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FDFs landslejr ved Sletten havde i år mere end 
11.500 deltagere. En del af dem kom fra FDF 
Korsvejen, ligesom HM Dronning Margrethe 
som vanligt deltog. Stort set alt lejrens inventar 

opbygges af granrafter og reb, men i år havde man 
taget konsekvenserne af det digitale samfund. 
Mobiltelefoner kunne fyldes med strøm i  store 
ladere til 25 telefoner af gangen og almindelige 

penge kunne slet ikke bruges i lejren - læs inde i 
Tårnby Bladet, hvad de unge i stedet gjorde. Foto: 
Christian Nesgaard/FDF. 

Læs mere og se flere foto på side 42-43.

Hannemans Allé i Ørestad 
er fortsat spærret og det 
flytter trafik til de øvrige 
motorvejstilkørsler på 
Amager

Samtidig viser målinger, at 
trafikken generelt øges i om-
rådet og det skaber køpro-
blemer for især myldretids-
trafikken. 

A/S Øresund, der ejer og 
driver Øresundsmotorvejen, 
er i gang med at optimere 
signalanlæggene i krydset 
omkring motorvejsafkørslen 
ved Lufthavn Øst for at gøre 
den samlede ventetid i kryd-
set så kort som muligt. 

Det kan imidlertid ikke 
fjerne trafikkøerne helt, så 

der forsøges etableret et 
samarbejde med de andre 
vejejere om en mere perma-
nent løsning. 

Optællinger viser, at der 
siden samme tidspunkt sid-
ste år har været et fald i trafi-
kanter fra motorvejstilkørsel 
19 i Ørestaden på 1175 pr. 
dag, mens der fra motorvejs-
tilkørsel 17 mod København 
fra lufthavnen har været en 
stigning på 1125 biler.

Selskabet følger blandt 
andet trafikafviklingen nøje 
via opsatte kameraer, hvilket 
kan vise generelle mønstre i 
trafikanternes adfærd, som 
skal bidrage til tilpasningen 
af signalanlæggene.

Bilister må lide lidt endnu
Borgmester Henrik Zimino 
er en del af traditionen på 
De gamles Skovtur

Af Terkel Spangsbo 
Foto Erik Nielsen

Et hovedtema i borgmester 
Henrik Ziminos tale ved de 
fem gange skovtur for kom-
munens ældre medborgere 
drejede sig om fællesskab.

Borgmesteren stillede 
spørgsmålet Hvorfor er det 
så vigtig med fællesskab, det 
fællesskab, som vi føler os 
som en del af og som prakti-
seres af sådan en fælles op-
levelse, hvor vi møder gamle 
venner, kolleger og bekendte 
fra det lokale foreningsliv?

Og Henrik Zimino svarede 
selv.

- Jo for fællesskab forplig-
ter og sikrer større ansvarlig-
hed for hinanden.

Han drog linjen helt ud til 
den store verden med dens 
polarisering og udstødelse.

- USA med drab på borgere 
og politifolk, Nice med terror 
mod uskyldige personer, Tyr-
kiet med forsøg på militær-
kup, Tyskland med angreb på 
almindelige togpassagerer.

- Hvis vi som mennesker, 
som kommune eller som na-
tion siger, vi vil bare være 
os selv, vi vil ikke påtvinges 
fællesskab med nogen, ikke 
involveres, så vil ingen heller 
føle ansvar for os.

Fortsættes side 3

Med på 130 skovture
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DENNE UDGAvE oMDELES  
fredag 12. august

FØRSTKoMMENDE UDGAvE  
herefter er september-udgaven, 

som omdeles fredag 2. septem-
ber, deadline mandag 29. august 
kl. 10.00.
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

UDGivELSESDAToER i 2016: 
10 måneder om året den sidste 
fredag i en måned, dækkende 
den kommende måned, dog ikke 
i januar og august. 
Se udgivelsesdatoerne herunder 
mrk. OBS .

SEpTEMBER* udkommer 2. 

september, deadline mandag 
29. august OBS
oKToBER udkommer 30. sep-
tember. Deadline mandag 26. 
september.
NovEMBER udkommer 28. 
oktober, deadline mandag 24. 
oktober.

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

Danmarksmester i Volkswagen
Salgsrådgiver Nigel Kelly hos volkswagen Amager er ble-
vet kåret som Danmarks bedste volkswagen Transporter-
sælger samt bedste rådgiver inden for leasingaftaler
- Det er ikke hver dag, at man vinder et Danmarksmesterskab, 
og når man tilmed napper to styk, så er det bestemt værd at 
kippe med flaget, lyder det begejstret fra rolf Trap Hillers, Fi-
lialchef hos Volkswagen og Škoda Amager.

- Anerkendelsen falder tilbage på mine dygtige kolleger, 
der hver dag motiverer mig til at udvikle relationerne til er-
hvervslivet på Amager og omegn, siger Nigel Kelly.

Femte P-Hus  på vej i Ørestad Syd 
De første beboere er flyttet ind i Arenakvarteret, og boligbyg-
gerier i små og store skalaer skyder op om kap med hinanden 
hele vejen ned langs Ørestads Boulevard. 

By & Havn vil skabe gode parkeringsfaciliteter til områdets 
mange nye beboere. P-hus Ejler Bille, som det kommer til at 
hedde, opføres på hjørnet af Ørestads Boulevard og Ejler Bil-
les Allé (markeret med blåt) med plads til ca. 600 biler fordelt 
i otte plan og med en samlet højde på 21 meter og forventes 
at åbne fjerde kvartal 2017.   

Det bliver det femte parkeringshus. I og omkring Arena-
kvarteret forventer By & Havn at opføre fem parkeringshuse.

Fra kommune til Øresund
Mikkel Hemmingsen bliver ny adm. direktør for Sund & Bælt 
Holding A/S samt datterselskaberne A/S Storebælt, A/S Øre-
sund og A/S Femern Landanlæg. Mikkel Hemmingsen kom-
mer fra en stilling som adm. direktør i Økonomiforvaltningen 
i Københavns Kommune og tiltræder stillingen som adm. di-
rektør i selskaberne pr. 15. september 2016.

Forgængeren Leo Larsen har valgt at fratræde med henblik 
på at gå på pension. 

Vejarbejde på Brønderslev Alle
Tårnby Forsyning A/S udskifter kloakledning i Brønderslev 
Alle. Indtil 19. august vil Brønderslev Alle være lukket for AL 
gennemkørsel på strækningen mellem Englandsvej og Bjørn-
baksvej ( 20 m ). Der anvises omkørsel via Løjtegårdsvej. Per 
Aarsleff A/S udfører arbejdet.

Lidt brok kan man vel altid finde på
vED NæRMERE EFTERTANKE mener jeg at 
kunne konstatere, at der altid ligger lidt util-
fredshed gemt i mine klummer. Noget som 
jeg synes andre skulle tage sig sammen og 
lave om på. Jeg mener nu også, at jeg selv 
påtager mig en snert af de dårligdomme, som 
jeg så frækt påstår andre har.

NU SKAL jEG SÅ, frisk hjemvendt fra fire da-
ges ophold i Faaborg med alle børnebørnene, 
lige finde et problem, en dårlig tand at under-
holde med. På den ene side ligger det lige for 
at brokke sig over, at jeg er træt oven på fire 
dage, hvor jeg forsøger at spille ung (yngre i al 
fald), men alligevel bliver jeg løbet over ende 
af fire mindre kegler mellem 8 og 11 år, der 
vil have farfar med til det hele – undtagen, 
når der dømmes sengetid og selv om det er 
væsentlig senere end forældrene ville ønske 
sig, så er farfar helt usynlig og i al fald uhørlig. 

”BARE LiGE ET KApiTEL MERE” eller ”Jeg er 
ikke træt” (nej men det er jeg).

oG HvoR ER MAN NEM at løbe om hjørner 
med. Men det kan man ikke brokke sig over. 
Den svaghed har jeg til fælles med mange an-
dre mor-, far- eller bedstefædre, pap, bonus, 
reserve eller hvad man nu kaldes i den kom-
binations-slægt, familien har udviklet sig til.

MEN vEjRET, som det har udviklet sig siden 
vi havde ”den bedste sommer i mands min-
de”, hvor vi sov dårligt på grund af for høje 
temperaturer hele natten. Af helt uforklarlige 
grunde har jeg vænnet mig til at se på min 
avis’ vejmeldinger for reykjavik. De havde 
for to dage siden den første kl-melding siden 
januars snestorme. Kl betyder på de kanter 
klart vejr – så hvad piver vi over. Et par gange 
har avisen varslet hs og det betyder ikke høj 
sol men halvskyet. Hvorfor så negativt. rent 
logisk burde hs også kunne betyde halv sol.

UD FRA DEviSEN at egen succes er sådan set i 
orden, men andres fiasko er heller ikke at for-
agte, så pyt nu med det vejr. Tænk hvis vejret 
var noget vi skulle enes om i fællesskab. Når 

der er så mange andre ting som deler Dan-
mark på midten, hvor mange fraktioner ville 
der så være, hvis vejret var et politisk anlig-
gende. Det var bare en idé, jeg lige fik, men 
selvom to statsministre har brugt taletid på at 
hævde, at de stod for det bedste vejr, skal jeg 
afholde mig fra at spå om, hvilket vejr Liberal 
Alliance ville foretrække og over hvilke be-
folkningsgrupper et andet blåt foretagende 
ville lade det tordne og regne i skybrudsstør-
relse, lige som de havde sat sig tilrette med 
en søndagsfrokost uden leverpostej.

MEN SÅ oL – jeg behøver ikke en gang skrive 
forkortelsen helt ud. Alle ved hvad jeg mener. 
Jeg er ikke den, der sidder længe oppe for at 
se synkronudspring fra 10-metervippen. End 
ikke åbningsceremonien, som var optaget 
på harddisk (det vi ældre kaldte ”at bånde” 
i en fjern fortid), så jeg kunne spole forbi de 
mest tåbelige speakerkommentarer, er blevet 
set. Om lidt går jeg ned og frigør fem tider 
harddisk og fortsætter seningen af svenske 
krimier, svensk fællessang og gensynet med 
egoisten fra stormagasinet Selfridges.

jEG KAN HELLER iKKE få tiden til at gå med 
min ellers sobre avis, der for tiden har en 
sports- (læs OL) sektion, der malker detaljer 
fra Wozniackis forventelige nederlag i anden 
kamp. Så meget for en fribillet til fanebærer-
rollen. En lille note om hjemlige fodboldkam-
pe og sportsresultater så langt ned i rækkerne 
at selv Tårnbyhold dukker op bliver det til, så 
suk, hvad skal jeg seriøst brokke mig over?

jEG viL SovE pÅ DET. Vi ses i morgen, så er 
det deadline og så skal jeg selvpinerisk møde 

med en gang ironisk brok, selvom 
jeg lige nu, vejr og OL til trods, 

er i ganske fint humør og vel 
også bare kunne slutte med 
at ønske det samme for alle, 
som har holdt ud til august-

klummens bitre ende. 

Terkel Spangsbo

Noget at flyve fra
Når flyvningens historie skrives, er det na-
turligt nok flyvemaskiner og de lettere van-
vittige pionerer, som tester de hjemmebyg-
gede apparater, man fokuserer på. Det var 
ofte med livet som uventet indsats, men 
skridt for skridt lykkedes det at skabe det 
helt utolige, at sende et apparat tungere end 
luften op over jordhøjde og endda blive der 
flere meter og i længere og længere tid.

Vi på redaktionen tror, at mange amager-
kanere føler et vist ejerskab til dansk luftfart. 
Vi mener, vi kender historien om Nordens 
første flyveplads på Kløvermarken, mener 
måske endda, at det var her Ellehammer let-
tede første gang (det var det ikke, det var på 
Lindholm ud for Kalvehave (udtales kalleha-

ve) øst for Vordingborg.
Det er dog en kendsgerning, at få steder 

har flyveplads, senere lufthavn, betydet 
så meget for udviklingen, arbejdspladser 
(23.000), miljøforureninger, vilde planer, 
støj - og let adgang til Mallorca. Og vi skjuler 
ikke, at vi fascineres af den tekniske udvik-
ling som i 2015 fik 26,5 millioner mennesker 
til at runde Amager/Kastrup.

Derfor koncentrerer Tårnby Bladets tema 
sig om flyveplads/lufthavn og vi kommer 
med historier fra de første dage fra 1910 
til omkring 1930 med helt aktuelle nedslag 
i, hvad vi ser og kan forvente af Danmarks 
store arbejdsplads og mest dominerende 
indstallation på Amager. 

Se artikler side x-x.

Fra venstre Nigel Kelly, Rolf Trap Hillers, filialchef og Jens 
Kristian Havkrog, salgschef hos Volkswagen Amager.
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fortsat fra forsiden

- Fællesskab kan løse op-
gaver, som den enkelte ikke 
formår og kan skabe bedre re-
sultater og ikke mindst større 
tryghed.

Hvordan går det hjemme
Derefter roste Henrik Zimino 
de hjemlige forhold og mente, 
at i Tårnby går det godt med 
indretningen af et daghjem i 
den tidligere retsbygning og 
med overskud på regnskabet 
trods øgede begrænsninger 
på det kommunale budget 
regeringen.

- Men flygtningene da?
- Samlet set i 2015 og ’16 

har vi modtaget maksimum 
200 flygtninge, som vi skal 
bosætte og integrere. Det er 

mindre end en pr. 200 ind-
byggere eller mindre end en 
pr. en forsamling som denne 
i dag.

- Vi har ikke og skal ikke 
have ghettoer, men fordele 
bosætningen over hele kom-
munen.

Så sluttede borgmesteren 
af med at takke og rose de 
mange frivillige, som hjælper 
til.

- Der har været De gamles 
Skovtur i 76 år, ingen har væ-
ret med alle årene, men jeg 
har nu været med 130 gange.

Artiklen er skrevet ud fra 
borgmesterens talepapir og 
redigeret af redaktionen.

En ny evalueringsrapport 
fra Sundhedsstyrelsen do-
kumenterer, at Tårnby Kom-
munes borgertilbud Lær at 
tackle angst og depression 
har positiv, signifikant ef-
fekt på deltagernes angst og 
depression
Kursets undervisere er men-
nesker, der selv har angst og 
depression. Kurset er initieret 
af Sundhedsministeriet med 
det formål at understøtte den 
kommunale indsats for borge-
re med angst og depression.

Depression og angstsyg-
domme er meget hyppige 
årsager til forringet livskvali-
tet og uarbejdsdygtighed og 
forårsager betydelige udgif-
ter som fx tabt produktion og 
sociale ydelser. Endvidere er 
angst den lidelse, der medfø-
rer flest førtidspensioner. Lær 

at tackle angst og depression 
er et mestringskursus, som 
Tårnby Kommune udbyder 
til borgere, der har brug for 
hjælp til at håndtere sympto-
mer og problemer som følge 
af angst og/eller depression.

positiv effekt
Evalueringsrapporten viser, 
at kurset har statistisk signi-
fikant positiv effekt på delta-
gernes:

• symptomer på angst
• symptomer på depression
• tro på egne evner til at 

kunne håndtere og kontrol-
lere symptomer på angst og 
depression

• tro på egne evner til at 
kunne opnå følelsesmæssig 
og praktisk støtte hos omgi-
velserne

Evalueringsrapporten kon-

kluderer, at kurset er et værdi-
fuldt supplement til behand-
lingen af mennesker med 
angst og depression. Evalu-
eringen er udført af EPOS, 
Aarhus Universitetshospital & 
Aarhus Universitet.

45 andre danske kommuner 
udbyder Lær at tackle angst 
og depression, der er forbun-
det med små udgifter og store 
gevinster, både for kommuner 
og borgere. Kurset er udviklet 
af Komiteen for Sundheds-
oplysning i samarbejde med 
Stanford Universitet i Califor-
nien og National Health Ser-
vice i England. Udviklingen er 
finansieret af satspuljemidler 
fra Sundhedsstyrelsen.
Læs mere om 
kurserne http://www.
patientuddannelse.info/om-
laer-at-tackle.aspx.

Mindre angst og depression!

Tredjeplads i lodseddelsalg
resultatet af Børnehjælpsdagens Lillebror 
Lotteri 2016 er nu i hus – med endnu et flot 
resultat! Ikke mindst for AB Tårnby.

AB Tårnby blev blandt de tre bedste i Bør-
nehjælpsdagens Lillebror Lotteri blandt 348 
lokale foreninger, idrætsklubber og skole-
klasser fra hele landet. Klubben har haft en 
fortjeneste på 23.052 kroner ved at sælge 
lodsedlerne i lokalområdet.

Klubben har solgt lodder i lokalområdet 
for i alt 54.240 kroner og dermed opnået 

en direkte fortjeneste til klubben på 23.052 
kroner.

På landsplan har unge fodboldspillere, 
spejdere, svømmere, gymnaster, elever fra 
348 foreninger og skoler tilsammen solgt 
lodder for knap 4,4 millioner kroner.

Fire klubber fra Tårnby solgte lodder i 
2016. Udover AB Tårnby var det Amar Jets 
Iskockeyklub U9, der tjente 7.480 kroner ved 
salget, DDS Stifinderne tjente 4.658 kr.oner 
og Basketball Klubben Amager som hentede 
4.564  kroner til klubben.
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Kløvermarkens som den 
ser ud i dag - næsten 
uforandret fra tiden som 
aerodrom. Foto Finn Dreyer 
Pedersen. Herunder foto fra 
1920’erne. Begge foto fra 
www.grandts.dk

Flyvestævner var fra de tidlige 
år tilløbsstykker. Det var magi 
og spænding. Kom flyverne i 
luften - og kom de godt ned 
igen? Foto: www.grandts.dk

At virke for flyvningens 
fremme - Kløvermarkens 
første og sidste dage

Af Terkel Spangsbo

Der er altid noget, som kom-
mer før noget andet. Når vi har 
valgt Københavns Lufthavn i 
Kastrup som tema i denne ud-
gave af Tårnby Bladet (august 
2016), så finder redaktionen 
det relevant at begynde med 
begyndelsen og fortælle lidt 
om, hvad der kom før nogen 
fandt på at opbygge den stat 
i staten – en flyveplads som 
det hed i begyndelsen nu en 
lufthavn, på Amager.

Meget af begyndelsen 
til dansk luftfart havde sin 
spæde start på Kløvermarken 
– en græsmark eller fælled 
med et romantisk navn, som 
kan skyldes, at en stor del af 
Københavns bestand af trans-

portmidlet heste, græssede 
kløver på området efter endt 
arbejdsdag på stenbroen. Det 
officielle navn var Christians-
havns Fælled.

Kløvermarken lå tæt på 
København og de baggårds-
værksteder, hvor Jacob El-
lehammer og andre pionerer 
håbefuldt og energisk kunne 
bygge dele til deres (måske) 
flyvende apparater. 

Kløvermarken fik lov at 
ligge ubebygget hen, mens 
der i årene efter årtusind-
skiftet 1899-1900 blev byg-
get livligt på den vestre del 
af fælleden (Sundby Nord 
og Islands Brygge). Forfatte-
ren til bogen Kløvermarkens 
lykkelige flyvere med deres 
skrabede maskiner, Ludvig 
Bjarkov lufter den tese, at det 
var Københavns Kommunes 
placering af en aflæsnings-

plads for natrenovationen øst 
for Kløvermarken (øst for raf-
finaderivej), som holdt byg-
geri på lugteafstand.

I løbet af sommeren 1910 
opførte A/S Skandinavisk 
Aerodrom et etablissement 
på Kløvermarken med kon-
torer, restaurant og hangarer. 
Herefter gik udviklingen ha-
stigt. Af særlige begivenhe-
der kan nævnes luftskibet 
Hansas besøg i 1912 og stif-
telsen af Det Danske Luft-
fartsselskab i 1918.

Aviatikerne, som flyverne 
kaldtes, var dels officerer fra 
hæren, der så strategiske mu-
ligheder i de lærredsklædte 
maskiner og dels var der 
blandt vovehalsene mange 
private entusiaster, der dyr-
kede flyvning som en sport. 
Men selv om de første flyve-
maskiner kun fløj tæt ved jor-
den var sporten ikke ufarlig. 

Flyvestævner
Landingen var en svær kunst 
og de svage motorer var upå-
lidelige. Styrt forekom så ofte, 
at naboerne i haveforeningen 
Vennelyst var udsatte. 

Det var en uskreven lov, at 
flyverne for enhver pris skul-
le undgå at havne i haverne, 
hvis en nødsituation skulle 
opstå. Alternativet var lan-
ding i voldgraven mod nord 
eller på den såkaldte radise-
mark i syd. 

Efterhånden blev flyene 
mere pålidelige, og i 1910 fløj 
automobilforhandler robert 
Svensen hele vejen til Malmø.

Flyverstævner blev almin-
delige, i 1921 gik 50.000 
gennem tælleapparaterne 
tværs over Kløvermarksvej. 
Opvisningens højdepunkt var, 
da en engelsk veteran skulle 
forsøge at stige ud i det tom-
me rum fra et fly i 500 meters 
højde. Knapt 2 minutter se-
nere stod han på jorden.

Kløvermarken lagde jord til 
mange rekordforsøg med del-
tagelse af hjemlige og uden-
landske flyvere fra verdens-
eliten. Flyvningen på Kløver-
marken blev et tilløbsstykke, 
aviatikerne var stjerner og 
dramaet tiltrak tilskuere. 

Ironiske tilråb haglede ned-
over aviatikerne, når forsøget 
på at komme i luften mislyk-
kedes og kun blev til en køre-
tur over græsset. 

Forløberen for SAS
I september 1920 startede 
Det Danske Luftfartsselskab 
flyvninger med passagerer . 
ruten gik fra Kløvermarken 

til Warnemünde i Tyskland og 
blev åbnet 7. august. Turen 
foregik med et Friedrichs-
hafen FF49C (registreret 
T-DABA) vandfly. Der var to 
mand i besætningen og flyet 
kunne medføre to passagerer. 
regulariteten på denne rute 
var på 85 procent (de reste-
rende 15 procent var aflyste 
flyvninger pga af dårligt vejr), 
hvilket var en for tiden tem-
melig høj procent.

