Åbent hus søndag 26. april kl. 
14.00-15.00 og tirsdag 28. april 
17.00-18.00. Roklubben Øresund, 
Gl. Lystbådehavn.

Et arrangement som Kastrup Boldklubs elite-
stævne kan kun lade sig gøre med stor opbak-
ning fra forældre og sponsorer som for eksem-
pel hotellet Plaza Crown. Arkivfotofra 2014

Løb en mil
Siden 1993 har Christianshavner-
milen været afholdt ikke mindre 
end 152 gange og fortsætter altså 
med omkring 1000 deltagere ved 
hvert månedligt løb.

løberuten går henover Volden, 
Holmen og Christiania og er 7, 
532 km lang, svarende til en gam-
mel dansk mil - og deraf navnet. 
deltagerne, der spænder over alle 
aldre og køn, nyder den afslappede 
og hyggelige stemning, der er om-
kring løbene.

årets første løb finder sted man-
dag 13. april kl. 18.30, og så er der 
et løb i hver måned til og med ok-
tober. I den samlede konkurrence 
for alle løb, tæller årets 4 bedste 
tider med, så der er mulighed for at 
holde øje med sin form.

Tilmelding til alle seriens syv løb 
koster 300 kr. det kan ske hos eng-
landsvejens Tømmerhandel indtil 
lørdag 11. april, eller online på: 
www.amageratletik.dk. 

det er også muligt at tilmelde 
sig på dagen ved startstedet ved 
Christmas Møllers Plads. 

Løbet arrangeres af 
Amager Atletik Club

Tårnby Bladet bringer  
gerne artikler og 
information fra 
sportens verden, 
men det kræver, 
at der findes 
korrespondenter 
i klubberne, som 
kan give os et 
praj, når der sker 
noget interessant. 
Ring til redaktøren 
på 32 509 290 
og hør nærmere. 
Telefontider: Se 
kolofonen side 2.
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Betagende Schwerin Bo på Lunds fineste hotel
4 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland 3 dage på 4-stjernet hotel i Skåne, Sverige

NH Schwerin HHHH

Byen Schwerin, der med rette er kendt for 
torneroseslottet Schloss Schwerin, ligger 
meget betagende omgivet af søer og skove 
i et af Nordtysklands mest idylliske områder. 
Og her får I næsten alt serveret på et sølvfad: 
Kultur, natur, shopping og potentielle eventyr 
– det er bare om at vælge. Besøg for eksem-
pel det imponerende renæssanceslot (5 km), 
der spejler sig i vandet fra sin ø i Schweriner 
See. Eller tag en sejltur fra Alter Garden foran 
slottet og oplev byen og naturen fra en helt 
anderledes vinkel. Og er det byoplevelser, 
der lokker, kan I aflægge en visit i Schwerin 
centrum (5 km) eller Schwerins gamle bydel 
Schelfstadt (7 km). 

Grand Hotel Lund HHHH

Lige på den anden side af Øresund, mindre 
end en times kørsel fra København, ligger den 
gamle domkirkeby Lund. Her bor I på byens 
fineste hotel, hvor man foruden den eksklusi-
ve arkitektur og historiske sjæl fra opførelsen 
i 1899 også har bevaret et serviceniveau fra 
før verden gik af lave. Hotellets lækre mor-
genbuffet er en oplevelse i sig selv, og her-
efter kan I glæde jer til at opleve byen, som 
tidligere var en af de vigtigste i det danske 
rige, dengang det også inkluderede Skåne, 
Halland og Blekinge. I år 990 opførte den 
danske konge Svend Tveskæg en stavkirke 
her, og siden blev domkirken fra 1104 (300 
m) centrum for den kirkelige magt. Ankomst: Valgfri frem til 29.5.2015. 

Ankomst: Fredage frem til 19.6. 
samt valgfri i påsken 2.-4.4., 
Kr. himmelfart 14-15.5. og pinsen 
22.-23.5.2015. 

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 1 x 2-retters middag  
 inkl. kaffe
•	 Fri Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.099,-
Pris uden rejsekoden 1.249,-

Brug rejsekoden 
TAARNBYBLADET og se flere 

opholdsmuligheder
på www.happydays.nu

Ekstranat inkl. morgenbuffet 349,-
Ring og hør nærmere. 

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

KØR SELV-FERIE

Vinruten for feinschmeckere
6 dage på 3-stjernet hotel i Guebwiller, Frankrig

Ankomst: Søndage i perioden 5.4.-25.10.2015.
Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn.. 

Opholdet inkluderer kun slutrengøring. 

Hotel de l’ange HHH

Hotellet er oplevelsen af det alsaciske glansbil-
lede. Her bor I midt i den klassiske, franske by-
idyl Guebwiller, hvor der er traditionelt marked 
tirsdag og fredag i byens centrum. Jeres hotel, 
som er ejet af et fransk-italiensk par, ligger kun 
500 meter fra bymidten og har udsigt over vin-
markerne, som Alsace især er kendt for. Den 
blandede nationalitet skinner blandt andet igen-
nem i hotellets restauranter, hvor den typiske Al-
sace-mad strejfes af italienske, kulinariske islæt. 
Udover gourmetrestauranten har hotellet en 
tapasrestaurant med bar, hvor der er livemusik 
hver torsdag. Hotellet giver dig desuden gerne 
gode tips til gåture i vinmarkerne – en unik ople-
velse af det franske vinland. Hotellet ligger i den 
sydlige af vinruten, hvorfra en tur til vinrutens 
hovedstad Colmar (26 km) naturligvis er oplagt. 
Desuden inkluderer opholdet en række vinsmag-
ninger, hvor I skal besøge Alsaces fantastiske 
vingårde og smage på nogle af de lokale vine i 
en af verdens mest berømte vinområder. 

•	5 overnatninger
•	5 x morgenbuffet
•	4 x 4-retters middag
•	1 x 5-retters middag
•	1 x vinsmagning på Domaine  
 Materne Haegelin
•	1 x vinsmagning på la Cave  
 Du Vieil Armand 
•	1 x entre til destilleriet René  
 de Miscault inkl. likør-/brænde- 
 vinssmagning
•	1 x vinsmagning hos   
 Wackenthaler
•	Fri Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.449,-
Pris uden rejsekoden 2.749,-

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

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

Hotel de l’ange

NH Schwerin
Grand Hotel Lund

•	 3 overnatninger
•	 3 x morgenbuffet
•	 2 x 3-retters middag/buffet
•	 1 x entre til Schloss  
 Schwerin

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.449,-
Pris uden rejsekoden 1.599,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.
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En gang om året samler 
KG66 alle deres gymnaster 
til et gigantisk stævne

Af Henrik Pallesen, KG66  
Foto: Mark Schiller 

daneontour

I løbet af en enkelt dag i Trav-
banehallen havde Kastrup 
Gymnastikforening af 1966, 
i daglig tale KG66,  alle sine 
gymnaster og springhold på 
gulvet i et vanvittigt koncen-
treret show, der blev afviklet 
med militærisk præcision. 

det hele foregik i Travbane-
hallen midt i marts. den store 
dag, hvor klubbens 900 gym-
naster og 50 trænere endelig 
kunne fremvise resultaterne 
af hverdagens træning.  

Hallen var fyldt til briste-
punktet af KG66 medlemmer 
og yderligere var der stuvet 
et større antal tilskuere ind og 
alle gymnaster - lige fra de 
to-årige puslinge til de voks-
ne Hit Fit dancers  - leverede 
varen og sørgede for en for-
rygende dag med store smil, 
flotte detaljer og røde kinder.

Opbakningen fejlede ikke 
noget. Hele 1.800 tilskuere 
kiggede forbi i løbet af dagen 

og sørgede for både stem-
ning på tilskuerpladserne og 
travlhed i caféen, hvor frivil-
lige solgte vand, kaffe og ikke 
mindst forældre-bagte kager. 
en klub af KG66’s størrelse 
kunne ikke fungere uden 
de mange frivillige hænder, 
sponsorer og dygtige træ-
nere.    

På konkurrence-siden er 
KG66 kendt som den bedste 
klub i landet, men denne lør-
dag i Travbanehallen beviste 
med al tydelighed, at eliten 
er bygget på et stort og solidt 
bredde-fundament.

To-årige gymnaster må nødvendigvis håndføres - og man er nødt til at starte tidligt, for at 
skabe grobund for KG66’s elite .

Springtrolde fra KG 66

Børn i alle aldre stod, sad, lå, hoppede, dansede og sprang rundt i travbanehallen under 
gymnastikfesten. Og kostumerne var ligeså forskellige, som børnene var det.