Den første landflyrute, sel-
skabet førte, var til Hamborg 
og blev indviet 15. septem-
ber samme år og fløjet med 
et De Havilland DH-9 én-mo-
toret biplan med en pilot og 
plads til tre passagerer. I lø-
bet af 1920 (fra august) blev 
i alt 83 passagerer og 80.000 
breve transporteret på denne 
rute, med en regularitet på 82 
procent.

Disse passagerflyvninger 
foregik samtidig med trænin-
gen i hærens flyveskole, men 
sammenblandingen af civil- 
og militær luftfart på Kløver-
marken var ikke holdbar.

En kommission blev ned-
sat!

Kilder: Ludvig Bjarkov, 
Kløvermarkens lykkelige 

flyvere med deres skrabede 
maskiner. Allan Meyers 

hjemmeside. Poul Broholms 
arkiver. www.CPH.dk. 

Den første flyveplads lå på Kløvermarken



Tå
r

N
B

y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
6

 5

åbningstider
Man og tirs  ...................09:00 -  17:30
Ons  ................................09:00 -  18:00 
Tor  og fre  .....................09:00 -  17:30
Lør  ..................................09:30  - 13:30 
Søn lukket

Skottegården 2 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 36 33
E-mail: kastrup@apoteket.dk  
www.kastrupapotek.dk

Velkommen på Kastrup Apotek

Apotekets baby serie: køb 3 betal for 2
Apotekets Baby Shampoo/Bad med pumpe an-
vendes til den daglige hår- og kropspleje. Sham-
pooen efterlader huden blød og smidig, og gør 
håret let at rede ud. Den svier ikke i øjnene. 
Apotekets Baby Shampoo/Bad er uden parfume, 
farve og parabener.
Den er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi 
Danmark og bærer det nordiske miljømærke 
Svanen.
Apotekets Baby Jojoba Olie er en 100% ren plan-
teolie, der beskytter og plejer huden  
og holder den blød og smidig. 

Olien har en markant lighed med hudens eget 
fedt. 
Apotekets Baby Jojoba Olie er Svanemærket 
og deklareret i samarbejde med Astma-Allergi 
Danmark. 
Olien er uden parfume, farve og konserverings-
middel. 
Anvendelse: I badevandet, efter badet og til mas-
sage. Også velegnet til at løsne arp i hårbunden.
Anvendes olien i badevandet vil den ligge som 

små perler i vandet og ikke 
opløses.

Vivag intimsæbe. Sampak 2x400 ml, spar 34 kr.:
Vivag Feminin intimsæbe har en lav pH på 4, der 
er særdeles velegnet til at opretholde den intime 
hygiejne på en mild og skånsom måde. Vivag er 
ligeledes velegnet til intimbarbering.
Vivag Feminin intimsæbe indeholder mælkesyre, 
der sikrer, at den sarte hud ikke udtørrer eller 
irriteres. Intimsæben fjerner lugtgener, samtidig 
med at huden bevarer den naturlige bakterieflora. 
Intimsæben er uden konserveringsmidler (herunder 
også parabener), parfume og farvestoffer.

Pikasol fiskeolie & ingefær: Spar 
20 %, nu kun 119,95 kr.:

Pikasol indeholder de vigtigste omega-3 
fedtsyrer. I kosten findes de stort set kun 
i fede fisk.
Indholdet EPA og DHA bidrager til 
vedligeholdelse af en normal hjerte- og 
hjernefunktion samt et normalt syn. 
Ingefær bidrager til at vedligeholde en 
normal fordøjelse.
Pikasol Fiskeolie & Ingefær 
indeholder ikke A og 
D-vitamin.
Anbefalet daglig dosis 
til børn over 11 år og 
voksne: 1-3 kapsler. 
Bør kun efter af-
tale med læge eller 
sundhedsplejerske 
anvendes til gravide og 
børn under 1 år.
OBS. Tilbuddet gælder 
hele serien.

Kastrup

Lufthavnen blev lagt, hvor 
den ligger, fordi der skulle 
være plads til mindst to luft-
skibe samt være adgang til 
Øresund, så ”vandflyvere” 
kunne lande plus faciliteter 
til passagerfly

Af Terkel Spangsbo

Samme år som Staten over-
tog radiofonien, det første 
radioråd blev etableret og li-
censen blev sat til 10 kroner 
for et krystalapparat, 15 for 
en lampemodtager og 200 
kroner for en radiomodtager 
til brug i et offentligt lokale, 
blev Lufthavnen i Kastrup åb-
net 20. april 1925.

Siden 1920 skulle en kom-
mission nedsat af Ministe-
riet for offentlige Arbejder 

med Knud Gregersen, oberst 
I.P. Kock og kommandør A. 
Grandjean overveje, under-
søge, vurdere og sortere alle 
muligheder for ”tilvejebrin-
gelse af en lufthavn til brug 
for civilluftfarten”. Det blev 
grundlaget for en af de første 
civile lufthavne i verden.

Med eftertidens øjne må 
det have været en mere end 
hurtigt arbejdende kommis-
sion for allerede 29. maj sam-
me år afgav man betænkning 
og anbefalede ministeriet at 
erhverve arealer udfor Mag-
lebylille. Placering ville ikke 
forstyrre udviklingen af Kø-
benhavns Havn og Saltholm 
ville virke som ”bølgebryder” 
og skabe smult vande for 

vandflyverne. Det nordlige 
område på 320 ha skulle bru-
ges til landflyverne og her 
skulle administrations- og 
havnebygningerne samt han-
garer ligge.

Kløvermarken blev solgt 
til Københavns Kommune og 
Hærens flyveaktiviteter fore-
sloges henlagt til ”mere vel-
egnede steder”.

De første år var præget af 
pionérånden, hvor flyvning 
kun var for de privilegerede. 
Lufthavnen var en attraktion 
i sig selv også for de mange, 
som ikke havde mulighed for 
at komme på vingerne. En 
søndagstur til græsmarken i 
Kastrup blev hurtigt en attrak-
tion for københavnerne.

I september samme år blev 
der nedsat et lufthavnsud-
valg og gårdene Petersdal 
og Østergaard eksproprieret. 
Staten overtog Østergaard og 
placerede 200 får på arealet, 
så man sikrede sig mod, at 
græsset nåede en for flyvnin-
gen generende højde.

1925-1939 
Statens Lufthavn i København 
blev indviet 20. april 1925. En 
stor flot terminal opført i træ, 
et par hangarer, en ballon-
mast, en vandflyvebro og en 
række græsmarker, der kunne 
bruges som landingsbaner. 
Græsset på banerne blev 
holdt nede af en fåreflok, der 
blev gennet væk, når flyene 
skulle starte eller lande.

I et tidligere krudthus fra 
1781 åbnede Vilh. Hammer 
et hotel med tre restaurantlo-
kaler og på første sal værelser 
til piloter og overnattende 
passagerer. Hammer drev 
Krudthuset i mange år.

I november 1920 fik luft-

havnens altmuligmand Wal-
demar Hansen fat på en af 
Marinens tågemaskiner, der 
kunne anvendes som røgma-
skine, så piloterne kunne ori-
entere sig om vindretning og 
vindens kraft. Maskinen be-
stod af en beholder med am-
moniak og en med silicium. 
Når de to elementer blæses 
mod hinanden opstod en ko-
lossal mængde røg. Samtidig 
forkyndte en sirene, at en fly-
ver var under ankomst. Ansat-
te i lufthavnen mente, at det 
da hidtig var gået meget godt 
med Hansens piberøg.

Omtalte Leo Sørensen 
var oprindelig korporal fra 
Hærens Tekniske Korps og 
erhvervede i 1918 flyvercer-
tifikat nr. 54 ved Hærens Fly-
veskole. Han fløj på Kløver-
marken, men fulgte med som 
civil trafikleder. Han skulle 
senere gå fra postmester til 
havnechef. Den titel og funk-
tion beholdt han indtil 1965, 
hvor han gik på pension.

Kilder: Tidligere brandchef i 
CPH Poul Broholms arkiver, 

CPH.dk, Københavns Lufthavn 
1925-1975 med materiale 

samlet og bearbejdet af 
flyvejournalisten Povl 

Westphall, ”Til vejrs 
Københavns Lufthavn i 75 år” 
af Jan Cortzen, Børsens Forlag

For snart 100 år siden på en mark i Kastrup
Sommerdag på 
flyvepladsen i Kastrup. 
Administrationsbygningen 
kaldet Træslottet og 
Sommerpavillonen. Foto: 
Danske billeder.dk
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DIgItAl SelVbetjenIng
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have 
pas eller andet, så er der på www.taarnby.
dk og på www.borger.dk en lang række mu-
ligheder for digital selvbetjening døgnet rundt. 
Løsningerne sikrer en hurtig, nem og sikker 
betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /
iPhone / Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang 
række af kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også 
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange in-
stitutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 

TÅRNBY  
KOMMUNE

nYHeDeR, AKtIVIteteR Og tIlbUD

tÅRnbY KOMMUne 
KOMMUnAlbeStYRelSe
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 30. august 2016, 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 2016
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2016 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:  
27.09., 25.10., 29.11. og 13.12. 
Der tages forbehold for ændringer.

tÅRnbY KOMMUneS StUDIepUlje
Uddeling af puljens midler 2016
Studiepuljen yder støtte til unge fra 18-30 år bosiddende i Tårnby 
Kommune.
Primær gruppen er unge, der er optaget på eksamensgivende og 
su-berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universi-
teter og andre højere læreanstalter.
Sekundær gruppen er unge, der er optaget på eksamensgivende og 
su-berettigede ungdomsuddannelser. 
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man op-
fylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og 
opfylde nedenstående økonomiske krav:
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke over-
stige 325.000 kr.
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 
225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende 
barn under 18 år.
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstan-
den, dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver 
regnet med i husstandsindkomsten.
Ansøgningsskema findes på Tårnby Kommunes hjemmeside. Ved 
eventuelle spørgsmål kan Børne- og Kulturforvaltningen kontaktes 
på 3247 1401.    
Ansøgningsskemaet skal afleveres til Tårnby Kommune senest den 
15. oktober 2016.08.05

ROtteKAMpAgne FOR SOMMeRen 2016
I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzonen samt 

landbrug i byzone få besøg af 
kommunens rottebekæmper, og 
bekæmpelse vil blive foretaget, 
hvor der er rotter. Der vil også ske 
kommunalt tilsyn på ejendomme 

med sikringsordninger.

Vær opmærksom på, at det er enhver borgers pligt, at anmelde 
forekomst af rotter til kommunen.
Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejen-
dommen, men træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret 
en seddel med angivelse af, hvor man skal henvende sig i den kom-
munale forvaltning, hvis man har rotter.
I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis man hen-
vender sig til kommunen. Det samme gælder områder, hvor der er 
meddelt dispensation for rotteeftersynet.
Vær opmærksom på, at det er enhver borgers pligt at anmelde fore-
komst af rotter til kommunen.
Tårnby kommune 
Teknisk forvaltning 
Amager landevej 76 
2770 Kastrup
Mail: ibe.tf@taarnby.dk.
Tlf. 3247 1111 (Direkte 3247 1517)

SUnDHeDSCenteR tÅRnbY InFORMeReR

Knyt nye venskaber med tårnbys nye bedsteordning
 - et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og Ældre Sagen. 
Ønsker du, at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt fami-
lienetværk – og samtidig blive beriget af oplevelser der følger med, 
når du tager del i en lille families liv og udvikling, er du måske vores 
nye reservebedste. 
Er I en børnefamilie med spinkelt familienetværk er bedsteordnin-
gen måske noget for jer. Børn og reservebedster kan fx tage på ture 
sammen og de kan lave hyggelige ting hjemme – og som forældre 
kan I nyde barnets/børnenes glæde ved de oplevelser, som venska-
bet med en reservebedste giver. Med en reservebedste har I også 
én at dele glæder, bekymringer og stolthed over barnets/børnenes 
fremskridt med.
Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedsteordning, kan du 
kontakte Lisbeth Topp, Ældre Sagen, tlf. 2258 4457 eller Naomi 
Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.sc.as@
taarnby.dk 

StAVgAng VeD DIAbeteSFORenIngen
Hver mandag kl. 10.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km eller 4 
km, den korte rute er i moderat tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokal-
forening. 
Mødested: P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, 
Kastrup

tÅRnbY KOMMUne
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Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

eR DU OVeRVægtIg nYbleVen MOR? SÅ eR SMÅ SKRIDt 
nOget FOR DIg!
SundhedsCenter Tårnby tilbyder et gratis livsstilskursus til dig, som 
bor i Tårnby Kommune, er overvægtig og har et barn på 0-6 måne-
der. Kurset er tilrettelagt, så du kan medbringe dit barn.
Hvad indeholder kurset?
10 mødegange i gruppe over 3 måneder. Kurset tager udgangspunkt 
i Små skridt-metoden. 
Med fokus på vaneændringer får du mulighed for at opnå et varigt 
vægttab fx 10 kg på 1 år. 
Det eneste krav er, at du bor i Tårnby Kommune og at dit bMI er 28 
eller derover. 
Kurset afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, 2770 
Kastrup.
Tilmelding sker ved at kontakte sundhedskonsulent Sanne Dåsbjerg 
på mail: sc.sf@taarnby.dk eller ved at ringe på 3076 0570 

tIlbUD tIl bORgeRe MeD nYOpStÅeDe 
lænDeRYgSMeRteR
Et tilbud til dig, der for første gang oplever rygsmerter og er motiveret 
for at modtage råd, vejledning og viden om lænderyg lidelser for at 
forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver kroniske. Tilbuddet 
giver dig redskaber til at håndtere en hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til forskellige former for fysisk aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1 times varighed
• 4 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sam-
menhænge i kroppen. 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitals-
afdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, 
der laver den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fysio-
terapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Ka-
strup.

ReHAbIlIteRIngStIlbUD tIl bORgeRe MeD KRæFt
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning fra din egen 
læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en individuel samtale med 
en sygeplejerske og en fysioterapeut om rehabilitering. Samtalen 
tager udgangspunkt i hvad du ønsker at blive bedre til i hverdagen. 
Sammen vurderer vi, hvilke af vores tilbud der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft 
• Ernæring 
• Psykosociale reaktioner 
• Sociallovgivning 
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to gange om ugen på hold 
af 1 times varighed samt mulighed for social netværksdannelse. Øn-
sker 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., Ka-
strup.

eR DU gRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter 
Tårnby

Vi afholder foredraget på følgende mandage fra kl. 14.00-15.30:
• 15. august 2016 
• 3. oktober 2016 
• 5. december 2016
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.

KOM tIl FOReDRAget ”KAn SelV - VIl SelV” 
- om hvordan du hjælper dit 1½ - 2 års barn på vej!
Foredraget finder sted tirsdag den 6. september 2016 kl. 14.00 – 16.00 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Har du spørgsmål kan du kontakte sundhedsplejen på tlf. 3247 0070

UDleVeRIng AF FORebYggenDe 
HjælpeMIDleR
Er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde eller er du 
på vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjæl-
pemiddel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en ba-
debænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til Sund-
hedsCenter Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 13.00 
– 15.00, eller på mail: hjaelpemidler.sc@taarnby.dk 

Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpemid-
ler hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 
4, 1 th., 2770 Kastrup.

bARe FORDI DU blIVeR ælDRe, beHøVeR 
DU IKKe At FAlDe!
Fald kan nemlig forebygges… og det er aldrig for sent!
Er du en af Tårnby Kommunes ældre borgere, som enten er faldet eller 
er i risiko for at falde? - Så er det måske en ide, at få besøg af en fald-
forebygger, som tilbyder råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at 
undgå at falde. 
Ring eller send en mail og aftal tid med:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeplejerske), tlf. 
3076 0677 eller mail sc.sf@taarnby.dk

tÅRnbY KOMMUne tIlbYDeR 
pÅRøRenDegRUppeR FOR pÅRøRenDe tIl 
DeMente I tÅRnbY
Ved forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina Sahl. 
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor 
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. 
Målet med pårørendegruppen er, at tilbyde et forum hvor det er muligt,
At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med de-
mens
At få information omkring kommunens tilbud
At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på føl-
gende dage i august:
• Tirsdag den 23. august fra 17.00-18.30 
• Torsdag den 25. august fra 10.00-11.30

tÅRnbY KOMMUne

Fortsættes næste sideFortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte
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Fortsat fra forrige side ...
Vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, der afholdes 
den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og vand. Tilmelding er ikke 
nødvendig.

SUnD eFteRlYSnIng - HVeM gøR tÅRnbY 
SUnDeRe?
Sundhedsprisen 2016 - Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person, 
virksomhed, institution eller forening, der har gjort noget 
særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. Sund-
hedsprisen er 25.000 kr. og beløbet skal gå til at under-
støtte det sundhedsfremmende arbejde.
Sundhedsambassadører 2016 - Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, 
der gør noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte 
ambassadører får et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte det 
sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for at få en plads i Tårnby 
Kommunes Komité for Sundhed.
Forslag til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4 side senest den 12. september 2016. Du kan enten sende 
din indstilling i et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 
Kastrup, eller sende en mail til sc.sf@taarnby.dk. På kuverten/i emnefeltet 
skriver du ’Sund efterlysning’. 

Prisoverrækkelserne finder sted i sundhedsugen onsdagen den 12. oktober 
2016 kl. 18.30 i Sundhedshuset i forbindelse med Tårnbyløbet. 
læs mere på www.sundhedscentertaarnby.dk

penSIOnIStCentRet ”SOlgÅRDen”
nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården
Fredag 12. august kl. 13.30 - 
15.30
Caféeftermiddag: Harmonien 
spiller op til dans. 

Onsdag 17. august kl. 13.30
Opstart af nyt sundhedshold: Tema emner tages op efter 
vejning. (se husopslag)

Torsdag 18. august kl. 10.00
Skovtur til Gilleleje. (se husopslag) 

Fredag 19. august kl. 13.15
Caféeftermiddag: Bankospil, 8 spil og kaffe og kage i pausen.

Fredag 26. august kl. 13.30 - 15.00
Caféeftermiddag: Denne eftermiddag får vi besøg af en ny 
kunstner John Vestergaard som spiller guitar og synger sine 
dejlige sange.

bORDIngHUS
tårnby Kommunes  
pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket (åbent for mad og litteraturhold) 
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrange-

menterne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset og 
kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller 
søndag til åbent hus med hyggeligt samvær. Der er mulighed for køb af 
kaffe og kage. Se også vores hjemmeside www.bordinghus.dk for yderli-
gere information.
For brugerne 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:
August: Ferielukket:
tovholder til petanque: Har du lyst og tid til at være tovholder til nye pe-
tanquehold, så skal du være velkommen i Bordinghus. Vi har en flot anlagt 
petanquebane, som bare venter på nye brugere, så henvend dig i Bording-
hus på ”Åbent hus” dage. 
September:
Fredag 2. kl. 14. Vi åbner efter sommerferien. Kaffe & sommertærte kan købes.
Tirsdag 20. kl. 9.30 Udflugt til Naverhulen i Helsingør. Vi kører med Tommy´s 
bus til Helsingør, hvor vi får en guidet rundtur/orientering om Naverbevæ-
gelsens historie og aktiviteter, herefter serveres 2 stk. smørebrød/ 1 øl eller 
vand / kaffe & wienerkringle. Hjemturen foregår ad strandvejen. Billetsalg 
foregår i Bordinghus senest tirsdag den 6. september. Pris kr. 300,-. 
Fredag 30. kl. 13.00 Fællesfrokost. Ingen tilmelding. Medbring din egen 
madpakke, så sørger vi for mulighed for at købe øl, vand, snaps, kaffe og 
kage. Mon der ikke vanen tro bliver mulighed for lidt fællessang.
Oktober:
Fredag 14. kl. 14. Fællessang. kvartetten ”Husker Du” spiller til. 
Fredag 26. kl. 13.00 Fællesfrokost. Ingen tilmelding. Medbring din egen 
madpakke, så sørger vi for mulighed for at købe øl, vand, snaps, kaffe og 
kage. 

penSIOnIStHUSet pIleHAVen
Kongelundsvej 298 
tlf. 3252 0972
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 ar-
rangementer 
Søndag lukket - åbent ved særlige ar-
rangementer
Ragnarock – nyt rockmuseum - Onsdag 10. august kl. 14 – 18.30
Fabelagtigt spændende museum i Roskilde. Entre 90 kr. transport i private 
biler 30 kr.
Massage – Mandag 22. august kl. 8 – 14
Shiatsu massage – 1. gang kun 100 kr. derefter 200 kr. for ½ time. Tidsbe-
stilling.
Middag på Papir-øen og den ny bro – Tirsdag 30. august kl. 
18.30 – 21.30
Medbring rejsekort/penge til mad (80 – 100 kr.) + drikke.  Bagefter går vi op 
og ser farvespillet i den interessante ny bro fra Christianshavn til Nyhavn. 
Mød evt. ved metroen på Christianshavns torv kl. 19. Tilmelding.
Seniorshop og Tøj Lotte – Fredage 2. september og 21. oktober kl. 
15-16.30 
Der er kaffe og kage og man kan købe dametøj. Kom og kig. Ingen tilmel-
ding.
Bakken og Korsbæk – Lørdag 3. september kl. 11 – 17 
Med offentlig transport. Husk rejsekort eller penge til billet og til frokost i et af 
de hyggelige spisesteder. Tilmelding i Pilehaven.

Se plYSSenS UDStIllIngen pÅ SIDe 31

tÅRnbY KOMMUne
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TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

NYHED - NYHED
RULLESKODDER
SIKRINGSGITRE

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

FÅ ET GODT TILBUD 
KONSULENTBESØG
UDEN FORBINDENDE

Levering til private samt 
stat & kommuner

6 års garanti på markiser

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup

Historien om Københavns/Kastrup 
flyveplads fortsat fra side 5

Af Terkel Spangsbo

Der blev ”tyvstartet” i Kastrup. I 1923 
ankom og startede 308 maskiner. 
I 1926 var antallet af operationer 
2.654. I september 1926 toppede tra-
fikken med 65 passagerer på en enkelt 
dag. Godset var på 10,6 ton. I 1929 var 
trafikken  steget til 9.218 passager og 
godset til 82,5 ton.