Drenge og piger optrådte i skønsom blanding på holdene - i hvert fald, når børnene ikke er 
større end som så.

Manglende eller ringe alder var tydeligvis ingen hindring for 
at arbejde på de store madrasser.
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MENNESKER BLIVER SPIST
2 – 6/4:  kl. 18.30 t. o. 11
Visningerne er med danske undertekster  
9. APRIL
28/3 – 1/4:  kl. 18.30 t. o. 15
Visningerne er med danske undertekster.

THE DIVERGENT SERIES: 
INSURGENT – 2D
27/3:  kl. 21.15
28/3 – 1/4:  kl. 20.45 t. o. 11

THE SECOND BEST EXOTIC 
MARIGOLD HOTEL
27/3 – 1/4:  kl. 20.15
9 – 12/4:  kl. 17.15 t. f. a.

SKAMMERENS DATTER
27/3:  kl. 19.00
28/3 – 6/4:  kl. 15.30 + 18.00
7 – 10/4:  kl. 18.00
11 – 12/4:  kl. 15.45 + 18.00
18 – 19/4:  kl. 15.30
20 – 22/4:  kl. 17.00
25/4:  kl. 15.00 t. o. 11
Visningerne 26 – 27/3, 28/3 – 12/4 kl. 18.00 
og 18 – 19/4 er med danske undertekster 

F FOR FÅR – FILMEN, dansk tale
27/3:  kl. 17.00
28/3 – 6/4:  kl. 14.00
11 – 12/4:  kl. 13.00 t. f. a.

HJEM – 2D, dansk tale
26 – 27/3:  kl. 17.30 
28/3 – 6/4:  kl. 13.15 + 16.15
11 – 12/4:  kl. 13.30 + 15.00
18 – 19/4:  kl. 13.30
25/4:  kl. 13.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
FAST & FURIOUS 7
2 – 12/4:  kl. 20.15
13 – 15/4:  kl. 20.30 t. o. 11

JEG ER STADIG ALICE
2 – 6/4:  kl. 20.45
7 – 8/4:  kl. 17.30 fr. u. 7

DOXBIO: I KÆLDEREN
8/4:  kl. 19.45
Forpremiere:
IDEALISTEN
7/4:  kl. 19.45

Danmarkspremiere:
IDEALISTEN
9 – 12/4:  kl. 19.45
13 – 22/4:  kl. 18.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
RUN ALL NIGHT
16 – 22/4:  kl. 20.30
23 – 25/4:  kl. 17.30

ROSITA
20 – 22/4:  kl. 19.30
23 – 25/4:  kl. 18.30 t. o. 11
Visningerne 20 – 24/4 er med danske 
undertekster.
Danmarkspremiere:
FAR FROM THE MADDING CROWD
23 – 24/4:  kl. 20.00
25/4:  kl. 16.00 + 20.00
Danmarkspremiere:
THE AVENGERS: AGE OF ULTRON – 3D 
23 – 25/4:  kl. 20.30
Vises i 2D fra 27/4

SAMBA
25/4:  kl. 13.30 fr. u. 7

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
7/4: FAST & FURIOUS 7
21/4: ROSITA med danske 
undertekster 
28/4: FAR FROM THE 
MADDING CROWD  

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
7/4: 9. APRIL med danske 
undertekster 
21/4: THE SECOND BEST 
EXOTIC MARIGOLD HOTEL 
28/4: FAR FROM THE 
MADDING CROWD

JEG ER STADIG ALICE
Alice Howland er 
lingvistikprofessor, lykkeligt gift og 
har tre voksne børn med sin mand. 
Under en forelæsning begynder 
hun at glemme ord, og hun finder 
efterfølgende ud af, at det er 
tidlige tegn på Alzheimers. Nu 
bliver både Alices familie og ikke 
mindst hendes egen selvforståelse 
prøvet til det yderste.

IDEALISTEN
Under den kolde krig i 1968 styrter 
et amerikansk B-52 bombefly, 
lastet med fire brintbomber, ned 
ved den amerikanske militærbase 
i Thule, Grønland. Både den 
danske og amerikanske regering 
meddeler, at ulykken er under 
kontrol, hvorefter et stort antal 
danske arbejdere indsættes i en 
gigantisk oprydningsaktion. 20 år 
senere opsøges radiojournalist, 
Poul Brink, af en tidligere 
thulearbejder, der hævder, at de 
mystiske og dødelige sygdomme, 
hans kolleger nu dør af, skyldes 
oprydningsarbejdet. Brink 
efterforsker historien, men da han 
konfronterer det officielle Danmark 
med sin mistanke, mødes han af 
en mur af tavshed og efterhånden 
går det op for ham, at sagen 
har tråde til både den danske og 
amerikanske regering.

RUN ALL NIGHT
Brooklyn-gangsteren Jimmy 
Conlon har set bedre tider. Hans 
bedste ven gennem mange år 
er mafiabossen Shawn Maguire. 
Jimmy, nu 55 år, hjemsøges af sin 
fortid – såvel som af en stædig 
politidetektiv, der i 30 år altid har 
været et skridt efter Jimmy. 
Men da Jimmys søn, Mike, bliver 
et offer, må Jimmy tage et valg. 
Mafiafamilien, som han dengang 
valgte eller hans rigtige familie, 
som han forlod for længe siden. 
Nu har Jimmy kun én nat til at 
finde ud af, hvor hans loyalitet 
ligger, og om han endelig kan råde 
bod på fortiden.

FAR FROM THE 
MADDING CROWD
Den enerådige Bathsheba Everdene 
tiltrækker tre meget forskellige 
tilbedere: Gabriel, en fårefarmer 
der er fascineret af hendes 
indtagende og stærke person; 
Frank, en flot og hæmningsløs 
sergent og William Boldwood, en 
velstående og moden ungkarl. 
Bathshebas valg og lidenskaber 
beretter om menneskelige relationer 
og kærlighed, samt hvordan 
mennesket ukueligt formår at 
overkomme modgang.

SAMBA
Samba Cissé er taget fra Senegal 
til Frankrig for at arbejde, men 
efter en misforståelse står han 
pludselig til at blive fyret og 
udvist af landet. Alice er på 
ufrivillig ”pause” fra arbejdet, 
efter hun flippede ud på chefen, 
men et tilfældigt møde bliver 
et vendepunkt for dem begge. 
Selvom omverdenen har svært 
ved at forstå deres tiltrækning af 
hinanden, opstår der en kemi og 
et usædvanligt venskab mellem 
de to, som ingen af dem havde 
forudset.

ROSITA 
Johannes bor sammen med sin far, 
den midaldrende enkemand, Ulrik, 
i en fiskerby, hvor de lever et stille, 
rutinepræget liv og passer deres 
respektive jobs i fiskeindustrien. 
Ulrik savner kærlighed og nærhed, 
han arrangerer derfor ankomsten 
af den unge, smukke filippinske 
kvinde, Rosita - præcis som flere 
andre mænd i byen tidligere har 
gjort.
Johannes må modvilligt involvere 
sig i deres forhold, da engelsk ikke 
lige er Ulriks stærkeste side. Som 
tiden går, kommer Johannes og 
Rosita meget tættere på hinanden 
end godt er - hvilket tvinger 
Johannes til at tage ansvar for sine 
drømme og sin fremtid.

© Filmcompagniet

© Nordisk Film

SE FILM I PÅSKEN! 
I påskeferien (28/3 – 6/4) åbner vi alle dage kl. 12.45.

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

Filmoversigt 
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Lørdag 25. april og søndag 26. april kl. 13 – 16
Fernisering lørdag 25. april. Begge dage fri entré

Tårnby Skoles festsal, indgang fra Englandsvej 290 eller Sneserevej 10. 
(300m fra Tårnby station/Tårnby Torv). 

Fri parkering i  skolegården 

Kom til vores fernisering, få en god oplevelse og 
lidt til ganen, lørdag 25. april. Fri entré

www.taarnbymalerne.dk

Ildsjælen fra Tårnby Teater
Thomas Findval Sølvskov, der i årevis 
har gjort de skrå brædder på Tårnby 
Teaters scene usikre, fik sidste år 
første skridt af sin drøm opfyldt, og 
begyndte på skuespilleruddannel-
sen på teaterskolen ved Århus Teater

Af Jorunn Keller,  
Foto: Henrik Delfer

Thomas pakkede sine ejendele, sagde 
farvel til familie og venner og steg på 
toget til fire års uddannelse i en frem-
med by. 

- det er mærkeligt, når man kom-
mer hjem om aftenen og sætter sig i 
sofaen og ikke lige kan se sine venner, 
siger Thomas. det er lidt underligt at 
være hjemme til medlemsmøde på 
Tårnby Teater uden at være involveret 
i en forestilling, fortsætter han.