Flyvning var mondænt - for dem, 
der havde råd. Fra 1932-39 steg det 
årlige antal af starter og landinger fra 
cirka 6.000 til 50.000, og passagertal-
let blev seksdoblet til 72.000. Luft-
havnen var ved at være for lille. 

I de første år fløj man kun om som-
meren og normalt kun i godt vejr. Både 
piloter og de få passagerer sad ude i 
fri luft, og navigationshjælpemidler 
var der ingen af. Trafikken udviklede 
sig og i 1930 blev radio- og vejrtjene-
sten så udbygget, at det var muligt at 
flyve hele året og endda om natten. 
Der blev indsat større fly i trafikken, 
passagererne kom ind i en lukket kabi-
ne (og få år efter også piloterne), og så 
gik det stærkt. Det Danske Luftfarts-
selskab (DDL), verdens ældste, - i dag 
SAS-Danmark - øgede antallet af ruter, 
og Københavns Lufthavn blev den na-
turlige transitlufthavn for flytrafikken 
mellem Norden og resten af Europa.

Netop som der for alvor var kommet 
gang i flyvningen og Vilhelm Laurit-
zens nye lufthavnsterminal stod fær-
dig i 1939, brød 2. Verdenskrig ud og 
satte midlertidigt en stopper for luft-
havnens udvikling.

Fra 1945 til i dag
Men da krigen sluttede i 1945, var 
Københavns Lufthavn klar til en forry-
gende udvikling og siden er det gået 
rigtig stærkt. Fra 6.000 starter og lan-
dinger i 1932 til knap 258.000 i 2007.

Det er muligt lufthavnen ikke gene-
rede Københavns Havn (hvorfra den 
meste skibstrafik for længst er for-
svundet) til gengæld voksede Kastrup 
by tæt på med støjgener til følge. Helt 
slemt blev det, da de første jetfly som 
Caravellen begyndte at benytte luft-
havnen i Kastrup.

Som trafikken voksede ikke mindst 
med chartertrafik til varme lande vok-
sede utallige ud- og tilbygninger frem 
på lufthavnens område. 

30. april 1960 blev den nuværende 
terminal 2 indviet og Amager fik et af 
Danmarks første stykker motorvej fra 
det gamle vandtårn til lufthavnen. Det 
skulle i 00’erne blive meget værre.

Nu vil lufthavnen, til daglig omtalt 
som CPH, vokse til den dobbelte ka-
pacitet (fra 2014 20 mill.) til 40 mill., 
men vil blive på ”eget område”, som 
adm. dir. Woldbye tidligere spåede.

Lidt om flyvningens første tid

Et maleri af Kastrup Flyveplads i 1925. Årets rundflyvninger er startet. Fra 
Poul Broholms arkiver.
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Der skal afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert 4. 
år. Seneste valg fandt sted i november 2012.
Der skal derfor afholdes valg i 2016, og valgdatoen 
er fastsat til  
Torsdag den 24. november 2016
Sammensætningen af det ny Seniorråd vil ske ved 
direkte valg for en 4-årig periode.
Seniorrådet skal bestå af 5 medlemmer med et antal 
suppleanter.
Stemmeberettigede og valgbare er alle, der senest 
på valgdagen er fyldt 60 år og er bosat i Tårnby 
Kommune. Alle stemmeberettigede vil få tilsendt 
valgkort ca. 8 dage før valget.
For at blive opstillet som kandidat kræves, at man 
er stemmeberettiget samt, at der udfyldes en særlig 

anmeldelse af kandidatur, hvor mindst 5 og højst 
10 stillere med underskrift anbefaler opstillingen. 
Stillerne skal være stemmeberettigede til senior-
rådsvalget.
Anmeldelse af kandidatur kan afhentes eller re-
kvireres fra Tårnby Rådhus, Informationen, bygning 
A, eller printes ud fra kommunens hjemmeside. 
Kandidatlisten kan også udleveres fra kommunens 
plejehjem og fra Solgården og Pilehaven.
Anmeldelse af kandidatur skal være kommunen i 
hænde senest mandag den 12. september 2016. 
Kandidaterne vil efter fristens udløb få meddelelse, 
om betingelserne for opstilling til seniorrådsvalget er 
opfyldt.
I midten af oktober 2016 offentliggøres de godkend-
te kandidater, og der bliver annonceret nærmere om 

selve valghandlingen, herunder valgsteder, afstem-
ning pr. brev og afstemning i hjemmet.

SenIORRÅDetS OpgAVeR
Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældre-
politiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem 
borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører de ældre.
Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle 
forslag, der vedrører de ældre.
Deltagelse i Seniorrådsarbejdet er ulønnet.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, 
juni 2016

tÅRnbY KOMMUne

tÅRnbY  
KOMMUne
VIl DU VæRe KAnDIDAt tIl  
SenIORRÅDet I tÅRnbY KOMMUne

Københavns Lufthavne, 
blandt fagfolk bedre kendt 
som cpH, har i foråret 
foretaget yderligere to 
udvidelser. Både Terminal 2 
og sikkerhedskontrollen på 
første sal udvides med 1800 
kvadratmeter hver. 

Af Jesper Israelsen 

Entreprenørmaskinerne står 
sjældent stille i lufthavnen 
i Kastrup. Det kan man ved 
selvsyn konstatere, hvis man 
tager en tur omkring det tid-
ligere afsætningsområde ved 
Terminal 2. Et stort område ud 
for den østlige sidde af termi-
nalen er hegnet ind, og hvis 
man kigger ind, kan man se, at 
der er fuldt gang i gravema-
skinerne. 

Den gamle terminal fra 
1960 skal nemlig udvides til 
det dobbelte, og det samme 
gælder den efterhånden no-
get overfyldte sikkerheds-
kontrol på etagen ovenover, 
og da den nye facade bliver 
af glas, skulle der komme 
meget mere lys og plads. Der 
er tale om en investering på 
250 millioner kroner, og det 
er da også en synlig stolt Lars 
Lemche, der viser rund selv 
om det meste af udvidelsen 
nu foreløbig består af grus og 
gravemaskiner. 

Evigt vokseværk 
- Vi er jo vokset med omkring 
en million passagerer om året 
de seneste år, og der er ikke 
noget tegn på, at den udvik-
ling stopper foreløbig. Det 

betyder jo så også, at vi er 
nødt til at oppe os hele tiden, 
for at få ordentlig plads til de 
mange mennesker, siger han. 

- Det betyder, at vi udvider 
både sikkerhedskontrollen og 
afgangsterminalen nedenun-
der med 20 meter i bredden. 
Byggeriet kommer ikke til at 
påvirke passagerne direkte, 
men de kommer til at kunne 
følge med i byggeriet un-
dervejs, til det står færdigt 
omkring sommeren 2017, 
fortæller Lars Lemche, der er 
senior kommunikationsrådgi-
ver i lufthavnen. 

24 spor i Security
Sikkerhedskontrollen blev 
udvidet med to ekstra spor i 
maj, men vil efter udvidelsen 
blive forsynet med endnu fire 
ekstra spor, så man kommer 

op på 24 i alt i stedet for de 
16, man havde for et par år 
siden. Det bliver også nød-
vendigt, hvis visionen om at 
lufthavnen ad åre skal kunne 
rumme 40 millioner passage-
rer om år skal realiseres. 

Som nævnt står entrepre-
nørmaskinerne sjældent stille 
på lufthavnens område. Så-
ledes gennemførte CPH en 
ganske omfattende renove-
ring og udvidelse af den ene 
af hovedbanerne. Terminal 2 
blev og udvidet og Finger C, 
der håndterer de allerstørste 
fly på de lange interkontinen-
tale ruter (blandt andet den 

gigantiske Airbus 380), blev 
udbygget.  

- Det har alt sammen væ-
ret store og komplekse byg-
geprojekter, der har skabt og 
skaber hundredevis af jobs, 
hvilket også er til gavn for 
både Tårnby og omegn, siger 
Lars Lemche.

Endnu er det mest grus og gravemaskiner man kan se på 
byggepladsen i Kastrup. 

Men når byggeriet efter planen står færdigt næste sommer, 
vil bygningen være præget af en kæmpestor glasfacade mod 
parkeringshusene mod øst. Området imellem vil blive en en 
stor åben plads. Illustration CPH.

Lufthavnen har evigt vokseværk

Fakta om CPH 
Parkering og afsætningen 
er flyttet området til det 
nye ”Kiss & Fly” i parke-
ringshuset P4 lige foran 
Terminal 2. Her er der 
også 15 minutters gratis 
korttidsparkering. 
Knap 75.000 passagerer 
kommer igennem luft-
havnen på en almindelig 
rejsedag. På de travle-
ste dage omkring op od 
100.000.  
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UNDERGHOLDNINGSPROGRAMMET VED HØSTFESTEN
Lørdag 3. september 2016 fra kl. 10.00 - 18.00
Dagens program:

Kl. 10.30 - 11.30: Trylleshow for børn + Mest for børn 

Kl. 12.00 - 13.30: Anne Lærke Trio + Pop og Jazz

Kl. 14.00 - 15.30: Anders Brandt + Alt med guitar

Kl. 16.00 - 18.00: Wild Vax Combo + Rocker Billy

HØSTFEST MED  

GODE TILBUD  

OG HUMØR
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Matas  • Skottegården 8 • 2770 Kastrup • 32 50 33 18

Ass. makeup, udgåede og desinner

Ta’ 3 for 50,-
Normalpris pr. stk. op til 99,95

Skottegården 2 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 3633

”20 % rabat på alt  
du selv kan tage ned 

fra hylderne”
 (undtaget i forvejen nedsatte varer og 

kun på Høstmarkedsdagen)

Frisør Krudtmøllen

Skottegården 4 • 2770 Kastrup
Tlf.: 3255 3285

Åbningstider:
Tirsdag-torsdag  kl. 9-17
Fredag  ............. kl. 9-18
Lørdag  ............. kl. 8-13
Søndag ............. lukket

Tilbud 

Milk Shake

Lige nu kun 119,-
Spar 50 kr.

Skottegårdens Høstfest 
lørdag 3. september

Kl. 10:00 – 18:00 – Vi ses!

Vi tilbyder:

3 Wienerbrød for 30,- kr. 

4 romkugler/studenterbrød for 25,- kr.

3 snitter (speciale snitter  
og alm. snitter) for 30,- kr. 

SKOTTEGÅRDENS BAGER
Skottegården 8 • 34 11 56 60

Vi bager i vores stenovn hele dagen
Åbningstider alle  dage fra kl. 6 til kl. 18

Kulturhuset 
KastrupBIO

Vi åbner kl. 9.00 til høstmarkedet 3/9!
Dagens program:
FIND DORY, dansk tale, 2D:  kl. 10.30 + 13.00 + 17.30
FIND DORY, dansk tale, 3D:  kl. 15.15
KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV, 
dansk tale, 2D:   kl. 10.00 + 12.30 
DEN STORE VENLIGE KÆMPE, 
dansk tale, 2D:   kl. 14.30 
KÆRLIGHED 
OG ANDRE KATASTROFER  kl. 20.00
NERVE   kl. 17.00
FLORENCE   kl. 19.30

Se mere på kulturhusetkastrupbio.dk

Kig ind 3/9 og få en 
gratis TROLLS plakat
(den er i rigtig biografstørrelse 
og vi har 200 stk!)

Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07 
Ret til ændringer forbeholdes
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

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

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

vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAvEKoRT UDSTEDESS
A
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Det er slut med at vente stå-
ende som sild, hvis man skal 
busses ud til et fly, som ikke 
er parkeret ved en gate

Af Jesper Israelsen 
Foto: CPH

For et halvt års tid siden åb-
nede den nye superfinger C 
beregnet til modtagelse at de 
helt store toetagers fly, og nu 
har de passagerer, som skal 
med fly, der ikke holder lige 
ved en gate også fået flotte 
forhold.

I etagen ved de ydre C-ga-
tes. er der indrettet en splin-
terny ”ventesal” 

Det er et lyst og meget 
venligt lokale, hvor mange af 
lufthavnens velkendte og tra-
ditionsrige designelementer 
går igen. 

I den nye busterminal er 
der opsat en række store 
skærme, hvor man kan se, når 
man bliver kaldt til sin bus, 
når flyet er parat til boarding. 
Når det gælder de store så-

kaldte Widebody fly på de 
lange distancer bliver man 
kaldt ud i nummerorden efter 
sæderække, så man slipper 
for at stå på nakken af hinan-
den, når man skal ind i flyet. 

Det spændende er så, om 
der er plads til ens håndba-
gage, når man kommer hen til 
sin plads.

Nogle vil måske synes, at 
det er lidt mindre eksotisk at 
blive kørt med bus ud til sit fly 
og man skal gå op ad trappen 
til flyet med sin håndbagage. 
Til gengæld slipper man for 
mange kilometers gang i luft-
havnen, da busterminalen jo 
ligger lige først for, når man 
træder ud i finger C.

Strøm til mobil og computer
Den nye ventesal og lounge 
har fået en ny og meget vig-
tig tilføjelse. Stikkontakter! 
Normalt skal man på en større 
detektivjagt for at opdrive 
et strømudtag, så man kan få 

opladt sin mobiltelefon, iPad, 
computer, eller hvad man nu 
ellers bringer med af elektro-
nisk isenkram. Det har man 
opdaget i mange andre inter-
nationale lufthavne, og nu er 
turen kommet til Københavns 
Lufthavn. Tak for det. Det er vi 
mange, der sætter pris på.

Ifølge senior kommunika-
tionsrådgiver Lars Lemche 
er det i dag 5,3 procent af 
lufthavnens passagerer, der 
skal køre med bus ud til flyet, 
men han forudser en stigning 
efterhånden som antallet af 
passagerer stiger

- Vi interviewer om mod 
100.000 passagerer om året 
om deres rejse igennem luft-
havnen. Hvis passagerne selv 
kunne vælge, ville langt de 
fleste vælge at boarde direk-
te fra gate via en bro til flyet. 
Men faktisk er de, der boar-
der med bus lige så tilfredse 
(90 procent, red.), som de der 
boarder via brobetjent gate 

(88 procent, red.), fortæller 
Lars Lemche.

Flere fordele ved bus
- Og der er flere fordele for-
bundet med at boarde med 
bus, fortæller Marianne 
Petzke, Head of Airside Ope-
ration som det hedder i luft-
havnen:

- Når man lander er forde-
len, at man går direkte ud i 
en bus og bliver kørt stort set 
lige til indgangen til bagage-
udleveringen – og hvis man er 
i transit og skal skifte fly – lige 
ind til den centrale terminal, 

siger hun.
Hun understreger, at selv 

om busserne har plads til 90 
passagerer, så vil der kun bli-
ve lukket 70 ind ad gangen.

- Og når det handler om at 
boarde de store langdistance 
fly, så har vi øget frekvensen 
af busserne, så de kører i pen-
dulfart frem og tilbage mel-
lem terminal og fly. Her går 
man så ombord via en over-
dækket trappe, fortæller hun.

Den nye busterminal under finger C er både 
lys, luftig og åben, selv om der er plads til 400 
passagerer.

Der er direkte adgang til at komme tørskoet ud i 
bussen, der kører lige til flyet.

Frem for alt er der kommet masser af 
stikkontakter til de strømhungrende rejsende.

Tag bussen helt ud til flyet

Fakta om den nye busterminal
Pris 40 millioner kroner. Der er nybygget 700 kvadratmeter 
og gennemrenoveret 1.200 kvadratmeter til en ny og lys 
lounge med 400 siddepladser og arbejdspladser, 72 nye 
stik til opladning af telefoner, tablets og laptops, direkte 
udsigt til banerne og flyene - og en trappe væk fra en række 
cafeer og madsteder ved Finger C. 
Den ny busgate lounge ligger i stueetagen i Finger C, der 
betjener fly til de såkaldte ”non-schengen” lande – ikke 
mindst de store langdistancefly.

Fremgang i indenrigstrafikken
Indenrigstrafikken viser fremgang på 17,6 
procent med 82.393 passagerer til og fra Kø-
benhavn mod 70.048 i maj 2015.

- For 8. måned i træk har vi vækst i inden-
rigstrafikken, så den negative kurve vi ople-
vede i 2014 og en del af 2015, er vendt til 
en positiv udvikling, siger lufthavnsdirektør 
Søren Svendsen.

Også stigning i provinsen
Den øgede indenrigstrafik påvirker (natur-
ligvis) også provinslufthavnene. Således 
havde Aalborg Lufthavn er den bedste maj 
nogensinde i med en fremgang på 7,1 pro-
cent i forhold til maj sidste år.

I alt rejste 139.848 passagerer til og fra 
Aalborg Lufthavn mod 130.559 i maj 2015. 

I 2015 rundede passagertallet i Billund i 
juni 300.000. I juni i år rejste 313.282 gen-
nem Billund Lufthavn i juni, en stigning på 
4,1 procent.

Første halvår havde samlet set 1.387.164 
rejsende. Det er en stigning på 70.282.

Hollændere  ud i verden via CPH
Flyselskabet Nordica åbner rute fra den hol-
landske universitetsby Groningen til Køben-
havn med 11 afgange om ugen. Dermed kan 
forretningsfolk og turister fra det nordlige 

Holland vælge at flyve via CPH ud i verden 

i stedet for at skulle helt til Amsterdam.
Det kan tage flere timer at komme fra det 

nordlige Holland til storlufthavnen Schiphol 
ved Amsterdam. 

Bedste udbud af spisesteder
Københavns Lufthavn har modtaget bran-
chens store FAB-pris som lufthavnen med 
Verdens bedste café- og restaurantudvalg.

Passagerne i Københavns Lufthavn kan i 
dag vælge mellem flere end 34 restauranter 
og cafeer, der byder på alt fra hurtige snacks 
i høj kvalitet til måltider på højt gastrono-
misk niveau. 

Flest udlændinge
I 2015 rejste flere end 26 millioner passa-
gerer igennem Københavns Lufthavn. 35 
procent af de rejsende er danske. resten er 
udenlandske gæster.



Tå
r

N
B

y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
6

 1
5

FØR
EFT

ER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke så ind-
bydende, som man godt kunne tænke sig, men samtidig for godt til at 
smide ud. Et helt nyt køkken virker derfor både som en dyr og unød-
vendig løsning. Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide 
det ud. Skift i stedet for facaden ud. Med nye skabslåger, nye skuffer 
og ny bordplade kan der udrettes mirakler. 

man-tors 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, tlf. 38 79 16 14

PRISEKSEMPEL: 

10 folielåger, 5 skuffefronter, 15 greb,
20 hængsler samt kørsel og levering, 
inkl. moms og montering 14.497,-

Giv os et kald i dag, hvis du er interesseret i en køkkenrenovering,
så kan vi aftale hvornår en af Nygammelt Køkkens konsulenter kan
komme ud og give dig et uforpligtende tilbud inkl. moms og mon-
tering. Ring til os på 38 79 16 14. Nemmere blir’ det ikke!
  

HUSK LØRDAGSÅBENT D. 1 OKT. FRA 10.00-13.00

Det der i begyndelsen lignede en 
nordjysk motorvej, hvad angik tra-
fik, har vist sin berettigelse. Nu skal 
den makes up med tonsvis af maling

I 2001, som var det første hele år, hvor 
broen var åben, passerede lige knap 
tre millioner broen. I 2015 var tallet 
oppe på mere end syv millioner kø-
retøjer. I første halvdel af 2016 har 
3.430.079 køretøjer krydset broen.

Stigningen udviklede sig hurtigst i 
årene 2006-2008. Derefter gik det lidt 
langsommere og der var til og med et 
fald i årene med økonomisk krise, som 
ramte Danmark hårdere end Sverige. 
Først og fremmest påvirkede krisen 
pendlingen. Det begyndte dog at stige 
igen i 2014, og der har fortsat været 
en svag stigning siden da.

Gennem de seneste år har den sam-
lede trafikøgning ligget på 3 til 4 pro-
cent om året. I 2016 er stigningen på 4 
procent. Det er hovedsageligt fritids-
trafikken med BroPas, som er årsagen 
til stigningen. Fragttrafikken stiger 
også hvert år.

Siden åbningen i 2000 har 
92.810.000 køretøjer med sammen-
lagt 208.980.000 personer i bil, kryd-
set Øresundsbroen. I juni 2017 for-
ventes det, at antallet af biler, som kø-
rer over broen, passerer 100.000.000 
køretøjer. 

Grænsekontrollen og broen
Grænsekontrollen har ikke medført 
nogen betydelig stigning i biltrafikken 
på Øresundsbron. Business-trafikken 

er steget med 11 procent (primært 
udlejningsbiler, busser og taxaer). I 
forhold til antallet af biler udgør busi-
ness-trafikken en mindre sektor end 
fritid og pendling, så der bliver ingen 
stor forskel i den samlede trafik.

Stigningen i den samlede trafik har 
i de seneste år ligget på omkring 4 
procent. Det er hovedsageligt fritids-
trafikken med BroPas, som ligger bag 
stigningen. Det benyttes især af per-
soner, der bor i området og ønsker at 
drage fordel af nærheden til nabolan-
det på den anden side af sundet.

Alderen mærkes
Man står ikke med fødderne i saltvand 
i 16 år uden det sætter sine spor. Sam-
tidig udvikles ny teknik.

Bare 16 år gammel begynder tek-
nikken på broforbindelsen at blive 
lidt slidt og forældet. renovering og 
vedligeholdelse er derfor i gang, og 
udstyret skiftes løbende ud med mere 
moderne og miljøvenlige alternativer.

Mobildækningen på forbindelsen 
er forbedret gennem et vellykket 
projekt. Øresundsbroen har lanceret 
en app, som allerede er blevet down-
loadet mere end 13.000 gange. Andre 
ændringer, som kunderne har kunnet 
mærke, er den nye hjemmeside med 
en god selvbetjening, som blev lance-
ret sidste efterår.

Øresundsbron skal males
Og det er blevet tid til at male broens 
stålkonstruktion. Et enormt projekt, 
der tager lang tid, og kræver mange 
hensyn. Ikke mindst til miljøet.

Da broen i sin tid blev bygget, blev 
den malet i fem lag, inden den blev 
placeret. Nu, 16 år senere, har vejr, 
vind og korrosion gjort sit.