Hverdagen på skolen er dog så travl, 
at der efterhånden er langt mellem de 
aftener, hvor savnet melder sig. ele-

verne er så engagerede i skolen at de 
ofte fortsætter med at øve og afholde 
møder til sent ud på aftenen, og lidt 
hygge bliver det da også til. 

Uddannelsen byder på mange ud-
fordringer, hvor eleverne rystes tætte-
re sammen, som når de for eksempel 
bliver sendt ud i det offentlige med 
beskeden om at blive ved at spille den 
karakter, de arbejder på. de arbejder i 
det hele taget meget med sig selv i de 
fleste fag 

– Vores værktøj er jo os selv, så man 
tænker meget over hvordan man taler, 
bevæger sig og trækker vejret, nogle 
gange så meget jeg ikke kan finde ud 
af det, griner Thomas. 

Teater teater teater
Ud over sine nye venner har Thomas 
en veninde fra Tårnby Teater Signe 
Wriedt Jakobsen, som nu læser dra-
maturgi i århus. Sammen har de star-
tet teatergruppen K:OlOn, hvor Tho-

mas hjælper til med opsætninger bag 
og ikke på scenen. Han betragter det 
som et frirum hvor han kan slappe af 
og få tankerne lidt væk fra skolen. 

Selv fritiden bruger Thomas på tea-
ter og sommerferien er da også alle-
rede booket op med en planlagt fore-
stilling på Tårnby Teater.

den intensive uddannelse i den nye 
by har også medført en personlig ud-
vikling for Thomas, der er blevet mere 
opmærksom på sine forcer og blevet 
mere selvsikker. 

– Jeg er blevet en mand, siger han 
med et skævt smil.

Blev nr. 3 i Lilebror-salg
elever fra løjtegårdsskolen blev nr. 
3 blandt de bedste sælgere i børne-
hjælpsdagens Julelotteri 2014. 1.-8. 
årgang på skolen har solgt 3127 ju-
lelodder, og har dermed tjent 26.580 
kroner til egne aktiviteter.

Spillerne fra dragør boldklub blev 
topsælgere og tjente 36.720 kroner 
ved salg af de traditionsrige lodsedler.

børnehjælpsdagen har samlet set 
uddelt 2,7 millioner kroner til 541 
foreninger/klubber/klasser for deres 
salgsindsats. 

Via Julelotteriet har de lokale sæl-
gere været med til at tage et socialt 
ansvar. Overskuddet fra lodsalget går 
nemlig til børnehjælpsdagens arbejde 
for anbragte børn, der bor på en døgn-
institution eller hos en plejefamilie i 
danmark. 

lokale foreninger, klubber og skole-
klasser kan tilmelde sig børnehjælps-
dagens lillebror lotteri, der begynder 
26. marts. link til børnehjælpsdagen 
kan kopieres fra www.taarnbybladet.
dk – find artiklen på samme side, som 
i papiravisen.

© UIP

© doxbio

I KÆLDEREN
Filmen handler om alt det, folk 
foretager sig i deres kælder - og 
det er ikke småting. I kælderen 
tager os med på en rejse ned i 
underbevidsthedens dunkleste 
afkroge og åbner op for en verden 
fuld af skydevåben, slanger, SM-
ritualer og nazi-nostalgi. 
Tør du se med? Du vil aldrig tænke 
på din nabo på samme måde igen. 

AVENGERS:  
AGE OF ULTRON
Avengers 2: Age of Ultron er 
efterfølgeren til The Avengers 
fra 2012 om superheltegruppen 
bestående af Hulk, Thor, Captain 
America, Hawkeye, Black Widow 
og Iron Man. Da den amerikanske 
regering skaber en kraft, der 
bliver kendt som Ultron, bliver 
The Avengers overflødiggjort. 
Men da Ultron vender sig mod 
sine skabere (og menneskeheden 
generelt), er det atter tid til at 
samle Avengers, der må på deres 
hidtil sværeste opgave.
Action-eventyret  er baseret på en 
tegneserie af samme navn.

FAST & FURIOUS 7
Dom og Brian og deres familie af 
fartglade streetracere er tilbage 
i USA efter at være benådet for 
deres tidligere ’eventyr’. Deres 
største problem er egentlig at 
falde til ro i det civile liv.
Men da deres japanske ven Han 
bliver myrdet i Tokyo og bomberne 
pludselig begynder at eksplodere 
om ørerne på dem, er de klar 
over, at det endnu ikke er tid til at 
overholde fartbegrænsningerne. 
Deres forbindelser til 
efterretningstjenesten kommer 
dem til nytte, og de kan endnu 
engang indgå en byttehandel og 
opnå frihed og fred for en sidste 
mission – en mission, der vil føre 
dem fra Abu Dhabi til Aserbajdsjan 
og tilbage til de gader de voksede 
op på. Og en mission, der vil 
presse deres vovemod til det 
yderste og deres biler til uhørte 
præstationer.

© Disney
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Broadway on Ice på Blåklokkevej 
Der er investeret masser af energi 
og hårdt arbejde, når Tårnby Skøjte 
Klub igen i år holder stort afslut-
nings Show. Alle er velkomne og der 
er gratis adgang for alle.
 
det blive et stort og farveriget show 
med masser af god musik – da temaet 

i år er broadway on Ice. Man vil kom-
mer til at bevæge sig igennem tiden 
og høre både gamle klassikere og nye 
populære sange fra forskellige musi-
cals. alle Tårnby Skøjte Klubs omtrent 
120 løbere kommer på isen.

der er blevet knoklet med at lave 
kulisser og broadway plakater, for 
TSKs børn elsker at være kreative og 
både male og klippe. de flotte kosty-
mer har forældre, bedsteforældre og 
trænere været med til at lave. alle fri-
villige hænder er kommet i sving, for 
det er et stort arbejde for både besty-
relsen og cheftræner Michael Tyllesen 
og hans hjælpetræner, som har været 

igang med planlægningen lige siden 
februar.

Men det bliver et fantastisk show, 
hvor publikum kan opleve mange for-
skellige broadway Musical numre og 
et stort udvalg af de dygtige skøjte-
løber. 

blandt andet får man mulighed for 
at møde alle de løbere, som har fået 
medaljer i løbet af sæsonen. Indtil nu 
er det blevet til 66 medaljer fordelt 
mellem TSKs begyndere, funskatere, 
konkurrence- og mesterskabsløbere. 
der er sågar også en danmarksmester 

imellem! Og der mangler stadig to 
store internationale konkurrencer før 
sæsonen er slut.

Tårnby Skøjte Klub glæder sig til at 
se rigtig mange til det store show, bro-
adway on Ice, hvor de mange skøjtelø-
bere vil vise deres færdigheder og alt 
hvad de har lært i løbet af sæsonen. 

bbark

Lørdag 28. marts kl.15.00. Broadway 
on Ice, Skøjtehallen, Røllikevej. 
Gratis adgang

Heldigvis er skøjteklubbens 
børn glade for at male og 
klippe, for der er blevet knoklet 
igennem med at lave kulisser 
og Broadway plakater, til årets 
afslutningsshow. 

GEDEMARKEDET

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

GRAMMOFONPLADER 
78 OMDREJNINGER - til 
samler, til overspilning. Ikke 
til det muntre kækken. Poul 
Bundgaard, Aksel Schiædtz, 
Danny Kaye, Lise Ringheim, 
Hans Kurt, tyske schlagere, 
Vera Lynn, Catarina Valente, 
Teddy Petersen med orkester 
m.fl. Klassisk musik, isør på 
”de store 78’ere”. Gratis for 
den seriøse. 3251 0873
SPARKECyKEL 
(småbørnsforældre ved hvad 
det betyder) 100,- 3024 6026
LÆNESTOL kun lidt brugt. 
I pæn stand. Justerbar, 
drejestol, købt i Dahls 
Bolighus. 500,- (skal afhentes i 
Kastrup) 2278 7811.