– Det nuværende lag maling er i for-
holdsvis god stand, så man behøver 
blot påføre to nye lag, som dækker de 
eksisterende, fortæller Bengt Hergart, 
anlægsdirektør ved Øresundsbro Kon-
sortiet.

Men det er et stort projekt. Malin-
gen skal foregå ude på en bro, med 
en jernbane, hvor tog passerer med 
200 km/t, en motorvej lige ovenpå, 
en 26.000 volts højspændingsledning 
tæt på, samt vejr og hav, der uundgå-
eligt vil påvirke arbejdet. Dertil kom-
mer en række fysiske udfordringer, 
som nødtrapper, dræningsrør, naviga-
tionsbelysning og jernbaneudstyr.

– Der findes ikke udstyr på marke-

det, som vi kan anvende, for det er 
jo aldrig gjort før, så vi kommer i høj 
grad til at bygge vores egne tekniske 
løsninger. Derfor har vi sammensat et 
hold af eksterne eksperter og partne-
re, tilføjer Bengt Hergart. 

Det prioriteres højt, at projektet 
tager hensyn til miljøet, så man forsø-
ger at finde en type maling, som er så 
holdbar, som muligt, og samtidig har 
minimal miljøpåvirkning. Ligeledes 
arbejdes der på at finde metoder til 
at vaske brokonstruktionen uden at 
lække store mængder rengøringsmid-
ler ud i havet.

Arbejdet starter i 2019
spanger

Øresundsbroen blev 16 år 1. juli

Det er en af Øresundsbrons genkendelige elementer, den zigzag-formede 
stålkonstruktion, som omgiver togdækket på den otte kilometer lange 
brodel, der skal males. Foto: Kurt Pedersen.

AIR PUB RESTAURANT & KONFERENCE CENTER APS
KASTRUPLUNDGADE 47 • 2770 KASTRUP

TLF. + 45 3251 2190 |   airpub@mail.tele.dk
www.airpub.dk      |   CVR nr. 37065935

Åbningstider:
Pubben:  Restaurant:
Man-tors .....11-22 Man-fre ..........11-17
Fre .................11-04 lør .....................10-17
Lørdag .........10-04 Søn ...................10-17
Søndag ........10-19
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Skottegårdens Høstfest 
lørdag 3. september

Kl. 10:00 – 18:00 – Vi ses!

Traditionen tro blev der ved 
dimission på Tårnby Gym-
nasium uddelt legater og 
diplomer

- Foreningen TGs Venner støt-
ter trivslen på skolen og hvert 
år ved dimissionen uddeler 
foreningen anerkendelser til 
elever, som har ydet en gan-
ske særlig indsats for trivslen 
blandt alle skolens elever, for-
tæller Julie Wenk-Niebe fra 
Tårnby Gymnasium.

Foreningen opstod, da en 
gruppe forældre tog initiativ 
til at formalisere et fokus på 
det gode skolemiljø. ånden 
i foreningens arbejde er at 
støtte bredt op om elevernes 
trivsel. Det gør foreningen 
ved at give økonomiske til-
skud eller lån til begivenhe-
der, der fremmer trivslen på 
skolen. Støtten kan søges af 
lærere eller af enkeltelever. 

TGs venner honorerer i 
samme ånd en eller flere ele-

ver, som har gjort en særlig 
indsats for trivslen blandt alle 
skolens elever.

 Også ved seneste dimis-
sion hædredes en del af de 
nyslåede studenter og deres 

særlig indsats for at føre sko-
lens ånd videre ved at være 
med til skabe et godt sam-
menhold blandt TGs elever.

Alberte Campbelle Barratt (3y), Morten Riber Iversen 3f, 
Pauline Mathiesen 3y, Astris Pihl bagge 3b, Nanna Rye Huss 

3u og Sebastian Storm 3j. De 4 er modtagere af et diplom og 
en boggave som anerkendelse for deres ansvarsfulde indsats 

i skolens festudvalg.

Bog- og pengegaver fra TG’s 
Venner til venner af TG

Formand for foreningen TGs venner, Henrik Troest med to 
glade legatmodtagere Alberte Campbell Barratt (3y) og 
Astrid Pihl Bagge (3b) - Legaterne er sponsoreret af Danske 
Bank.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter mandag 26. september sin 
50. sæson med et meget varieret program af danske 
og udenlandske film.
OBS • STADIG NYT: Igen i år sælges kun medlemskort 
for hele sæsonen - efterår og forår. Pris for hele 
sæsonen 160,-.

Forsalg: Torsdag 22. september – kl. 10.00-12.00 i 
Kastrup Bio og så længe billetter haves. 
Herefter kan der købes medlemskort før hver 
filmforestilling såfremt der er flere pladser. 

FIlmprOGrAm FOr eFTerår 2016

26. september prAKTIKANTeN
03. oktober BrOOKlYN
10. oktober FlASKepOST FrA p.
17. OKTOBer eFTerårSFerIe 
24. oktober måNeN Over KIrSeBærTræerNe
31. oktober GulDKYSTeN
07. november DeN DANSKe pIGe
14. november IDeAlISTeN
21. november DeN GeNOpSTANDNe/The reveNANT
28. november KOlleKTIveT
05. december FæGTereN
 JuleFerIe
FOrår 2017
02. januar KrIGeN
09. januar KvINDeN I GulD
16. januar NøGle huS SpeJl
23. januar De STANDhAFTIGe
30. januar uNDer SANDeT
06. februar CArOl
13. FeBruAr Vinterferie  
20. februar AFSKeDSFeSTeN
27. februar YOuTh. uNGDOm
06. marts SOmmereN 92
13. marts JeG er INGrID

Ændringer kan forekomme.

Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio 
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, 
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

VEL MØDT Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

Køber i Tølløse
Storkøbenhavns Køretekni-
ske Anlæg A/S (SKA) siden 
1990 ejet og drevet det 
køretekniske anlæg på Ama-
gerlandevej 282 (hvortil der 
er god udsigt fra Flyvergril-
len) har indgået aftale med 
Stjernqvist’s Trafikskole 
ApS om køb af instituttet for 
Køreteknik i Tølløse 
Michael Stjernqvist har øn-
sket at frasælge det køretek-
niske anlæg pga. sygdom. 

Fremover vil han fokusere 
på køreskolevirksomhed samt 
uddannelse og efteruddan-
nelse af kørelærere. 

- Da denne mulighed op-
stod så vi mulige synergier 
ved at investere i endnu et 
køreteknisk anlæg til, siger 
Michael Nielsen, adm. direk-
tør i Storkøbenhavns Køretek-
niske Anlæg A/S.

Det køretekniske anlæg i 
Tølløse ligger tæt ved Holbæk 
motorvejen.

Plads til 30 nye
For første gang siden 2013 
lukker Økohaverne op for 
ventelisten

Økohaverne er nyttehaver 
ved Artellerivej, som hylder 
de økologiske principper.

Sidst der var åben for ven-
telisten stod der 200 intees-
serede i kø.

Foreningen består af 58 
lodder fordelt på single- og 
familielodder. Alle interes-
serede skal møde op mandah 
23. august kl. 17 og medbrin-
ge 150 kroner, som det koster 
at stå på ventelisten.

Der bliver trukket lod mel-
lem de fremmødte om en 
have. 

Flere informationer på :
www.oekohaver.dk
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SÆRUDSTILLING PÅ DEN BLÅ PLANET 18. JUNI - 4. SEPT. 2016

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium præsenterer 

 HAJERNE KOMMER!!! 

      PÅ DEN BLÅ PLANET 

Få årskort til halv pris og fri entré! 
Er du borger i Tårnby Kommune, 
sparer du 50% på årskort til  
Den Blå Planet
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Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag 
2. september  

og dækker redaktionelt september 2016. 
Deadline er mandag 29. august 2016 kl. 10.

Der blev brugt grænser da 
otte rickshaw med pleje-
hjemsbeboere tog det me-
ste af turen rundt Øresund 
ved pedalkraft

Af Mikkel Hass,  
pilot på rickshaw med Kim 

og Villy som passagerer

En tirsdag morgen i juni star-
tede en karavane af otte 
rickshaws fra Bredebo Ple-
jehjem i Brede (lige nord for 
Kongens Lyngby) på en tre da-
ges tur, som førte karavanen 
rundt om Øresund med knapt 
30 deltagere.

Kursen var sat mod Dyre-
haven og Eremitageslottet 
på vej mod Vedbæk Skole, 
hvor en femteklasse i hjem-
kundskab serverede frokost; 
krebinetter, stuvede ærter/
gulerødder og perfekt kogte 
nye kartofler med skræl. Des-
serten var gammeldags æble-
kage med flødeskum - herligt 
måltid. Karavanen kvitterede 
med at give de unger, der hav-

de lyst, en tur i rickshaw. 
Allerede her oplevede ka-

ravanen en følelse af, at dette 
skulle blive en herlig tur. 

I Humlebæk var der kaffe 
og cupcakes i årstidernes 
have, og de der hellere ville 
have frugt og frugtsmoothies, 
kunne få det. 

Kørsel i gågaden
I Helsingør stod Henrik Nor-
rild, den lokale kaptajn, og 
førte os i parade ned ad Sten-
gade, hvor der normalt er cyk-
ling forbudt. Henrik Norrild 
har for et halvt år siden fået 
en skriftlig tilladelse fra poli-
tiet til at cykle med rickshaws 
i Stengade! 

Karavanen rundede Kron-
borg styrbord og bagbord 
om med Henrik som guide 
og stoppede inde på området 
ved Strandvejsristeriet og fik 
en super kop kaffe inden tu-
ren mod færgen. Scandlines 
havde sponseret overfarten 
med M/F Hamlet. 

Overnatning i Helsingborg i 
det centralt beliggende Hotel 
Clarion, efter en middag be-
stående af tandori-stegt laks. 
Efter denne skønne dag med 
højt humør og sol fra skyfri 
himmel måtte alle i seng ved 
22-tiden - der var bare ikke 
mere energi.

Tanket op ved morgenbuffet
Onsdag morgen tanket op 
med energi ved Clarions over-
dådige morgenbuffet inden 
en fem kilometers afstikker 
nordpå til Sofiero - en af den 
svenske konges ”sommer-
huse”. Haven er meget flot, 
rododendronerne blomstrede 
- og der er udsigt til Kronborg!  
Mer’ kaffe/æblemost på par-
keringspladsen. 

En lokal cykel-ildsjæl, 
Gösta guidede karavanen ad 
små hyggelige veje til et ple-
jehjem, hvor man blev budt 
velkommen med (I har gættet 
det) mere kaffe. 

Da der ikke (endnu) er en 

CUA-aktivitet (Cykling Uden 
Alder) i Helsingborg benytte-
de deltagerne lejligheden til 
at propagandere for den gode 
sag ved at tage nogle af bebo-
erne på en rundtur i rickshaws 
rundt i haven. 

Selv en ikke-mobil beboer 
ville med - han blev hejst over 
i rickshawen af en lille ”kran”. 
Turene gjorde stor lykke. 

Sydpå mod Landskrona
Syd for byen råå er et fredet 
område, som Dorthe Olander 
og Søren Steffensen havde 
kigget ud, da de var på ”op-
klaringstur” en uge før.

Der var det tid til frokost 

med udsigt til Øresund. Dor-
the havde købt overdådigt 
ind og bænke og borde blev 
losset ud af ledsagerbussen. 
Selvom vejret denne dag var 
overskyet (men lun) fik man 
en vidunderlig og mindevær-
dig frokost.

Landskrona kaldte og kara-
vanen kørte langs med havet 
til Hotel Øresund med mid-
dag. Så var energien også 
brugt op, så det var igen tid-
ligt til sengs.

På vej mod Malmö dagen 
efter i sol med enkelte dri-
vende skyer stop for kaffe (!) 
lige ved siden af byen og det 
nedlagte kernekraftværket 
Barsebäck.

Derfra var der ikke langt til 
vores frokoststed: en badean-
stalt/restaurant for enden af 
en 150-200 meter lang bade-
bro - sikke en udsigt.

De sidste kilometer i bus
Pause ved is-hus med hjem-
melavet is på havnen i Lomma. 
I Malmö ventede en del men-
nesker tilknyttet CUA Malmö 
og mere kaffe og kanelbuller, 
som svenskerne kalder kanel-
snegle. Så var det bussen og 
hjemturen. Lastning af de otte 
rickshaws i specialtrailer blev 
klaret på tre kvarter. Over bro-
en til fædrelandet. Hjemme i 
Tårnby kl. 19.15.

Ole Kassow, Dorthe Olander 
og Søren Steffensen havde 
lagt et kæmpe arbejde i 
turen, og det kronedes da 
også med stor succes. Ruten 
var med omhu lagt ad små 
trafik-fattige veje og langs 
bølgende marker. Efter 
denne beretning om selve 
turen, vil jeg sige, at turen 
især vil blive husket for 
oplevelsen af den positive 
stemning og hjælpsomhed, 
som var åbenbar lige fra 
starten – og et ganske særligt 
sammenhold i gruppen. Vil 
jeg af sted igen? AFGJORT!!

I rickshaw på langfart

- Det bliver et skønt og no-
get anderledes syn på ruten, 
når de mange rickshaws tril-
ler forbi i landskabet på den 
150 km lange tur Øresund 
rundt 7-9. juni, forestillede 
initiativtagerne Søren Stef-
fensen og Dorthe olander 
sig før køreturen
 
Det er foreningen Cykling 
uden alder, der havde lokket 
en række deltagere med på 
en tre dages rejse Øresund 
rundt på rickshawcykler. Her 

skulle deltagerne nyde na-
tur og sanseoplevelser væk 
fra hverdagens trummerum. 
Det er nemlig aldrig for sent 
at tage på rejse, lyder det fra 
initiativtagerne Søren Stef-
fensen og Dorthe Olander fra 
Cykling uden alder. 

- Det kan virke tosset at køre 
150 km Øresund rundt med 
en gruppe ældre passagerer 
fra plejehjem, frivillige pilo-
ter og personale. Men denne 
gang havde vi fantastiske ting 
på programmet med en skole-
klasse, der lavede mad til os, 
besøg på Barsebäck, overnat-
ning i Helsingborg med gui-

det ture af cykelentusiaster 
og en frokost 100 m ude i 
vandet, siger Søren Steffen-
sen, Cykling uden alder. 

 
- Mit livs bedste ferie. Nu er 
jeg sådan én, der kan rejse. 
Sigrid, 87 år, deltager på 
turen Odense-Hamborg. 

- Tidligere ville hun 
ingenting. Hun er som om, 
hun er 40 år nu. Svoger til 
Astrid 83 år, på turen Rønde-
Arendal, Norge.

- Vi ser en kæmpe forvandling 
hos alle deltagere på disse 
ture og vi får tilbagemeldinger 
om, at pludselig får de 
ældre en følelse af at være 
i live igen, fortæller Søren 
Steffensen og Dorthe Olander 
fra Cykling uden alder. 

en farverig og uventet kortege ruller forbi

Frokoststed: en badeanstalt/restaurant for enden af en 150-
200 meter lang badebro - sikke en udsigt.
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villy Søgaard, 80 år, kom uventet 
med på en overraskende odyssé på 
et usædvanligt køretøj – en rickshaw 
Øresund rundt

Af Terkel Spangsbo Foto: Kurt 
Pedersen

Villy Søborg siger om sig selv, at han 
er lettere dement, men trods alt ikke 
mere end at han husker de fire dage 
Øresund rundt med vind i håret. De 
står som en fantastisk oplevelse med 
superforkælelse.

Han blev af sin kommunale kon-
taktperson ”parret” med Kim og sat i 
en af de rickshaw der i kortege ville 
bevise, at det var muligt for ældre at 
komme på langfart. Som beskrevet i 
artiklen ”I rickshaw på langfart” havde 
organisationen Vind i håret i detaljer 
planlagt rute, overnatning, oplevelser 
undervejs og fundet chauffører, pilo-
ter kaldet, samt skaffet økonomi, så 

deltagernes betaling kunne indskræn-
kes til lidt mere end kostpenge.

Kim og Villy fik Mikkel Hass som 
pilot og han viste sig ikke kun som 
en god pedalatlet, men også som en 
fremragende historiefortæller, husker 
Villy Søgaard.

- Til gengæld talte vi stort set ikke 
om sygdomme og skavanker!

Skønne Danmark (og Sverige)
ruten var lagt naturskønt i både Dan-
mark og Sverige. Cykler er bandlyst på 
motorveje, men det drejede sig hel-
ler ikke om at komme hurtigt rundt, 
men smukt rundt. Og det blev smukke 
dagsmarcher, fortæller Villy Søgaard, 
der selv har været meget aktiv cyklist. 
I de senere år er Villys private ture 
holdt sig på Amager. 

Det trak i Villy for selv at blive 
rickshaw-pilot, men det blev ikke på 

denne tur. Piloterne har fået undervis-
ning i at køre cyklerne, så sikkerheden 
var i orden.

- Men vi skulle da selv hjælpe til 
undervejs. Det var os i kabinen, der 
skulle vise af, når vi skulle dreje, siger 
han med det bredeste grin i verden.

Mere forkælelse
Pauser og længere spisestop var nøje 
udset af arrangørerne.

- Der var både frokost og eftermid-
dagskaffe i det fri. Vi have en følgebus 
med, som fragtede bagagen og kom 
med mad, kaffe og kage, fortæller Villy 
Søgaard.

Andre stop var blandt andet på 
svensk ældrecenter og i en børnehave, 
hvor børnene først var noget generte, 
men da ungerne havde fået prøveture 
i de ”nye” køretøjer, overgav de sig.

Nu ser Villy frem til en gensyns- og 

kigge-billeder aften i september.
- Jeg er da helt klar over, at der har 

været meget planlægning før sådan 
en tur kunne gennemføres, og det kan 
godt være, at jeg ikke er helt skarp på 
nogle af detaljerne, men fornemmel-
sen af, at jeg har været med på en fan-
tastisk tur, den har jeg i al fald.

- I Sverige blev folk meget 
overraskede over vores kortege. Det 
var som om, man allerede er mere 
vant til rickshaw i Danmark, siger 
Villy Søgaard, der fik sin debut som 
rickshaw-passager på denne tur.

Villy Søgaard har haft en klassisk 
opvækst for en kastrupdreng. 
Begyndte som arbejdsdreng på 
Glasværket, blev indbærer og 
anfanger og har siden kørt stor 
lastbil, været murer og til slut job i 
lufthavnen i 36 år.

En livsoplevelse på afbud

PLANER FOR TUREN
Dag 1 Start fra Lyngby-Taarbæk. 

Med stor festivitas bliver karavanen 
af rickshaws, passagerer, piloter og 
personale sendt af sted på ruten.  
Første frokoststop bliver på Vedbæk 
skole, hvor nogle legekammerater 
til cykling uden alder, Fars Køkken-
skole, har fået en 7. klasse til at lave 
mad og servere for den rullende 
karavane. Vi får generationerne til 
at mødes og får fantastiske ople-
velser sammen. I Helsingør venter 
der karavanen en lokalt guidet tur 
med Henrik, der er pilot på de kan-
ter. En rundtur på bl.a. kafferisteriet 
og forbi Kronborg. Så går turen med 
færgen over til Helsingborg, hvor 
der venter gæsterne aftensmad og 
overnatning på hotel. 

Dag 2 Nogle skønne cykelentu-

siaster i Helsingborg arbejder på at 
starte en lokal afdeling af Cykling 
utan ålder i byen. De guider rundt. 
Måske til rhododendronhaven, hvis 
de blomstrer eller andre skønne ste-
der i byen. De gør også karavanen 
følgeskab på vej mod Landskrona, 
hvor vi skal fordi Barsebäck og hvor 
der er spisning og overnatning for 
deltagerne i Landskrona. 

Dag 3 I Bjärred venter der fuld-
stændig fantastisk tur med cyklerne 
ud på en 100 m lang bro, hvor Sjö-
badet ligger med en skøn restaurant, 
perfekt med den lækreste mad og 
skønne fotomuligheder. I Lomma 
skal vi forbi på visit hos Isfabrikken, 
hvor vi bliver mødt af vores venner 
fra Cykling utan ålder fra Malmö, 
som gør os følgeskab til den store 
afslutning på Clarion Hotel og Con-
gress i Malmø 
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Det blev en minderig ople-
velse, som aldrig glemmes, 
da et ægtepar fik sydsle-
svigske feriebørn, tvillinger 
på 8 år på sommerferie

Den sydslesvigske forening 
sender hvert år feriebørn til 
Danmark, for at lære mere 
om dansk kultur, styrke deres 
danske sprog i skrift og tale 
og dansk levevis.

I år ville familien Ene-
voldsen på Gangstedvej for 
første gang forsøge sig som 
ferieforældre. De er pensio-
nister, men havde som børn 
i Vestjylland københavner-
børn på ferie i skoleferien. 
Det var børn, der trængte til 
lidt landluft og anden levevis, 
end man havde i Københavns 
indre by.

I år var det ikke underernæ-
rede københavnerbørn, men 
en dreng og pige, tvillinger 

på 8 år, som blev sendt op til 
ægteparret de to sidste uger 
af skoleåret fra 9. til 23. juli. 
Skoleåret i Tyskland ligger 
ikke i samme periode som 
skoleåret i Danmark.

David og Chiara går i dansk 
skole i Sydslesvig og det var 
Sydslesvigs forening, der for-
midlede kontakten.

Liv i huset
- Vi er i pensionsalderen, og 
jeg må sige, der kom liv i hu-
set fra tidlig morgen til sen, 
meget sen aften i 14 dage, 
fortæller Vagn Enevoldsen.

- Vi valgte, at børnene 
skulle skrive dagbog på dansk 
hver aften, og talte med dem, 
om de fejl de lavede. Første 
uge læste jeg godnathistorie 
for dem, den anden uge var 
det dem, der læste godnathi-
storie for os.

Der var overraskelser/
sightseeing for børnene cirka 

hver anden dag.
Amagermuseet var helt na-

turligt, hvor de blev klædt ud 
som karl og pige i gamle dage, 
hvor de måtte feje gårds-
plads, vaske tøj, sy knapper i, 
bage pandekager.

- David mente dog, at det 
var pigeting, men så skulle 
vi ud at grave kartofler op og 
det ændrede billedet. Efter-
følgende var det ikke mig, der 
gravede kartofler op i haven, 
men børnene, fortæller Vagn 
Enevoldsen.