32” FLADSKÆRM Philips. 
Købsfaktura medfølger. 1000,- 
3251 4582.
APOTEKSKUVERTER i 
mappe 50,- Tlf.: 2115 0785
SUSI BøGER 5,- kr. stykket. 
Tlf.: 2115 0 85
STøVSUGER POSER 
uoriginale til Siemens 
Serie: VS 08 G00000-9999 
Dynapower, XXL 
Bosch. Serie: BSG 80000-
89999, Ergomax professional
Bosch 8PRO 1-999 
professional
Prvileg (ring for numre). 
Gratis mod afhentning. Tlf.: 32 
509 290
1 MAHOGNI UR fra ca.1890, 
1 egetræ ur fra ca.1960, begge 
ure skal repareres. Skal ses. 
Pris aftales. Tlf.: 3251 6808 

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

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

Redaktionen
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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

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Kommende udgivelser af Tårnby Bladet 
 
NR. DÆKKENDE UDKOMMER DEADLINE
05 maj 24.-25. april mandag 20. april
06 juni 29.-30. maj mandag 26. maj
07 juli 26.-27. juni mandag 22. juni
08 august 7. -8. august mandag 3. august

Robin til VM i fræsning i São Paulo
I januar vandt Robin Oudal dan-
marksmesterskabet for smede. 
Han er nu gået videre til ver-
densmesteskaberne 

danmark stiller med to toptu-
nede industriteknikere, når ver-
densmesterskaberne i håndværk, 
WorldSkills, afvikles i brasilien i 
august. arrangementet afholdes 
i  år  i São Paulo og har flere end 
1200 deltagere fra hele verden, 
der skal dyste i 50 discipliner.

blandt de danske deltagere er 
Industriens Uddannelser repræ-
senteret med industriteknikerne 
robin Wilfred Oudal fra Kastrup, 
der deltager i fræsekonkurrencen 
og er forsvarende danmarksme-
ster. derudover deltager nikolaj 
Vadstrup Pedersen fra Viborg i 
drejekonkurrencen. 

robin går på Københavns Tek-
niske Skole og er i lære hos a.K.S. 
Finmekanik a/S i Hvidovre. niko-
laj går på Mercantec og er i lære 
hos Grundfos a/S. 

de deltog begge ved dM i Skills 
2015 og har altså prøvet at stå i 
konkurrencesituationer tidligere.
World Skills er dog af en lidt an-
den kaliber; presset er større og 
modstanden hårdere.

robin Wilfred Oudal, der altså 
vandt konkurrencen for industri-
teknikere ved dM i Skills 2015, 
glæder sig til at komme til brasi-
lien og prøve sig selv af på den 

helt store scene.
- det bliver kæmpestort. World-

Skills er jo både en konkurrence, 
hvor der kåres en verdensmester, 
men det er også en mulighed for 
at prøve sig selv af. Jeg er spændt 
på at se, om jeg har en chance, el-
ler om de jorder mig totalt. Men 
én ting er sikkert: Vi kommer vel-
forberedte, og vi vil selvfølgelig 
prøve at gøre danmark stolt, siger 
den unge industritekniker.

det er vigtigt, at deltagerne er 
helt klar, når konkurrencerne star-
ter til august, og forberedelserne 
er allerede godt i gang. de to in-

dustriteknikere er netop hjem-
vendt fra et træningsophold i 
Tyskland, hvor de fik mulighed for 
at blive fortrolige med de compu-
terstyrede CnC-maskiner, de skal 
dyste på i São Paulo til sommer.

der skal præsteres 100 procent 
alle de tre dage, konkurrencerne 
strækker sig over. I dM i Skills 
dyster seks industriteknikere om 
dM-guldet, I São Paulo deltager 
22 af de bedste fra de repræsen-
terede lande, så konkurrencen er 
enormt hård. 

spanger

Danmarksmester som industritekniker Robin Wilfred Oudal ved 
den CNC-fræser som han vandt på i januar. Det er netop disciplinen 
fræsing han skal dyste i i São Paulo.

Skipper Martin Uhd, Ulrik 
Damm, Daniel Abrahamsen og 
Martin Poulsen.

Flot sejr i Holland
Tårnby Curling Club havde i marts 
sendt klubbens nye senior herre-
hold til en stor international cur-
lingturnering i Holland (Hammer-
head Tropy 2015) hvor en stor 
del af europas bedste herrehold 
deltog.

Til stor overraskelse for alle 

vandt Tårnbyholdet hele turne-
ringen, da de i finalen slog det 
hollandske landshold, hvilket i 
sig selv er en præstation, da dette 
hold lige har spillet Holland op i 
a-gruppen til VM, så rigtig godt 
gået af dette ny-sammensatte 
Tårnby-hold , som klubben venter 

sig meget  af i fremtiden.
Holdet bestod af Skipper Mar-

tin Uhd, Ulrik damm, daniel abra-
hamsen og Martin Poulsen.
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