- Interessant nok blev de 
helt vilde efter kartoffelmad-
der med mayonnaise, det skal 
de hjem og lære deres foræl-
dre at lave.

For at hjælpe David og 
Chiara med at huske de man-
ge indtryk har familien Ene-
voldsen lavet en times lang 
video, og taget 306 foto, som 
børnene fik på deres fødsels-
dag 28 juli.

8-årige helt alene
- Der var meget lidt kontakt 
med Davids og Chiara’s for-
ældre, mens de var i Danmark, 
fortæller Vagn Enevoldsen.

Derved stod Enevoldsens 
helt alene med de to frem-
mede børn i to uger på godt 
og ondt.

- Husk på det var to børn fra 
et andet land, som var hjem-
mefra for første gang i deres 
liv.

- Nuvel ovenstående og 
nogle flere praktiske og øko-
nomiske problemer/udfor-
dringer har ikke kunnet øde-
lægge den glæde, vi havde 
med børnene, men det kan jo 
lægge hindringer i vejen for 

os, så vi ikke kan have børne-
ne til næste år, fordi man står 
med alle udfordringer selv, si-
ger Vagn Enevoldsen.

spanger

Pensionister fik tvillinger

På Amagermuseet blev børnene klædt ud som karl og pige i 
gamle dage, hvor de bl.a. måtte vaske tøj.

- Efter besøget på Amagermuseet var det ikke mig, der 
gravede kartofler op i haven, men børnene, fortæller Vagn 
Enevoldsen.

En dag kørte David og Chiara 
rickshaw på fælleden.

Der var overraskelser/ture for børnene cirka hver anden dag. 
- Vi har været ude at sejle, været oppe i Rundetårn, i Botanisk 
Have for at se skildpadder, kørt metro (hvad der imponerede 
dem – tænk ingen chauffør!), været ved stranden, haft dem 
med til jordbærtræf, hvor de kunne spise alle de jordbær de 
kunne få ned, været med til petanque i klubben, indsamlet 
dammuslinger og meget mere, fortæller Vagn Enevoldsen.

Feriebørnene var også til julemandstræf på Bakken i løbet af de 14 dage, de var på ferie på 
Amager.

Blandt mange andre oplevelser har børnene været på 
naturskolen, hvor de klappede fårene.
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Drive-in p-tærte!
Så er der kommet p-skilte op p 
Pilegårdsalle, så man trygt kan 
parkere i 15 minutter foran vores 
kagehus - men så lang tid tager det 
ikke at hente en P-tærte til halv pris 
hele august måned.
Måske tager det tid at vælge mellem 
vores fantastiske hjemmelavede is.

Dobbelt vaniljeis.500 ml.  ..............49,- 
Jordbæris. 500 ml.  ........................49,-
Lakridsis. 500 ml. ............................49,-
Paddeis med ROM, karamel og 
chokolade. 500 ml.  ........................49.- 
Pistacieis m/ nødder.500 ml.  .........49,
Bananis  
m/ chokoladestyk 500 ml.  .............49,- 
Chokoladeis m/ ægte  
61% chokolade. 500 ml  .................49,- 
Citron/lime sorbet 500 ml. ............49,- 
Appelsin sorbet 500 ml.  ...............49,- 
Solbær sorbet 500 ml. ..................49,- 
Tilbud !!! køb 3 stk. for  ....... kun 120,-  
Laktose og glutenfri is 500 ml.  ...54,-  
Hjemmelavet ispinde  ..........pr stk. 20,-

Vi laver også islagkager og små 
dessert isbæger, se pris i butikken

Åbningstider:

man-fredag kl. 5.30 - 17.30

Lørdag kl. 5.30 - 16

søndag lukket

Garanti for god is

Tårnbyvej 27, 2770 KasTrup

Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@TaarnbyTandKliniK.dK

Anmeldt af Søren Markvard

Mie Hald er, sin unge alder 
til trods (hun er født i 2000), 
allerede en på mange 
måder habil forfat-
ter og dette er hen-
des første roman: 
u n g d o m s b o g e n 
Dødvalsen. Titlen 
skal tages aldeles 
bogstaveligt, for for-
fatteren indleder bo-
gens bagsidetekst med 
linierne: Har du nogen-
sinde tænkt over, hvordan du 
ville reagere, hvis Døden en 
dag bankede på din dør?

Bogen fortæller om Anna, 
der går i 1. g og har store 
drømme om at blive til noget 
ved balletten. Hun er foræl-
dreløs, begge hendes foræl-
dre døde, da hun var lille, og 
nu bor hun hos Klara og Dave. 
Hendes eneste familie er sto-
rebroderen Tristan, der blev 
hjerneskadet i den bilulykke, 
der også dræbte Annas og 
Tristans mor, og han er nu ind-
lagt på hospitalets neurologi-
ske afdeling. Anna har altså 
ulykke og død på nærmeste 
hold, og selve dødsfiguren 
bliver særdeles nærværende 
for hende, da den mystiske 
Kritanta i skikkelse af Døden 
pludselig dukker op og ikke 
alene bliver indlogeret hos 

Klara og Dave, men også kom-
mer til at gå i Annas gymna-
sieklasse.

Som det vil fremgå, er 
der her tale om ikke 

bare en skildring af 
gymnasieungdom 
og deres tanker og 
længsler, men så 
sandelig også de-
res fantasiver-
den, der ubøn-

hørligt væves ind 
i de helt dagligdags 

begivenheder. Anna 
udfordres af Døden, og 

det fører til en både hæs-
blæsende og nervepirrende 
trekamp, der, som det viser 
sig, kan koste såvel Anna som 
Tristan livet.

Skildringen af Annas dag-
lige tilværelse, besøgene hos 
Tristan, skoledagen, hjem-
mehyggen hos Klara og Dave 
bygger helt klart på selvop-
levede hændelser, som Mie 
Hald skildrer både troværdigt 
og indfølt. Lidt vanskeligere 
bliver de fantastiske hændel-
ser med Døden som modstan-

der, hvor Anna skal afgøre, om 
hun har ”modet til at kæmpe 
med livet som indsats for at 
redde sin bror, og om hun er 
stærk nok til at vinde…”, som 
bogens bagsidetekst formu-
lerer det. Også her fornem-
mes det, at Mie Hald har sine 
egne fantasier med i baga-
gen, men somme tider tager 
fantasierne for meget over, 
og det hele løber lidt for 
løbsk ud ad tangenten.

   Der er ikke tvivl 
om, at når Mie Hald får 
trimmet sproget og 
undgår klichéerne, 
kan hun give os mange 
gode læsetimer med sine 
kommende romaner. Den her 
foreliggende ungdomsroman, 
som givetvis vil tale til mange 
teenagere, giver udtryk for 
det.

Mie Hald debuterede 
med novellen Sentaku i 
antologien Lyden af et 
hjerte i 2014, og her er 

altså hendes første roman: 
ungdomsbogen Dødvalsen.

Ungdomsroman med fantasy og død som tema

Mie Hald: Dødsvalsen. Forla-
get Brændpunkt, 2016

Sådan kan et 
sommerferie-
besøg forløbe
1, 2 eller 3 uger i som-
merferien
Som værtsfamilie tager 
man imod et barn fra Syd-
slesvig i sommerferien. 
Værtsfamilien vælger selv 
om opholdet skal vare 1, 2 
eller 3 uger. Børnene kom-
mer enten via en fælles 
bustransport fra Sydsles-
vig eller køres op privat.

Egne barn/børn får en 
legekammerat (eller flere) 
og knytter tæt kontakt til 
et barn fra Sydslesvig, som 
har dansk og tysk som mo-
dersmål og lever i et sam-
fund, der er præget af mø-
det mellem dansk og tysk. 

Selvom egne børn er 
flyttet hjemmefra, kan 
man godt give et barn fra 
Sydslesvig en god som-
merferieoplevelse. Det 
kan være, I får jeres barne-
barn på besøg i ferien, som 
godt vil have en legekam-
merat på besøg. Eller også 
kan nabobarnet få glæde 
af besøget fra Sydslesvig.

I over 90 år har tusindvis 
af børn fra Sydslesvig væ-
ret på sommerferieophold 
i Danmark og fået sprog-
lige og kulturelle oplevel-
ser, der har udviklet dem 
og mange gange har givet 
venskaber for livet.
Oplysninger hos 
Sydslesvigske børns 
ferierejser - http://
www.feriebarn.dk/
sommerferiebesoeg eller 
på tlf. 2172 1335 hos 
grænseforeningen.

tsp
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Indstillinger til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på maks. en A4 
side senest den 12. september 2016. Du kan enten sende et brev til SundhedsCen-
ter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 Kastrup, eller sende en mail til sc.sf@taarnby.dk 
På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund efterlysning’. 
Prisoverrækkelserne finder sted i sundhedsugen onsdagen den 12. oktober 2016 
kl. 18.30 i Sundhedshuset i forbindelse med Tårnbyløbet.
   

SUND 
EFTERLYSNING 

HVEM GØR TÅRNBY SUNDERE?

SUNDHEDSAMBASSADØRER 2016
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør noget særligt 
for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte ambassadører får 
et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende 
arbejde, samt mulighed for at få en plads i Tårnby Kommunes komité 
for sundhed.

SUNDHEDSPRISEN 2016
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles 
til en person, virksomhed, institution 
eller forening, der har gjort noget særligt 
for folkesundheden i Tårnby Kommune.
Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet skal 
gå til at understøtte det sundheds-
fremmende arbejde.

TÅRNBY KOMMUNE

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren

Hver onsdag kl. 19.00

Alle er velkomne

Sæsonstart: Onsdag 7. september
18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Det nye filmselskab 88miles 
med base i Kastrup står bag 
den anmelderroste film 
Hundeliv
I et lille ydmyg lokale i Ka-
strup sidder det lille tomands 
firma bestående af instruktør 
rené Frelle Petersen og pro-
ducer Marco Lorenzen som 
har arbejdet på filmen Hun-
deliv de seneste tre år. 

Siden Hundeliv havde pre-
miere en torsdag først i juli 
har filmen fået uhørt med-
vind. 

- Vi er helt overvældede, si-
ger Marco Lorenzen.

- Vi har lavet filmen til pub-
likum med fokus på under-
holdningsværdien og gode 
grin, men havde faktisk ikke 
forventet at også anmeldere 
ville være så glade for den.

- Det er jo ikke altid det føl-
ges af, griner Marco Lorenzen. 

Hundeliv er blev lavet for 
næsten ingen penge - alli-
gevel har resultatet betaget 
både anmeldere og publikum. 
Der har været fantastiske an-
meldelser over en bred kam 
og også publikum er glade. På 
den førende danske filmside 
kino.dk er Hundeliv skudt op 

på en 25. plads blandt de 
bedst anmeldte film hos pub-
likum gennem tiderne. Hun-
deliv har vist sig at være en 
forfriskende og positiv over-
raskelse på den danske film-
scene.

ville ikke vente
De fleste danske spillefilm har 
et budget på mellem 10 og 20 

millioner kroner, og ofte må 
instruktøren og producenten 
vente i årevis på støtte. Det 
ville holdet bag Hundeliv, de-
buterende instruktør og for-
fatter rene Frelle Petersen og 
debuterende producer Marco 
Lorenzen, ikke vente på. 

Deres opskrift hed i stedet 
ren fightervilje og en god 
historie. Med et godt manu-
skript under armen lykkedes 
det dem at overtale en lang 
række danske skuespillere 
til at investere deres talent i 
filmen, som nu kører i landets 
biografer.

Handlingen
Hundeliv er et drama med 
opløftende humor. Filmen 
følger Sofia, som lever et 
hårdt liv i kløerne på sin 
stedfar, der kræver, at hun 
knokler i hans bodega.

Da hendes mor taler over 
sig, finder hun ud af, at hen-
des biologiske far stadig er 
i live.

Sofia tager sin naive halv-
søster Olivia på slæb og be-
gynder jagten efter en rigtig 
familie. Fra mødet med Sofi-
as formodede far blomstrer 
historien op og der bliver 
rig mulighed for at grine, 
når de kantede eksistenser 
forsøger at slibe hinandens 
kanter. Hundeliv kører i alle 
landets biografer nu. I andre 
roller ses blandt andet Bjar-
ne Henriksen og Allan Hyde.

Amagerkansk hundeliv hitter 

Camilla Bendix, Martin 
Hylander, Henning Valin og  

Søren Poppel
. Foto: Mike Kollöffel

René Frelle Petersen instruerer 
Alexandre Willaume.  
Foto: Mike Kollöffel

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag 2. september 
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Noget at gå til i august og september

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.

Niels Larsen Stevns og den danske avantgarde

Midt i modernismen

12.5—2.10.16

Rodolfo Beth, Rigmor Andersen, Eva 
Jespersen, Kaj Petersen, Kurt Bierlie og 
Gunnar Anker.
Rodolfo Beth er fra Argentina, men kom til Amager i 
1981 og arbejdede i starten med rengøring og tog et 
kursus som museumsvagt, som gav ham adgang til Sta-
tens museum for kunst. Her var han i 25 år og senere 
på Arken i 10 år.

Han har altid været interesseret i at komme til at 
male og begyndte, da han blev pensioneret.

Han har arvet den kunstneriske sans har han arvet 
fra sin far og medbringer alle sine erfaringer og alt, han 
har set gennem årene i sine malerier. Han er medlem 
hos Tårnby Malerne hvor han har taget kunstnernavnet 
BUBI.

Han maler med akryl og olie, men arbejder tillige i 
gips, som han også medbringer i udstillingen.

Han har udstillet flere steder også her på Plyssen, og 
kommer nu igen med sine spændende værker, som er 
noget ganske særligt.

Rigmor Andersen viser elevarbejder fra sine kurser 
for AOF i Patchwork og Quiltning. Det er bl.a. tæpper, 
løbere, servietter, tasker og mange andre ting, som de 
dygtige elever har fremstillet

Eva Jespersen udstiller Bornholmsk keramik.
Kaj Petersen udstiller fotos – Naturbilleder fremstillet 

på Computer.

Nye udstillere på Plyssen i august

Kurt Bierlies 
fly

Rudolfo Beth foran nogle af sine billeder. Kaj Petersen har fundet sine bedste fotografier frem til 
udstillingen på Plyssen.

Udstillere søges
Foreninger, hobbyfolk, samlere og andre, der vil fremvise deres aktiviteter og 
samlinger for et større publikum kan få plads på Plyssen i 2017.

Henvendelse til udstillingsleder Heinrich Ehrenreich, tlf. 3251 0911- 4167 6262 
eller mail: heinrich.ehrenreich@gmail.com

Kurt Bierlie har valgt at udstille 40 flyvemaskiner fra 
sin store samling. Alle er smukt og nøjagtigt udført i 
størrelsen 1:100 efter konstruktionstegninger, magasi-
ner og videofilm. Materialet er basalttræ, som han har 
bearbejdet med barberblad, hobbykniv og sandpapir. 
Det kan tage flere måneder at fremstille et enkelt fly. 
Udstillingen omfatter såvel ganske små fly som store 

transportfly, jetjagere og observationsfly.
Gunnar Anker har udvidet sin udstilling af gamle avi-

ser, tidsskrifter, bøger, noder, spil m.v. fra en svunden 
tid. Når man træder ind i lokalet, føler man sig hensat 
til en anden verden.

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

Noget at gå til hele vinteren

Du kan allerede starte 
undervisningen i uge 34, hvis 
du vælger et af nedenstående 
spændende instrumenter eller 
hold - efter ”først til mølle”-
princippet.

Soloundervisning 
• Obo
• Saxofon
• Trompet
• Trækbasun
• Tuba
• Tværfløjte
• Valdhorn

Holdundervisning 
• Babyrytmik
• Musik og Bevægelse
• Musik og Leg
• Musik og Eventyr
• Musikkarrusel
• Musikværksted

Læs mere om Tårnby Musikskoles tilbud 
på hjemmesiden http://www.kulturzo-
nen.net/musikskolen/

Øvrige fag
Hvis du vil gå til sang, guitar, klaver eller 
et af de andre instrumenter, som p.t. er 
fyldt op, så tilmeld dig endelig alligevel. 
Kommende ledige pladser tilbydes nem-
lig efter anciennitet på ventelisten.

Er du mellem 0 og 25 år, kan du vælge 
mellem de spændende instrumenttilbud 
som obo og fagot til tværfløjte, klarinet, 

tuba eller et af vores andre blæsein-
strumenter, eller du kan vælge at spille 
violin, guitar, klaver, trommer eller gå 
til sang.

Hvad enten du er til klassisk, rock, 
pop eller jazz, har vi også den helt rig-
tige sammenspilsgruppe, band, kor eller 
orkester til dig.

Før eller efter undervisningen kan du 
frit benytte dig af Kulturzonens mange 
aktivitetstilbud. Tag et spil bordfodbold, 
Playstation eller gå ombord i vores Kre-
aStation i Caféen, hvor du også kan få 
lidt at spise og drikke hvis du er blevet 
sulten.

Der er rift om pladserne, så find det 
instrument eller fag du syntes bedst om 
og bliv en del af fællesskabet i Tårnby 
Musikskole på Kulturzonen.

På hjemmesiden kan du læse mere 
om priser, anskaffelse af instrument, sæ-
sonstart, aktiviteter og meget mere!
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte 
musikskolen på telefon 2029 3813 
hverdage bortset fra tirsdag kl. 10-13 
eller sende en mail til ms.uk@taarnby.
dk

Ledige pladser på musikskolen

I en generøs donation har kunstneren 
Ole Folmer Hansen og dennes hustru 
Birgit From doneret et samlet arkiv af 
kunstnerens grafiske værkproduktion fra 
1960’erne og til i dag
Kastrupgårdsamlingens store grafiksamling er i foråret 
2016 blevet udvidet betydeligt med tilføjelsen af Ole 
Folmer Hansens samlede grafiske værk. Museet har 
haft en række af kunstnerens betydelige værker i sam-
lingen, men Ole Folmer Hansen og hustru Birgit From 
har nu suppleret museets værker fra deres eget arkiv, 
så museet nu har en samlet repræsentation af hele 
hans grafiske værk. 

Om donationen udtaler museumsleder Mette Sand-
hoff Mansa:

- Donationen betyder at Kastrupgårdsamlingen kan 
vise et livsværk fra en af Danmarks vigtige grafikere. 
Det betyder også, at museet nu har en helstøbt og re-
præsentativ samling fra en epoke i det 20. århundredes 
kunsthistorie, hvor den konkrete, abstrakte kunst er 
dominerende.

Ole Folmer Hansen har udforsket formen og ikke 
mindst farvens mangfoldighed på en måde, der tager 
pusten fra de fleste, og vi er utroligt glade for den flotte 
donation, som Ole og hans hustru har valgt at skænke.

Kunstneren og Kastrupgårdsamlingen har i mange år 
haft en tæt relation. Museet havde første gang en stor 

særudstilling med kunstneren i 1987 og igen i 2008, 
hvor både maleri, grafik og skulptur var udstillet. Med 
den generøse donation har Kastrupgårdsamlingen nu 
over 200 grafiske blade af Ole Folmer Hansen i sam-
lingen. Bl.a. alle kunstnerens serigrafiske nytårshilsner 
som er blevet sendt ud siden 1965.

Der er pt. ikke planer om en særudstilling, men det 
er ikke utænkeligt, at man vil kunne opleve Ole Folmer 
Hansens grafik indgå i mindre ophængninger. Allerede i 
foråret 2017, deltager kunstneren eksempelvis i udstil-
lingen Den Sorte Skole, Fyns Grafiske værksteds 40 års 
jubilæum, med et mindre antal tryk.

bbark

Stor donation af kunstneren Ole Folmer Hansen
Fra venstre: Ole Folmer Hansen, Nytårshilsen, 1996, Farveserigrafi. Portræt: Ole Folmer Hansen og Hustru Birgit From, 2016. Ole Folmer Hansen, IB, 1987, Farveserigrafi.

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
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Noget at gå til i august, september og længere endnu

Sammen om kultur og fritid i Tårnby
… Dialogmøde for foreninger, institutioner og andre 
interessenter
Vil du være med til at styrke kulturen og fritidslivet i 
Tårnby? 

Tårnby Kommunebiblioteker inviterer til dialogmøde 
for at styrke samarbejdet mellem foreninger, kommu-
nale institutioner og andre interessenter med det formål 
at skabe gode events og andre aktiviteter for borgerne 
i kommunen. Initiativet til dialogmødet er en del af 
Tårnby Kommunebibliotekers arrangementspolitik, som 
er vedtaget af Kultur- og fritidsudvalget efteråret 2015.

Program for dialogmødet
• Velkomst ved Formand for Kultur og Fritidsudvalget 
Winnie Sørensen. 
• Inspirationsoplæg: ”ildsjæleentusiasten”, Tommy 
Krabbe, sætter os i den rette samarbejdsånd med et in-
spirerende oplæg om ildsjæle og samarbejdsrelationer.
• Erfaringer med tværgående samarbejde i Tårnby:

• Stjerner i natten v/ leder af Tårnby Naturskole, 
Jacob Jensen

• Amager Fotoklub v/ Formand for Amager fotoklub, 
Torben Jensen

• Ungdomsskolen og foreninger v/ viceungdomssko-
leleder, Helle Friis-Mikkelsen

• Muligheder for synliggørelse af events og arrange-
menter på eksempelvis den kommunale hjemmeside og 
storskærme v/PR-ansvarlig på Tårnby Kommunebiblio-
teker, Minna Giesel. 

• Speeddating - mød hinanden på kryds og tværs, få 
idéer fra hinanden og opdag potentielle samarbejdsmu-
ligheder. 

Der vil være let forplejning under arrangementet. 
Dialogmøde onsdag 21. september kl. 17.00 -20.00 på 
Tårnby Hovedbibliotek. 
Tilmelding til Minna Giesel mig.hb.bk@taarnby.dk in-
den 1. september 2016

Efterårets Erindringscafeer 
– Tårnby Stads- og Lokalarkiv
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi 
deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider over 
en kop kaffe eller te og lidt sødt. Tilhørerne kan bidrage 
med egne anekdoter, men har du bare lyst til at lytte 
med, og få bragt dine egne minder til live igen, er du 
også velkommen. Tag gerne andre interesserede med.

Vi holder et kort oplæg om dagens tema krydret med 
fotos eller en lille film fra lokalarkivets samling. Vi har 
også mulighed for at vise dine medbragte billeder og 
andet på storskærm, hvis du vil illustrere din historie.

70’erne på godt og ondt 
Ved efterårets før-
ste erindringscafé 
vil vi prøve at hid-
kalde stemningen fra 
1970’erne. Vi husker 
måske både hippi-
etiden og den store 
verdensomspænden-
de oliekrise, der gav 
os bilfrie søndage 
og i øvrigt påvirkede 
alles hverdag. Et årti 

som ændrede vores holdninger og dagligdagen blev en 
helt anden - husmødrene blev udearbejdende og vi fik 
nye kolleger fra det store udland.
Tirsdag 6. september  

• Tirsdag 4. oktober: Den teknologiske udvikling
• Tirsdag 1. november:  Barndomsliv gennem tiderne
• Tirsdag 6. december: Den dag glemmer jeg aldrig
Alle datoer kl. 14.30-16.30. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter 

SUME - Lyden af en revolution
Rockcafeen viser dokumentarfilm

I 1970’erne sætter et ungt, politisk rockband ord på 
grønlændernes længsel efter frihed og medbestemmel-
se, og snart er landet i gang med sit første store opgør 
med kolonimagten Danmark. 

Efterårets første rockcafé byder på gribende doku-
mentarfilm om rockbandet Sume, der er blevet kaldt 
grønlands svar på Gasolin.

Filmen introduceres af musikekspert Steen Deertz, 
som er stor fan af Sume og som har tilknytning til 
Grønland. Efter filmen er der musikquiz med fede præ-
mier.
Torsdag 1. september kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Øvrige rockcaféer i efteråret 2016
• Torsdag 6. oktober: Bob Dylan 75 år
• Torsdag 3. november: Tema annonceres senere
• Torsdag 1. december: Tema annonceres senere.

Bogsalg 
... på Tårnby Hovedbibliotek - i 3 dage

Bibliote-
ket har 
ryddet op 
og gjort 
plads på 
hylderne 
til nye 
materia-
ler, så du 
har god 
mulighed 
for at 
gøre et 

godt køb, når biblioteket holder bogsalg. 
Vi fylder Rotunden med bøger, cd’ere og andre mate-

rialer – og der er mange materialer denne gang.
Lørdag 3. sept. fra kl. 9.00 - mandag 5. sept. kl. 20.00

Digital læring efterår 2016 
Hent det nye program på Tårnby Kommunebiblioteker 
fra mandag 15. august

I Tårnby Kom-
munebiblio-
tekers efter-
årssæson er 
der både nye 
kurser og an-
dre er blevet 
opdateret. 

Publi-
kumstræffer 
nummer ét 

er kurset i Windows 10 og på baggrund af mange op-
fordringer har vi besluttet at udvide Windows-kurset 
til at omfatte en del 1 og en del 2, så deltagerne får 
bedre tid til at prøve tingene af i praksis og få besvaret 
spørgsmål.

Et helt nyt kursus er Forstå din computers sprog. 
Hvis ordene browser, plug-in, platform og adware er 

sort snak for dig, så kom og lær, hvad der ligger bag.
Vores hidtidige kursus i billedbehandling Picasa af-

løses af Få styr på dine feriebilleder, hvor du kan få 
tips til, hvordan du får styr på dine feriebilleder. Lær 
hvordan du overfører fotos fra digitalkamera eller 
smartphone og sikrer dig med en backup, samt hvordan 
du bruger de enkle redigeringsværktøjer i Windows.

Kurset Få styr på dit liv afløser kurserne i Borger.dk. 
Der er nu mere fokus på dine muligheder for at søge 
egne sundhedsoplysninger. Du lærer også, hvordan du 
betjener dig selv digitalt i forhold til offentlige ydelser.

Køb dine oplevelser på nettet erstatter kurset Sikker-
hed og handel på nettet. Vi tilbyder to undervisnings-
gange med handel på nettet som det primære indhold 
- forbrugersikkerhed og internetsikkerhed inddrages.

Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjem-
meside taarnbybib.plan2learn.dk  ved at ringe til os på 
tlf. 3246 0520 eller ved personlig henvendelse. 

Moderne stofbleer
Kom og hør om fordelene ved at bruge stofbleer til dine 
børn. 

Line Rosenkilde og hendes 
mand Rasmus Keiding for-
tæller om tre gode grunde 
til, at de har valgt at bruge 
stofbleer til deres børn. 

De præsenterer de 
forskellige systemer af 
moderne stofbleer, og der 
bliver rig mulighed for at 
mærke på varerne og stille 
spørgsmål.

Line Rosenkilde står bag 
webbutikken Ko og Ko, der 

bl.a. sælger stofbleer.
Søndag 14. august kl. 10.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter. 
Foredraget er arrangeret af Line Rosenkilde i samar-
bejde med Tårnby Kommunebiblioteker

Biblioteket i august og september

Bibliotekernes åbningstider:

Hovedbiblioteket, Kamillevej 
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16
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 sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker (mær-
ket )købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk

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

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

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499
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Noget nogen gjorde i sommer

Frivillige, udenlandske unges oplevelser 
fra Klub Tårnby og Ungdomsskolens Work 
Camp ”Sommer På Stranden” 

Af Trine Juul Rasmussen, Tårnby Ungdomsskole

Ungdomsskolen og Klub Tårnby har i samarbejde med 
Mellemfolkeligt Samvirke arrangeret en Work Camp, 
som blev afholdt i uge 28 i juli. Work Camps afholdes 
hele året i 60 forskellige lande i hele verden. Man kan 
arbejde med alt fra truede dyr og renovering af slotte til 
at lave aktiviteter for børn. Mange Work Camps handler 
om mere fysisk arbejde som fx at bygge noget i fæl-
lesskab.  

I begyndelsen af juli ankom ti udenlandske unge 
mennesker mellem 18 og 22 år til Tårnby. De havde 
meldt sig frivilligt til at afholde aktiviteter for børnene 
i Tårnby som en del af sommeraktiviteten Sommer På 
Stranden. 

Klubberne i Tårnby var rykket på stranden, nærmere 
bestemt på græsset ved Sneglen, og her foregik der 
alle mulige spændende aktiviteter som at springe ud 
fra Sneglen, snorkle, lave fletarmbånd, spille fodbold, 
lege gammeldags og nye lege, spille backgammon, 
magic cards og skak, hænge ud i sækkepuderne, male 
på sten, osv, osv. Kun enkelte gange måtte alle stuve 
sig sammen under pavillonen, når en tung byge ramte 
stranden. Og det var alligevel temmelig hyggeligt! 

Som en del af Work Campen fik to af de frivillige, Sa-
ra Ghivarello fra Italien og Alfons Córdobo Meneses fra 
Spanien, til opgave at skrive en lille artikel om ophol-
det. Der blev afholdt en workshop for de frivillige, hvor 
de lærte at skrive om oplevelser i nutid, og to af de 
frivilliges oplevelsesbeskrivelser er med i den følgende 
tekst. Teksten er efterfølgende oversat til dansk.  

Rigtig god læselyst.  

Vores sommer på stranden
Vi er på ferie. Sommerferie. Men ikke en almindelig 
en, dette år er noget særligt. For første gang i Tårnby 
har der været et internationalt projekt for frivillige: 10 
unge, energiske og troværdige non-profit frivillige op-
holder sig i en uge i huset kaldet Klub Lundø. Her har 
vi boet som en stor familie i 10 dage. De første dage 
havde vi introduktion og teambuilding, og vi lærte hin-
anden rigtig godt at kende.    

Hvorfor kom vi til Tårnby? Først og fremmest, fordi vi 
gerne ville arbejde frivilligt uden at forvente at få noget 
for det. Derudover er det vigtigt at lære engelsk, og 
denne Work Camp er en perfekt mulighed for at kunne 
det. Sidst men ikke mindst søgte vi nye oplevelser med 
nye mennesker et helt nyt sted. 

Ingen af os havde dog forventet, hvad vi faktisk kom 
til at opleve. Vi havde ikke troet, at folk kunne være SÅ 
søde i Tårnby, hvor alle har fået os til at føle os meget 
velkomne. Vi havde ikke forventet at besøge så mange 
dejlige steder i Tårnby og København. Vi har set smuk-
ke landskaber og vigtigst af alt har vi mødt de sødeste 
og mest venlige børn, som har gjort vores arbejde til en 
fornøjelse. 

Øjeblikke på stranden
De følgende oplevelser vil vi gerne dele for at give et 
indtryk af nogle af de ting, vi har oplevet med børnene. 
Den første beskrivelse er skrevet af Bastien fra Frankrig 
og den anden af Alfons fra Spanien: 

- Jeg kan mærke, at en eller anden hiver i min t-shirt 
bagfra. Jeg vender mig om, forbløffet over, at jeg ikke 
hører noget, og Alex’ lille ansigt dukker op. Så siger 
han helt spontant på fransk: ”Farven er blå”. Overrasket 
over, at han er så god til fransk, gentager jeg naturligt 
på fransk med den helt rette accent ”Ja, farven er blå”. 
Jeg er glad for, at han gør sig umage med at prøve at 
tale fransk, og jeg spørger ham derfor, hvordan man 
siger det på dansk. Bagefter fortæller han, at han har 
lært fransk gennem en sprog-app på sin tablet. Alex 

går hen for at tage noget at drikke. Da han kommer 
tilbage, kigger han mig i øjnene og siger ”la coleur de 
la robe est rouge”, hvilket betyder: ”Farven på kjolen 
er rød”. 

Bastien, 18 år, Rennes i Frankrig

- Vi har lige spillet en intens fodboldkamp, og jeg er 
så udmattet, jeg sveder og det gør ondt i mine ben. 
Børnene virker dog fulde af energi. De får mig til at føle 
mig gammel. Hvorfor? For bare et par dage siden, var 
jeg en af dem. 

De har sagt ja til at gå med ned til vandet. Eller var 
det dem, der spurgte os? Så snart vi kommer derned 
(til Sneglen), springer to børn ud fra den højeste plat-
form, 5+ meters frit fald. De lander i vandet, splash, 
smiler og tilbage igen. ”Aren’t you going to take off 
your glasses?” spørger en af dem mig. Jeg havde fak-
tisk slet ikke tænkt på det, for jeg er meget optaget af, 
at jeg faktisk selv skal til at springe! 

Alfons, 20 år, Barcelona, Catalonien i Spanien.

Vores uge med børnene er nu slut. Vi kunne se, at de 
var kede af det, hvilket gør os endnu mere kede af det, 
men vi er glade for, at det ser ud til at have været en 

succes, at vi har været her. Ti dage kan gå helt utrolig 
hurtigt. Vi håber, at det kommende år, der adskiller os, 
vil gå hurtigt, så vi snart kan komme tilbage igen.

 
Bonusinfo: Hvis du gik glip af Sommer på Stranden i år, 
så kom næste år, hvor vi igen vil få besøg af udenland-
ske frivillige. Måske endda nogle af de samme som i år. 
 

Bag de fem børn står de 10 udenlandske unge: Ana (Serbien), Emma (Spanien) Vicky (Rusland), Bastien (Frank-
rig), Andrea (Italien), Alfons (Spanien), Sara (Italien), David (Tjekkiet), Dario (Spanien) og Kim (Tyskland). 

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 søbadet/omklæd-

ningsfaciliteter:  
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 i sæsonen 15.sept-31.marts:
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 

Sommer på stranden
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Bowling

Som medlem af Ældre Sagen har du 
mulighed for at leje en bane på fordelagtige 
vilkår.  
To dage om ugen i hele vinterhalvåret 
indtager vi bowlingbanerne. Der spilles kugler 
på livet løs.Men frem for alt er der et super 
godt socialt samvær for både singler og 
ægtepar. Damer og herrer.
Leder: Annie Iversen, tlf.: 29 84 78 99.

læsevenner 

Har du lyst til at få herlige oplevelser bl.a. ved 
at lægge øre til skolebørns højtlæsning?

... så ring til Bente tlf. 26 62 34 21.

Cykleholdet
Cykleholdet griller på "Viben" 15.august. 
Klar på cyklerne kl. 10.30 ved p-pladsen 
Finderupvej. Husk grilpakkerne.

FØlgende Aktiviteter holder 
FerielUkket og stArter igen:
AUgUst: IT (30.8)•SøndagScafé (28.8.) 
septeMBer: BowlIng•BrIdge 
TrIvIalPerSuIT(1.9.)•danSeundervISnIng (16.9.) 
IPad-kurSuS•PIlaTeS/godTvedgymnaSTIk (1.9.) 
kreaTIv moTIon•SvømnIng 
TaBleT kurSuS•PIlaTeS (1.9.) 
STrIkkecafé•TIrSdagSkluBBen(6.9.) 
oktoBer: madlavnIng for mænd

Frivillige til ældre sAgen

Har du lyst til at være frivillig i Ældre Sagen 
Tårnby? Vi kan bruge flere frivillige til: 
Bedster til nyopstArtet Bedste-
ordning ( M/k til reserveBedste) 
kontakt Lisbeth Topp, 22 58 44 57 
ny! AFlAstning AF pÅrØrende til 
deMente  
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21
spise-venner, gÅ-venner og BesØgs-
venner 
kontakt Karna Kaslund, 22 33 80 72
kØrestols-skUBBere og 
splïlleMænd til plejehjeMMene 
kontakt Jytte Larsen, 53 57 23 07
læsevenner 
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21 

Skulle ovennævnte kontaktpersoner være 
optaget af frivilligt arbejde, så ring til mig. 
Anne-Grethe, 26 29 80 16

BeMærk: 
kreativ Motion kl.13.00 ændres til kl.12.15. 
vandreholdet fredag Vi går 6 km. Ikke egnet 
for gangbesværede.

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 • 
Kontortid:  

Mandag til torsdag kl. 10 - 12 
www.aeldresagen.dk/taarnby 
aeldresagen.taarnby@mail.dk 

FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

Tårnby LokaLafdeLing
august • 2016

it-hjælp (it-CAFé)
Caféen holder lukket i ferien, men tilbyder 
telefon konsultation. Har du brug for hjælp, så 
ring og få en aftale. 
Hans-kurt Bak 21 46 74 46 
Jan Dvoracek 61 16 99 41

trAFiksikkerhed og 
kØrekortsFornyelse
Onsdag 21. september kl. 11-13 
Vil du vide mere om hvordan du som 
seniorbilist bliver ved med at være sikker 
i trafikken? Så mød op hos Ældre Sagen i 
Taarnby, hvor GF Fonden fortæller om gode 
vaner i trafikken og om myten om ældre som 
farlige bilister. Du bliver også klogere på, 
hvordan du skal forholde dig til fornyelse af 
kørekortet og hvad du kan gøre for hele tiden at 
holde dine kørefærdigheder ved lige. 
Efter foredraget fortæller GF Forsikring om 
samarbejde med Ældre Sagen og de særlige 
fordele for Ældre Sagens medlemmer.
Arrangementet er lavet i samarbejde med: 
H. F. Christiansen. 
Arrangementet er gratis
vi sØger Folk til en nyoprettet 
vÅgetjeneste.  
Vågetjenesten vil fra vores side kun foregå  
i private hjem i samarbejde med Hjemmeplejen.
Interesseret i at høre mere - ret henvendelse til  
Kamilla Agboinfi i Hjemmeplejen, 30 76 02 58

BillArd
Vi er nu startet med at spille billard i hyggelige 
lokaler på Ugandavej. Åbent alle dage  
kl. 10-16. Der er ledige pladser. 
Interesserede kan rette henvendelse til  
Bente Olofsen, tlf. 26 62 34 21.

sAngAFten Med ældre sAgen
Det er efterhånden en god tradition at Tårnbykoret 
afholder en årlig sangaften i samarbejde med 
Ældre Sagen, hvor vi sammen synger gode danske 
sange og Tårnbykoret giver nogle numre fra deres 
righoldige repertoire. 
Arrangementet finder sted i " postkassen", 
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup 
Mandag 3.oktober kl.19:00 til 22:00 
Pris for deltagelse er kr. 50.- pr person inkl. kaffe 
og brød. Øl og vand kan købes til rimelige priser. 
Betaling sker ved indgangen. 
Tilmelding kan ske til Ældre Sagens kontor, eller til 
korets kasserer Leif Jensen tlf.: 25 78 87 11.

vores FAste Aktiviteter:
badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12
besøgstjenesten og kontakt til bisidder 
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13
billard, Ugandavej 
Alle dage 10-16 
bowling, englandsvej 
Onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-12
bridge  
Torsdag kl. 10.30, Skøjtehallen. 
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
bridge-undervisning i Postkassen 
Onsdag kl. 13-16
Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30
danseundervisning i Tårnby Skoles festsal 
Onsdag kl. 14.30 til 16
iT-hjælp (PC-café) 
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen. 
Tirsdag kl. 14-16
Fotoworkshop, Postkassen 1. sal 
Mandag ulige uger kl. 14-16
Handymænd og iT  
Kontakt kontoret for en aftale. NB: Ikke havearbejde.
ipadkursus, begyndere, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12
kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 12.15
krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, korsvejens Skole 
Torsdag kl. 17
iT-undervisning i Postkassen 
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10
Pilates/godtvedgymnastik, Vandtårnet, 
Løjtegårdsvej 
Mandag kl. 10 og kl. 11. - Onsdag kl. 17.15  
Torsdag kl. 9,  kl. 10 og kl. 11
roning, Øresund 
Onsdag kl. 10
Spil Trivial Persuit, Postkassen,  
1.sal lokale 3 
Torsdage fra kl.13-17
strikkecafé, Postkassen 1.sal 
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, kastrup svømmehal(Venteliste) 
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 
Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen 
Tirsdag kl. 10-14
Tøjreparationer (Strikkecaféen) 
Tirsdag kl.13-15
Vandrehold, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går 6 km. Ikke egnet for 
gangbesværede.
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Gudstjenester
Juli    
Søndag 31. kl. 10.00 10. s. e. trin. Matt. 11,16-24  Julie Aaboe

August    
Søndag 7. kl. 10.00 11. s. e. trin. Luk. 7,36-50  Julie Aaboe
Søndag 14. kl. 10.00 12. s. e. trin. Matt. 12,31-42  Julie Aaboe
Søndag 21. kl. 10.00 13. s. e. trin. Matt. 20,20-28  Julie Aaboe
Søndag 28. kl. 10.00 14. s. e. trin. Johs. 5,1-15  Martin Herbst

September    
Søndag 4. kl. 10.00 15. s. e. trin. Luk. 10,38-42  Julie Aaboe
Søndag 11. kl. 10.00 16. s. e. trin. Johs. 11,19-45  Martin Herbst

  Aktiviteter - August
 

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt

Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over en 
kop kaffe m.m.
Tirsdag 2. august kl. 10.00

Mød den dansende munk 
- Danseworkshop
Også i år glæder vi os over at kunne byde 
velkommen til workshop - ”Livets dans” - 
med den tyske franciskanermunk Broder 
George.
Oplev en unik underviser, dans i cirkel 
til sang og musik i kirkerummet, glæden 
ved bevægelse, fællesskab i dansen, en 
anderledes indgang til bøn og meditation.
Husk dansevenlige sko og løst tøj anbefales. 
Vi byder på en forfriskning. Der vil være 
dansk oversættelse. Det koster ikke noget at 
deltage. Tilmelding ikke nødvendig.
Værter: Danseleder Kamilla Bugge & 
sognemedhjælper Lone Madsen.
Fredag 12. august kl. 16.30 – 19.00
 
Grill-Ulvetime 
– Skal din familie være med?
For at byde velkommen til den nye sæson af 
ulvetimer inviterer vi til ”Grill – Ulvetime” 
den 25. august. Sognepræst Julie Aaboe 

Mød op til dit lokale 
menighedsrådsvalg 2016
Kom til orienteringsmøde den 13. september

Menighedsrådet er din lokale kirkes 
ledelse. I Korsvejskirken arbejder vi for at 
sikre de bedste rammer for en levende og 
relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg 
til menighedsrådet – og det er din chance 
for at få indflydelse. Stil op som kandidat 
– eller kom og vær med til at vælge et nyt 
menighedsråd.

Kom til orienteringsmøde
Menighedsrådet indbyder til et offentligt 
orienteringsmøde. Her orienterer vi 
om rådets arbejde, kommende opgaver 
og reglerne for menighedsrådsvalget. 
Orienteringsmødet foregår den 13. 
september kl. 19.00 i Korsvejskirken. 

Bliv kandidat
I forlængelse af orienteringsmødet 
afholder vi et opstillingsmøde. Her kan 
der opstilles en eller flere kandidatlister 
til valget. Det er altså typisk her, du skal 
møde op, hvis du ønsker at få dit navn 
på en kandidatliste. Opstillingsmødet er 
afgørende, fordi de opstillede kandidater 
automatisk er valgt, hvis der kun indleveres 
én liste.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og 
sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 

18 år, kan som udgangspunkt opstille på en 
kandidatliste til valget. Listen skal have 
opbakning fra mindst fem stillere.
For at kunne deltage i afstemninger 
på mødet skal du medbringe ID som 
dokumentation for, at du er hjemhørende i 
sognet.

Vælg dit menighedsråd
I langt de fleste sogne er kandidatlisten 
fra opstillingsmødet den eneste liste, der 
bliver indleveret – og dermed er det på 
opstillingsmødet, at du kan få indflydelse 
på, hvem der bliver valgt til det næste 
menighedsråd. Indleveres der flere 
lister, afholdes der valg i sognet den 8. 
november 2016.

Opstilling i praksis
Der skal anvendes en obligatorisk formular 
til kandidatlisterne. Den kan hentes på 
www.menighedsraadsvalg2016.dk eller 
på www.km.dk. Den udfyldte liste skal 
indleveres senest den 27. september 2016 
kl. 19 til kirkekontoret, Sirgræsvej 81 eller 
til formand for menighedsrådet Tom Allan, 
Astridsvej 9, 2770 Kastrup.
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.  
Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11. 
Fredag 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. 
15-18.

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. 

fortæller bibelhistorier som sædvanligt, og 
bagefter byder vi på lidt lækkert fra grillen. 
Mens kødet griller kan børnene lege på 
græsset og de voksne slappe af i solen. 
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande” inden forløbet i kirkesalen begynder 
kl. 17.
Af hensyn til madlavning vil vi gerne have 
tilmeldinger senest tirsdag den 23. kl. 12. 
Send en mail til lone@korsvejskirken.dk, 
hvis din familie skal med! Det koster ikke 
noget at deltage, men du er velkommen til 
at give et bidrag!
Torsdag 25. august kl. 16.30

  Aktiviteter - September

Musik-andagt – En tid til eftertanke
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 6. september kl. 10.00

Bachs H-mol Messe 
ved Ole Reuss Schmidt
Mod slutningen af sit liv udfærdigede Bach 
et bemærkelsesværdigt musikstykke, idet 
han samlede en række satser sammen fra 
værker, han tidligere havde skrevet i vidt 
forskellige sammenhænge. Disse satser 

forsynede 
han med en 
ny tekst og 
satte dem 
sammen, så 
de kom til at 
fremstå som 
en regulær 
messe i 
h-mol. Der 
er tale om et 
forrygende 
musikstykke, 
hvor 
tonernes 
arkitektur 

når uanede højder. Korsvejsvejskirkens 
organist Ole Reuss Schmidt står i september 
i spidsen for to store opførelser af Bachs 
h-mol Messe. Det sker i Christiansborg 
Slotskirke med medvirken af Kammerkoret 
Euphonia, musikere fra det Kgl. Kapel 
og fire fremtrædende operasolister. Ved 
korsvejstræffet fortæller Ole Reuss Schmidt 
om Bachs værk. 
Korsvejstræf, onsdag 7. september kl. 14.00
 

Homers Odyssé 
Klassisk højskole ved Martin Herbst

Denne gang ser vi filmen O Brother Where 
Art Thou, der er en moderne filmatisering 
af Odysséen med alvor i humoren. Alle er 
velkomme uanset forkundskaber, og om 
man har deltaget tidligere. 

Mandag 12. september kl. 19.30.

Minikonfirmander
”Once in a lifetime”- tilbud! Skal dit barn være med?
Alle børn, som går i 3. klasse 
på Kastrupgårdsskolen 
og Korsvejens Skole i 
skoleåret 2016/17 har 
mulighed for at gå til 
minikonfirmandundervisning 
i efteråret 2016. 
Dit barn vil blandt andet 
høre fortællinger fra Bibelen 
og få et dybere kendskab 
til, hvad der sker i kirken 
gennem samtaler om livet, 
døden, kærligheden og Gud. 
Kreative aktiviteter vil være 
en del af undervisningen de 
fleste gange. 

Vi starter i uge 35. 
Undervisningen kommer til 
at ligge 

• Mandag kl. 14.15-
15.45 for 3.a og 3.b på 
Kastrupgårdsskolen og 
• Torsdage kl. 14.15-
15.45 for 3.c på 
Kastrupgårdsskolen og 3.a 
og 3.b fra Korsvejens Skole. 

Det er gratis at deltage.
For tilmelding og yderligere 
oplysninger kontakt 
minikonfirmandlærer Lone 
Madsen på mail: lone@
korsvejskirken.dk eller på 
telefon 61165509.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Kirken - en levende bygning
Vi har mange smukke kirker i Danmark! 
Og her i Tårnby synes vi nok, vi har en af de 
smukkeste.
Den er gammel – det ældste af den er fra 
midten af 11 hundredetallet – og den ligger, 
efter amager forhold, relativt højt, så den kan 
ses. 
Den ligner med andre ord en rigtig kirke, som 
vi også tit hører det.  
Og vi er heldige, at vi har fået lov til at beholde 
den. Den er hverken, som præstegården 
blevet ødelagt under svenskekrigene, og den 
er heller ikke gået til ved de brande, der var 
hårde ved Tårnby Landsby. Og også skiftende 
menighedsråd og kirkeværger har vedligeholdt 
den smukt.  
Lige nu kan vi nyde godt af en ny restaureret 
kirke, hvor både tårnlugerne og kirkebænkene 
har fået en omgang, ligesom der er blevet 
lagt ny belægning og sat nyt lys op på 

parkeringspladsen ved Vestre Bygade. 
Det har taget et par måneder, og stor tak til alle 
de, der har brugt, eller ønsket at bruge kirken 
i den periode, hvor arbejdet har stået på. I har 
vist stor forståelse.  
Det kræver meget at have en gammel kirke, 
som så mange mennesker bruger.
Der er rigtig mange, der gerne vil holde dåb, 
konfirmation, bryllup og begravelse hos os. Det 
er selvfølgelig fordi kirken er smuk og velholdt, 
men alligevel næppe kun derfor. Det er også 
fordi, kirkens historie er vævet samme med den 
enkelte amarkaners historie. Mange er kommet 
her igennem generationer. For kirken er ikke 
kun de munkesten og kampesten og hvad den 
nu ellers er bygget af. 
Den er også alle de levende mennesker, der har 
hørt til her. Derfor er kirken heller ikke kun en 
bygning, men en levende organisme, der hele 
tiden forandrer sig, og som det er vores opgave 

som præster og menighedsråd at sørge for, ikke 
kun bliver ved med at ligne sig selv i det ydre, 
men også bliver ved med at følge med tiden. 
For vi skal ikke bare genfortælle, hvad Jesus 
sagde, men gøre det levende. Det arbejde håber 
vi, at et nyt menighedsråd vil være med til at 
gå ind i.

God sommer Ida 
Nielsen                                                                                                         

Gudstjenester
               

August 
Lørdag 13. Dåbsgudstjeneste 13.00 Nielsen
Søndag 14. Højmesse 12. s.e.t. 10.00 Hansen
Lørdag 20. Dåbsgudstjeneste 10.00 Nielsen
Søndag 21.  Højmesse 13. s.e.t. 10.00 Nielsen
Lørdag 27.  Dåbsgudstjeneste 13.00 Hansen
Søndag 28.  Højmesse 14. s.e.t. 10.00 Hansen
 Søndag 28. Dåbsgudstjeneste 11.30 Hansen

September
Søndag 4.  Højmesse 15.s.e.t. 10.00 Risum
Onsdag 7.  Eftermiddagsgudstj. 13.45 Hansen

Orienterings- og opstillingsmøde 
i anledning af valg til menighedsrådet 2016

Tirsdag 13. september 2016 kl. 19.00 
i konfirmandlokalerne ved kirken

Er du interesseret og har lyst til at være med i menighedsrådsarbejdet ved 
vores fine brugte kirke, så mød op og hør nærmere. Du skal være medlem af 

folkekirken og fyldt 18 år, bo i Tårnby sogn eller have løst sognebånd til en af 
kirkens 3 præster. 

Vi ser meget frem til at se dig. Skulle du være interesseret i arbejdet, men 
forhindret i at komme, så kom forbi menighedsrådets kontor ved kirken 

tirsdage mellem kl. 10 og 11 eller kontakt os på telefon 3252 0603 
ligeledes tirsdage mellem kl. 10 og 11.

Mvh. Menighedsrådet ved Tårnby Kirke  
v/ formand Hjørdis Pedersen
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AUGUST 2016
Møder og arrangementer

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 2175 1030  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret mandag, 
tirsdag og onsdag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, fredag 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 og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, 
tlf: 2166 7030

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis bestående 
af enker og enkemænd, men andre er også meget 
velkomne. Vi mødes ofte et par gange om måneden 
som regel den 3. torsdag til aftengudstjeneste med 
efterfølgende kaffe. Derudover mødes vi til frokoster 
og udflugter. Så er du blevet alene, eller har du på 
anden måde fået tid og lyst til socialt fællesskab efter 
gudstjenesten, så kom og vær med. 
Vi vil gerne lære dig at kende og har tid til at lytte til 
dit liv og dine problemer. 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte Ida 
Nielsen på 32504186.  
Netværksgruppen mødes i august: 
Søndag 21. august til gudstjeneste kl. 10.00. Efter 
gudstjenesten er der havevandring med et glas vin i 
Vestre Bygade 19.                           

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 18. august kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 19. august kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… begynder med nye hold til 
september. Babysang er et tilbud til 
forældre på barsel. Vi synger og danser, 
lærer sange og salmer, nogle med fagter til. 
Kontakt Ida Nielsen og hør nærmere på idni@km.dk, 
eller 32504186. 
Det er gratis at deltage i Babysang, men da der er 
stor efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du har 
tilmeldt dig, og alligevel ikke kan deltage. 

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er lørdag 24. september kl. 
12.00.  

Konfirmandindskrivning
Nåede du ikke indskrivningen til konfirmation i 
2017, kan du stadig henvende dig til en af præsterne. 
Karsten Møller Hansen underviser Løjtegårdsskolen. 

Ida Nielsen Nordregårdskolen.  
Og Desirée Risum Amager Privatskole. 

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.

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
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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 Kastrup kirke

August
Søn. 14.
10.00 Allan Ivan Kristensen

Søn. 21.
10.00 Susanne Worm 
Steensgaard

Søn. 28.
10 Allan Ivan Kristensen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

i Skelgårdens kirke

August
Søn. 14.
10.00 Højmesse v/ Karen 
Giødesen 
17.00 Efter stranden-
gudstjeneste v/ Flemming 
Poulsen 

Tors. 18. 
10.30 Plejehjemsgudstjeneste 
på Ugandavej 145 v/ Poul Bo 
Sørensen 

Søn. 21.
10.00 Højmesse v/ Poul Bo 
Sørensen 

Søn. 28.
10.00 Højmesse v/ Annelise 
Mehlsen 
12.00 rytmisk gudstjeneste v/ 
Flemming Poulsen 

Ons. 31. 
19.00 Festgudstjeneste for 
nye konfirmander og deres 
forældre.

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

  

  Kastrup kirke
  i september

Babysalmesang
Et nyt hold babysalmesang 
begynder for børn, der ved 
start er mellem 3 og 7 måne-
der. En stemningsfuld veks-
ling af sang, dans, lyd og be-
vægelse. Babyer får mulighed 

for at udvikle deres sanser via 
forskellige aktiviteter. Sogne-
præst Elizabeth Laursen leder 
børn og forældre igennem 
salmerne med fagter og læ-
rer os enkle danse. Det bliver 
krydret af klaverspil af vor or-
ganist Niels Henrik Jessen og 
desuden med enkle rytmein-
strumenter.  Udgangspunktet 
er salmer, sange og remser, 
hvor vi ofte synger det første 
vers flere gange, så man hur-
tigt får lært dem. Det bliver 
10 onsdage i alt. tilmelding til 
Grethe på grbh@km.dk
Onsdag 7. september kl. 
9.30 i Kastrup kirke
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Baby-
salmesang 

Nyt hold - Start 
onsdag 7. 
september kl. 
9.30
Tilmelding: 
grbh@km.dk

Fra 20. august og frem til 
udgangen af september kan 
den færøske kunstner Ama-
riel Nordoys malerier ses 
rundt om i hele kirken. 

Nordoys malerier har en 
tydelig reference til kristen-
dommen og billederne ud-
stilles da også med en vejle-
dende fællestittel: “Útróðr-
arbørn, sálmar lívsins” / “Fi-
skerbørn, livets salmer”.

om Amariel Nordoy
Af Jógvan Isaksen 2015

Et kodeord i Amariel Nor-
doys tidlige maleri er syn-

tesen. Et af yndlingsmoti-
verne fra denne periode er 
fiske¬kutteren, der ligger 
ved kajen, og som sammen 
med menneskemylderet 
danner en organisk helhed. 
Mennesker, natur og både 
males som én sammenhæng.

Billederne udstråler en 
soliditet og rodfæstethed, 
der kunne være et ekko af 
Amariel Nordoys baggrund 
som skibsbygger. Han ved, 
hvad godt håndværk er, og at 
kunstneren var håndværker, 
langt inden nogen begyndte 

at tale om kunst.
Amariel Nordoy, der blev 

født i Klaksvig den 9. oktober 
1945, begyndte som godt 
tyve år gammel at male, og 
efterhånden kom det til at 
fylde mere og mere i hans 
tilværelse. I 1976 begyndte 
han på Kunstakademiet i Kø-
benhavn, hvor han bl.a. hav-
de Sven Dalsgaard og robert 
Jacobsen som lærere.

september. Læs mere herun-
der.
Fra lørdag 20. august
Fernisering: søndag 21. aug. 
kl. 11.30–13.00.

Satirisk 
samtalefællesskab 
v/Flemming Bak Poulsen
Et helt nyt koncept ser da-
gens lys i Skelgårdskirken. 
En samtidsteologisk satirisk 
studiekreds. Vi mødes tre 
aftner i efteråret 2016 og dis-
kuterer udvalgte artikler fra 
rokokoposten.dk - Danmarks 
sjoveste leverandør af fiktive 
nyhedshistorier. 

I studiekredsen vil vi prøve 
at tage humoren alvorligt og 
diskutere artiklernes anlig-
gender. Det er hverken spe-
cielt fromt eller kirkeligt – 

men måske er Gud tættere på 
rokokoposten, end vi tror. 
Onsdag 24. august kl.19.00

Offentligt 
Menighedsrådsmøde 
Torsdag 25. august kl. 19.00

Kræmmermarked… 
…Skelgårdskirken og Vest 
Amagercenteret afholder 
Høstmarked.
Vi arrangerer Vestamagers 
største Høstmarked. Alle er 
velkomne.
Alt fra brølende kronhjorte til 
jetfly sælges. Kom og gør en 
god handel.
Velkommen i Kirkehaven. – 
medbring bord og stol - godt 
humør og rigeligt på lommen 
til fantastiske indkøb, tilmel-
ding hos Papillion eller kirke-

kontoret. 
Lørdag 27. august kl. 10.00

Fællesbøn for 
Skelgårdskirken 
Søndag 28. august kl. 11.30 

S Kor 
- Skelgårdskirkens 
Ungdomskor 
Onsdage 24. og 31. august 
kl. 16.15

Morgensang... 
... med efterfølgende sang fra 
højskolesangbogen og kaffe 
med brød. Alle er velkomne.
Hver onsdag kl. 10.00 

Kirken i Mikladal, Færøerne, af Amariel Nordoy.

  Skelgårdskirken
  i august

Kunstudstilling...
... af den færøske kunstner 
Amariel Nordoy fra Thors-
havn. Billederne kan ses rundt 
i kirken frem til slutningen af 

Fiskerbørn - livets samler
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OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie indtil Brunch 8. september.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om 
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter 
kl. 11.30.
Sommer i Gedesby. Mandag 8.-mandag 15. august.
vi ses igen til banko. Fredag 19. august.
Banko. Fredag 26. august
Banko . Fredag 2. september

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

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6.

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

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-Lykke Ingemann Lund, tlf. 2233 
3316.
Sommerferie til torsdag 1. september.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Sommerferie til mandag 26. september: Foredrag 
om tinnitus v/ Helle Eriksen.

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Kaffemøde m. foredrag. Postkassen tors. 25. aug. 
kl. 14-17. 

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

på jagt efter pokémons i Kastrup
Tekst og foto: Kurt Pedersen

Den helt store dille på verdens-
plan er selvfølgelig nu også kom-
met til Tårnby, nemlig virtualspil-
let ”Pokémon Go”.

På gader og stræder støder 
man på såvel unge som gamle 
med blikket stift rettet mod mo-
bilens display i gang med at fange 
Pokémons og skaffe kugler som 
skyts. Visse steder findes såkaldte 
”Gyms”, som skal indtages og  for-
svares. I Kastrup Strandpark fin-
des et sådant, hvilket tydeligt ses 
på mange gæster i strandparken.
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6 Tårnby FF samler igen piger 
til gratis fodbolddag

I samarbejde med Pigeraket-
ten inviterer Tårnby FF alle 
piger til en gratis og sjov dag 
i fodboldens tegn på Vesta-
magers Idrætscenter - kun for 
piger.

Det bliver en rejse rundt i 
“universet” for de fremmødte 
piger, hvor de blandt andet 
besøger Saturn, Merkur og 

Mars og hvor oplevelser med 
fodbold og samarbejdsøvel-
ser venter. Gennem fodbol-
den kan pigerne øge deres 
sociale kompetencer og få en 
god start på et aktivt liv.

- Vi ønsker at sætte fokus 
på pigefodbold og forhåbent-
lig få lidt flere piger i området 
til at spille fodbold, fortæller 
Jette Jensen pigeformand i 
Tårnby FF.

Alle piger mellem 5 og 15 

år, der enten gerne vil prøve 
at spille fodbold eller spil-
ler fodbold i forvejen, er vel-
komne.

Tårnby FF, Vestamager 
Idrætscenter, Ugandavej 
105. Mandag 22. august kl. 
16-19.

Gratis fodbolddag med Pigeraketten

Unge josephine Holm, KviK-
svømmer, brugte sommeren 
til at blive guldvinder ved 
de europæiske juniorme-
sterskaber

Af René Holm

I en ny artikelserie om unge 
idrætsfolk i Tårnby er Tårnby 
Bladet inviteret indenfor 
hos Kvik Kastrups Josephine 
Holm. Josephine er 17 år og 
svømmer på Kviks 1. hold. 
Hun er netop kommet hjem 
med guld fra europæiske ju-
niormesterskaber i Ungarn. 
Kvik Kastrup er en af landets 
allerbedste svømmeklub-
ber med flere danske mestre 
og ved sidste danske hold-
mesterskab vandt klubben 
bronze. 

Træner 10 gange om ugen
Josephine træner 10 gange 
om ugen og har fri om søn-
dagen, hvis ikke lige der er 
stævne eller træningslejr 

med klubben eller landshold. 
De syv træningspas foregår i 
Korsvejen, Pilegårdsbadet og 
Kastrup svømmehal i 25 me-
ters bassin.

Niveauet hos svømmerne i 
Kvik er højt og hvert trænings-
pas bliver gennemført med 
høj intensitet. Samarbejdet 
med træner duoen Niels-Jør-
gen Jørgensen og Sebastian 
Marco-Varga har blandt andet 
ført til 1 dansk seniormester-
skab og adskillelige nordiske 
juniormesterskaber og så en-
delig i Josephines sidste år 
som junior til en Europæisk 
junior guld medalje. I alt er 
det blevet til mere end 100 
junior og senior medaljer de 
sidste tre år.

Svømmetræner i skoletiden
Som elev på Falkonergårdens 
Gymnasiums Team Danmark 
linje har hun mulighed for at 
deltage i to pas, som ligger i 
skoletiden på nationalsvøm-
mestadion på Bellahøj.
 Der svømmer Josephine med 
flere af de andre dygtige 
svømmere fra Hovedstads-
området. 

Der ud over er hun så pri-
vilegeret at kunne træne i Fa-

rum med Farum svømmeklub 
en gang om ugen. De 3 træ-
ningspas er alle på 50 meter 
baner og det gør en stor for-
skel for hendes udvikling som 
svømmer.

Svømning er delt op i 2 
sæsoner, først en kortbane 
sæson på 25 meter baner og 
så en langbane sæson på 50 
meter baner. De ekstra uden-
bys pas giver hende derfor en 
større chance for at markere 
sig i den nationale elite gen-
nem hele året.

Stævner i udlandet
Josephine har de sidste man-
ge år været udenlandsk med 
svømning mere end 10 gange 
om året. I 2015 blev det til 
hele 19 gange. 

Den største oplevelse hav-
de hun da hun sidste år del-
tog i European Games i Baku, 
Aserbajdsjan. Det var Europas 
mini OL og der deltog mere 
end 6000 atleter fra hele 
Europa.

TV2 sendte live og det var 
noget af en overvindelse at 
stille sig frem på landsdæk-
kende tv i svømmedragt 
og svare på journalisternes 
spørgsmål. Afslutningscere-

monien var et kæmpe show.
- Vi gik i kø i tre timer på 

en afspærret motorvej for at 
komme frem til stadion. Det 
var bare så fantastisk at være 
en del af, siger Josephine og 
bemærker at det giver smag 
på mere af den slags oplevel-
ser, fortæller den friske svøm-
mepige.

Med familien i baglandet
At være elite svømmer kræ-
ver 25-30 timers træning om 
ugen. Sammenholdt med at 
skulle passe skolen bliver der 
ikke tid til at passe et fritids-
arbejde. 

Det er derfor en afgørende 
faktor at hele familien støt-
ter op både økonomisk men 
lige så meget med at deltage 
i klubbens aktiviteter. 

I fodbold kan én mand med 
en fløjte holde styr på 22 spil-
lere og i svømning skal der 20 
officials eller flere til for at 
afholde et stævne.  

Inden jeg afslutter intervie-
wet må jeg lige høre om hvad 
det er der motiverer Jose-
phine til at stå op og cykle til 
træning 05:30 i alt slags vejr. 
Svaret kommer prompte:

- Jamen jeg elsker jo at 

svømme, siger pigen med et 
kæmpe smil.

Jeg tror på hende og tæn-
ker at kærlighed vel ikke er 
det værste at stå op for hver 
morgen.

Svømning er også en holdsport. Her står Josephine Holm  
sammen med sine klubkammerater Sebastian Ovesen, 
Marcus  Krøyer Svendsen, Jacob M. Jørgensen og cheftræner 
Niels-Jørgen Jørgensen

Kastrup svømmestjerne træner udenbys

Tårnby FF vil gerne have 
flere piger til at spille 

organiseret fodbold. Nu kan 
de stige på Pigeraketten, 
som fyres af 22. august.

Josephine Holm. Josephine 
er 17 år og svømmer 
på Kviks 1. hold. Hun 
er netop kommet hjem 
med guld fra europæiske 
juniormesterskaber i Ungarn. 

Josephine har de sidste mange år været udenlands med svømning mere end 10 gange om 
året. I 2015 blev det til hele 19 gange. Den største oplevelse havde hun da hun sidste år 
deltog i European Games i Baku, Aserbajdsjan. Det var Europas mini OL og der deltog mere 
end 6000 atleter fra hele Europa.
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Tårnby Bladet bringer gerne artikler og information 
fra spoprtens verden, men det kræver, at der findes 
korrespondenter i klubberne, som kan give os et praj, når 
der sker noget interessant. 
Ring til redaktører på 32 509 290 og hør nærmere. 
Telefontider: Se kolofonen side 2.

vUc fodbold-cUp vundet af 
spillere fra vUc København 
Syd, som omfatter spillere 
fra Amager

Efter en nervepirrende kamp, 
hvor København Syd HF & 
VUC var bagud helt frem til 
tillægstiden ender holdet 
med at vinde finalen mod 
Vestsjælland Syd i VUC-
cup’en ved straffesparkskon-
kurrence i Fælledparken lige 
før sommerferien.

Straffesparkskonkurrencen 
blev endnu mere spændende 
end kampen, da spillerne ef-
ter et 3-1 forspring skyder de 
næste to over, fordi nerverne 
sætter ind. Vestsjælland syd 
kommer op på 3-2, men Kø-
benhavn Syds målmand kla-
rer heldigvis Vestsjællands 
sidste skud og slutresultatet 
bliver 5-4.

VUC Københavns andet 
hold i cup’en endte med en 
4. plads. Holdet kæmpede 
heroisk og spillede stærkt i 
angrebet. Desværre glemte 
holdet at holde øje med mod-
standernes pige, der scorede 
tre gange og afgjorde bronze-
kampen til Vestsjælland Syds 
fordel.

Seks HF & VUC-skoler de-
tog i turnerin-
gen i år, men 
finalerunden var 
præget af de to 
SyD-skolerne. De 
fire finalehold 

bestod af 2 fra Vestsjælland 
Syd og 2 fra KBH SyD. Men det 
blev altså København Syd, der 
stod på sejrskamlen. 

VUC Amager har skiftet 
navn og hedder nu Køben-
havn Syd HF & VUC.

- Sådan. Vi er for seje, skri-
ver Tille Sara Nielsen, Kom-
munikationsansvarlig hos 
kbhsyd.

tsp

Det miksede m/k hold fra 
VUC København løb med 
guldet, men først efter 
straffesparkkonkurrence.

VUC Københavns andet hold i cup’en endte med en 4. plads 
efter en  stærk og heroisk kamp med fokus på angrebet..

VUC mestre for andet år i træk

i tre uger af sommerferien 
har det summet af liv i og 
omkring svømmehallerne i 
Kastrup og på stranden ved 
Sneglen. Svømmeklubben 
KviK har i de tre uger afvik-
let de populære KviK-camps

Af Nanna Grønbæk, KVIK.

Mere end 250 børn og 25 
trænere har svømmet, spil-
let vandpolo, øvet livredning 
og bare hygget sig sammen. 
Der har været aktiviteter på 
programmet fra kl. 8 om mor-
genen og frem til kl. 15.00 om 
eftermiddagen. 

- I 2014 havde vi en KVIK-
Camp i én uge, i alt ca. 40 
børn. I 2015 have vi 2 KVIK-

Camps fordelt over to uger 
med ca. 180 børn. I år afvik-
lede vi så for første gang 3 
ugelange KVIK-Camps med 
mere end 250 svømmere. Fle-
re af vores camps var udsolgt 
på 5 dage. Det er en uhyre 
populær aktivitet, vi har fået 
opført, fortæller en rigtig glad 
og tilfreds svømmeskoleleder 
Morten Willer og fortsætter:

- Vi vil rigtig gerne tilbyde 
børnene er sjov sommerfe-
rieaktivitet, hvor de bliver 
udfordret både indenfor fy-
siske aktiviteter og mere so-
ciale aspekter. Efter en uge 
på camp skal børnene komme 
hjem med posen fyldt med 
gode oplevelser, nye venska-
ber og så skal de føle, de har 

lært noget.
En stor del af fokus under 

svømmetræningen i van-
det har været på at forbedre 
svømmeteknikken hos svøm-
merne, udfordre dem med 
forskellige øvelser og med 
forskelligt udstyr. Martine 

Bender og Philip Steenfos er 
to af de trænere, der har væ-
ret med i alle tre uger og de 
er imponerede over svøm-
mernes fremskridt på sådan 
en uge. 

- Det er vildt, hvor meget vi 
kan flytte børnene på en uge. 
De vil rigtig gerne lære, og 
fordi de er her i så kompakt et 
forløb, så får de rigtig meget 
ud af det, siger Martine Ben-
der. 

- Som træner er man virke-

lig træt efter sådan en uge, 
men det er fedt at være sam-
men med børnene – og kunne 
give dem noget tilbage af det, 
vi selv har fået gennem et helt 
liv med svømning, slutter hun.

Om ganske få dage er som-
merferien forbi, og en ny sæ-
son venter for svømmeklub-
ben KVIK. Vi glæder os til at 
tage i mod alle vores medlem-
mer, nye som gamle. 

Masser af sommeraktivitet i svømmeklubben KVIK

I år afviklede svømmeklubben KVIK for første gang 3 ugelange KVIK-Camps med mere end 
250 svømmere.

I løbet af sådan en uge har 
svømmerne været i vandet 
mellem 6 og 10 timer. 
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TÅRNBY  
KOMMUNE

tÅRnbY KOMMUnebIblIOteKeR InFORMeReR
Se OgSÅ bIblIOteKetS HjeMMeSIDe taarnbybib.dk 

ÅbnIngStIDeR pÅ tÅRnbY 
KOMMUnebIblIOteKeR 
Åbningstider på tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag  8-20 
Lørdag-søndag, hele året  9-16
Åbningstider på Vestamager bibliotek:
Mandag til fredag 9-19  
Lørdag   9-16   
Søndag fortsat lukket. 
Tårnby Kommunebiblioteker informerer
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

Digital læring efterår 2016: nyt program klar mandag 15. august
Hent det trykte kursuska-
talog på bibliotekerne fra 
mandag 15. august. Du 
kan også se udbuddet af 
kurser på taarnbybib.dk 
fra denne dato.
Kom og få gode tips til 
hvordan du får styr på 
dine feriebilleder og lær 
at forstå din computers 
sprog. Som noget nyt har 
vi også udvidet Windows 

10-kurserne til at være over to undervisningsgange, så der er bedre tid 
til den enkelte. 
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside taarnby-
bib.plan2learn.dk, ved at ringe til os på tlf. 32 46 05 20 eller ved per-
sonlig henvendelse. 
Vi glæder os til at se dig!
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld dig på 
taarnbybib.dk/abonnement

Sammen om kultur og fritid i tårnby
Vil du være med til at styrke kulturen og fritidslivet i tårnby? Så mød 
op til dialogmødet onsdag 21. september kl. 17.00 -20.00 på tårnby 
Hovedbibliotek. 
Tårnby Kommunebiblioteker inviterer til dialogmøde for at styrke sam-
arbejdet mellem foreninger, kommunale institutioner og andre interes-
senter med det formål at skabe gode events og andre aktiviteter for 
borgerne i kommunen.
tilmelding til Minna giesel, mig.hb.bk@taarnby.dk inden 1. sep-
tember 2016
Initiativet til dialogmødet er en del af Tårnby Kommunebibliotekers ar-
rangementspolitik, som blev vedtaget på Kultur- og fritidsudvalgsmøde 
i efteråret 2015.

bIblIOteKetS ARRAngeMenteR pÅ nettet
Følg med på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk ”Det sker på bib-
lioteket” her kan du også købe billetter.
Arrangementsprogrammet i trykt form udkommer hver 20. i måneden.

ARRAngeMenteR pÅ tÅRnbY 
KOMMUnebIblIOteKeR
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en 
månedsoversigt på biblioteket.

Billetbestilling: 
Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 32 51 14 95 eller 
via www.aof-amager.dk. 
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved 
indgangen.

blip båt onsdage
Hver onsdag i august
kl. 16-18 / tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi finder robotter, 3D printere, Lego Mindstorms eller 3D doodler frem. 
Udvalget kan variere fra gang til gang. Kom - det bliver sjovt!

blip båt lørdag
lørdag den 13. august, 20. august, 27. august, 3. september 
kl. 11-14 / tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi finder robotter, 3D printere, Lego Mindstorms eller 3D doodler frem. 
Udvalget kan variere fra gang til gang. Kom - det bliver sjovt!

Højtlæsning for børn
tirsdage og torsdage kl. 10-10.30 / Fri adgang
Højtlæsningen foregår på Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bib-
liotek.

Moderne stofbleer
Søndag den 14. august kl. 10 / tårnby Hovedbibliotek / gratis billetter
Kom og hør om fordelene ved at bruge stofbleer til dine børn.
Line Rosenkilde og Rasmus Keiding fortæller, hvorfor de har valgt at 
bruge stofbleer. Der er 3 gode grunde: Babyen er kemifri, du sparer 
penge og man minimerer skraldet. 

Rockcafé: Sume - lyden af en revolution
torsdag den 1. september kl. 19-21 / tårnby Hovedbibliotek / gratis 
billetter
I 1970’erne sætter et ungt, politisk rockband ord på grønlændernes 
længsel efter frihed og medbestemmelse. Efterårets første rockcafé 
byder på gribende dokumentarfilm om rockbandet Sume, der er blevet 
kaldt grønlands svar på Gasolin. Filmen introduceres af musikekspert 
Steen Deertz. 
De næste rockcafeer foregår: torsdag den 3. november og torsdag 
den 1. december: Temaer annonceres senere.

blip båt lørdag goes west
Lørdag den 3. september kl. 11-14 / Vestamager bibliotek / Fri adgang
Robotterne rykker til Vestamager Bibliotek. Du kan møde dem på ud-
valgte lørdage. Kom - det bliver sjovt! 

bogsalg på Hovedbiblioteket - i 3 dage
lørdag den 3. september fra kl. 9.00 - mandag den 5. september kl. 
20.00
i hele åbningstiden / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Biblioteket har ryddet op og gjort plads på hylderne til nye materialer, 
så du har god mulighed for at gøre et godt køb, når biblioteket holder 
bogsalg

Filmperler
tårnby Hovedbibliotek / torsdag den 8. september, 6. oktober, 3. 
november, 1. december. 
Vestamager Bibliotek / Mandag den 5. september, 3. oktober, 31. ok-
tober, 28. november. 
Kl. 16-18 / Gratis billetter

tÅRnbY KOMMUne

Fortsættes næste spalte
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tÅRnbY KOMMUne

Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Af rettighedsmæssige 
årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. Hent programmet på bib-
lioteket i midten af august.

erindringscafeer – tårnby Stads- og lokalarkiv
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer og 
oplevelser fra tidligere tider. 
Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne anekdoter, men har du 
bare lyst til at lytte med, og få bragt dine egne minder til live igen, er du 
også velkommen. Du kender måske også en eller flere, som vil være 
glad for, at følges med dig.
• Tirsdag den 6. september / Tema: 70’erne på godt og ondt 
Ved efterårets første erindringscafé vil vi prøve at hidkalde stemnin-
gen fra 1970’erne. Vi husker måske både hippitiden og den store 
verdensomspændende oliekrise, der gav os bilfrie søndage og i øvrigt 
påvirkede alles hverdag. Det var et årti, som på mange måder ændrede 
vores holdninger og dagligdagen blev en helt anden - husmødrene blev 
udearbejdende, vi fik nye kolleger fra det store udland og interiøret i alle 
hjem var brunt og brunt.
• Tirsdag den 4. oktober / Tema: Den teknologiske udvikling
• Tirsdag den 1. november / Tema: Barndomsliv gennem tiderne
• Tirsdag den 6. december / Tema: Den dag glemmer jeg aldrig
Alle datoer kl. 14.30-16.30/ tårnby Hovedbibliotek / gratis billetter.

UDSTILLINGSCENTER PLYSSEN • AUGUST •
I samarbejde med Stads- og lokalarkivet i tårnby Kommune, 
foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere og frivillige 
medarbejdere.
Stads- og lokalarkivet i tårnby udstiller: Plyssen i billeder: 
Den midlertidige udstilling blev en succes. Plakater om 
Plyssen gennem årene.
Rodofo Beth udstiller malerier.

Fortsat fra forrige spalte Rigmor Andersen viser elevarbejder fra AOF i Patchwork.
Eva Jespersen udstiller Bornholmsk Keramik.
Kaj Petersen udstiller fotos - Naturbilleder.
Samlinger: Håndværktøj i mini-format ved Kaj Åge Jørgensen. 
Souvenir-skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen. Modeller 
af en kirke fra Østen og mølle fra Amager ved Theodor von der Ahe.
Fra det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tømme-
rup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke ved 
Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitekturpriser ved Bevaringsforeningen 
for Tårnby Kommune.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej 
station, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af gamle 
lokomotiver ved Allan Meyer. Plancher med fotos om Amagerbanens 
historie.
Lufthavnens historie: Store og små flyvermodeller og andre 
effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm. Den er udvidet 
med en udstilling af militærflyvere i miniformat.
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune, Farvetegninger fra Bryggergården og omegn ved 
Chr. Flindt og diverse fotos og tegninger.
Gunnar Anker udstiller bøger, hæfter, tidsskrifter, programmer, te-
stamenter, blade, aviser, spil og meget mere fra en svunden tid.
Tegninger og foto: Maglebylille og Amager Rundt: Carl Erik Fugl.
Plyssens historie - Kastrup Broforening – Tårnby 
Brandvæsen og Foreningsportrætter
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang
UDStIlleRe SøgeS
Foreninger, hobbyfolk, samlere og andre der vil fremvise sine aktiviteter 
og samlinger for et større publikum kan få plads på Plyssen i 2017. 
Henvendelse til udstillingsleder Heinrich Ehrenreich, Bygrænsen 50, 
2770 Kastrup, Telefon 3251 0911 eller på mail: heinrich.ehrenreich@
gmail.com

Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING 

   Tirsdag den 20. september 2016 klokken 18.00  
i Foreningscentret, mødelokale 6

Amager Landevej 71
2770 Kastrup

Dagsorden i h.t. vedtægterne

Venlig hilsen 
bestyrelsen

p.v.b.
Karl Johann Carstensen, formand

AMAGERTEATRET
Nye Borgerlige vil være 
kendt på det sydlige Amager
Partiet Nye Borgerliges for-

mand, Pernille Vermund og 
næstformand Peter Seier 
Christensen gæstede mandag 

i juni Tårnby-Dragør i forbin-
delse med lokalafdelingens 
stiftende generalforsamling.

Tårnby-Dragør er den 18. 
lokalafdeling, der indtil nu 
(juni) er stiftet.

På generalforsamlingen 
forklarede de om partiets 
program, planer og kommen-
de aktiviteter. Første priori-
tet er at få indsamlet 20.109 
underskrifter, således at Nye 
Borgerlige bliver opstillings-
berettiget til blandt andet fol-
ketings– og kommunalvalg. I 
juni var der indhentet 14.680 
godkendte stillere, så målet 
er formentlig nået i løbet af 
august. 

På den stiftende general-
forsamling blev: Benny Bind-
slev (formand), Jesper Villad-
sen (næstformand), Jesper 
Christensen (sekretær) og Jef 
Pallavicini (kasserer) valgt ind 
i Tårnby-Dragørs lokalbesty-
relse. Desuden blev Torben 
Hansen og Asbjørn rasmus-
sen valgt. 

tsp

Fra venstre mod højre: Peter Seier Christensen, næstformand 
for Nye Borgerlige, Jef Pallavicini, kasserer NB Tårnby-Dragør, 
Jesper Christensen, sekretær NB Tårnby-Dragør, Benny 
Bindslev, formand NB Tårnby-Dragør, Jesper Villadsen, 
næstformand NB Tårnby-Dragør, Asbjørn Rasmussen og 
Torben Hansen, bestyrelsesmedlemer NB Tårnby-Dragør, 
Torben Frederiksen og Brian Møllenbjerg, medlemmer NB 
Tårnby-Dragør (ej i bestyrelsen) Pernille 
Vermund Formand for Nye Borgerlige.

Nye Borgerlige jagter stillere

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer  
fredag 2. september 2016. 

Deadline er mandag 29. august 2016 kl. 10.
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MÅNEDENS FoTo er taget af René Fokdahl, Amager Fotoklub en tidlig morgen ved Amager Strand. Billedet er knipset søndag 3. juni klokken 4.49.

Fair Transport 
– Vi har brug for din hjælp!

Skriv under for fair 
transport, ligeløn og gode 
arbejdsforhold uden social 

dumping i Danmark og Europa

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer  fredag 2. september. 
Deadline er mandag 29. august 2016 kl. 10.

Standup show på Teater play. Kon-
ceptet er simpelt 

Fire sjove folk spiller Dungeons & Dra-
gons på scenen; En flok eventyrere, 
hvis lige du aldrig før har set, vil drage 
ud på en farefuld færd. 

De er oppe imod reptilgudens kult 
og kun samarbejde, heldige terninger 
og et veloplagt publikum kan sikre en 
sejr.

Indtil videre er Sebastian Dorset 
og Niels Forsberg blandt eventyrerne, 
mens Mads ”Master” Brynnum sty-
rer slagets gang som den hårde, men 
helt igennem uretfærdige dungeon-
master.

Og en af ud-
fordringerne 
bliver helt 
s i k k e r t 
at ba-
l a n c e r e 
ønsket om 
at fortsætte eventy- ret 
over flere aftener med den uundgå-
elige lyst til at score et Total Party Kill.

Næste show: 24. august kl. 20.00
Derefter: 28. september, 26. oktober 
og 30. november. lle dage kl. 20. 

#Isidderpåenkro - live med komikere
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Dansetimen
Romantisk komedie med sociale handicaps og dår-
lige knæ
En rørende og meget morsom kærligheds-
komedie af Mark St.Germain, hvor Jesper Asholt 
træder i karakter som en mental handicappet, 
men charmerende professor John.

Han indleder nødtvungent et forhold til sin nabo 
en karismatisk smuk danser, som er fysisk knæ-
skadet.

31. okt. og 1. og 2. nov. kl. 19.30
LANDSTEATRET

The Sunshine Boys
En klassiker indenfor morsomme teaterforestillinger

28., 29. og 30 november kl. 19.30
En etableret komikerduo - The Sunshine Boys - har et livslangt 
samarbejde bag sig. De sidste mange år udviklede samarbejdet sig 
nærmest til had, afsky og væmmelse. Men fjernsynet vil lave en 
udsendelse, hvor man viser nogle af “de store gamle”. Tilbuddet er 
fristende - af flere grunde - og Willies niece er agent og presser på. 

Der er ingen vej udenom: De må arbejde sammen igen! Én eneste 
gang. Vi følger prøverne og ser resultatet af det tætte samarbejde 
mellem to, der ikke kan fordrage synet af hinanden.            Teater 2

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

Far’ På Færde
Sølvbryllups-komedie med fortidsminder

Komedien blev Ayckbour-
ns helt store gennem-
brud, og denne perle af 
en forestilling er gang på 
gang blevet taget op, se-
nest i West End i London 
i 2013 med stor succes 
både hos publikum og 
anmeldere.

30. og 31. januar samt 1. 
februar kl. 19.30

COMEDIETEATRET

Vrede 
13., 14. og 15 marts kl. 19.30
Gjort gerning står ikke 
til at ændre

På overfladen er 
Alice en kvinde, der 
har alt man kan  
ønske sig. Hun er en 
velanset hjernefor-
sker, hendes mand, 
Patrick, er en aner-
kendt romanforfatter, 
der elsker hende, og 
deres store søn, Joe klarer 
sig godt i gymnasiet. 

Alt forekommer så helt igennem rigtigt i denne lille familie 
fra den kreative klasse; de lever det gode liv, præget af de rigtige 
holdninger. De er prototypen på politisk korrekthed. 

Da deres søn bliver taget i at male racistiske slagord på en moske, 
ryster fundamentet under den veluddannede og tolerante families 
selvforståelse. Sammen med forældrene til Joes’ kammerat og med-
skyldige, forsøger Alice og Patrick at forstå, hvad der drev deres søn 
til så intolerant en handling.

                          folketeatret | turne
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Amagerteatret henter sjove og underhol-
dende forestillinger med kendte skuespil-
lere til den lokale teaterbygning Kultur-
huset KastrupBIO.

Mange af skuespillerne kender du fra 
TV. Jesper Asholt (Nikolaj og Julie), 
Waage Sandø (IP fra Rejseholdet), 
Ann Eleonora Jørgensen (Taxa), Ca-
milla Bendix (Sommer), Troels Lyby 
(Ditte&Louise), Anette Heick (vært for 
det danske Melodi Grand Prix), Flemming 
Jensen () og så videre

Selvom forestillingerne for de flestes 
vedkommende er båret af humor, er 
der en mening i galskaben - og så viser 
teaterforeningen også stykker, hvor det 
er det intense drama, det vedkommende 
og gribende, hvor store livs-spørgsmål 
stilles til skue i den store mørke sal.

Repertoiremæssigt maler Amagerteatret 
med den brede pensel, men altid med 

kvalitet for øje. Amagerteatret er en for-
ening og medlemmerne er det publikum, 
som kommer til forestillingerne i Kultur-
huset KastrupBIO. En erfaren bestyrelse 
holder sig orienteret om turné-teatrenes 
udbud af forestillinger og da foreningen 
er kendt og respekteret i de turnerende 
teatres verden er de ofte førstevælger til 
de helt store og nye forestillinger. 

Udover teateroplevelserne er publikum 
som medlemmer af foreningen også 
velkommen til generalforsamlingen, som 
i år holdes 20. september. 

Det er muligt at vælge mellem manda-
ge, tirsdage og onsdage! Flest pladser 
mandage

Derfor... velkommen i 
AMAGERTEATRET

Karl Johann Carstensen, formand

Priser 2016-17 Indmeldelse gælder hele sæsonen 
Abonnement 

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

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.  
Der kan tegnes abonnement på www.amagerteatret.dk 

Vigtigt: Ændringer i programmet kan forekomme, som det 
er set i tidligere sæsoner, at en skuespiller er udskiftet i prø-
veforløbet. Nogle af forestillingerne skal først spille om et år, 
ligesom salgssucces kan betyde, at en turné bliver længere, 
end skuespillerne havde regnet med.

Et medlemsskab af AMAGERTEATRET  sikrer rabat på billet-
ter til alle teaterforeninger i det tidligere Københavns Amt. 

OPLYSNINGER på www.amagerteatret.dk,  
via info@amagerteatret.dk eller hos  
Ole Skibsted  30 23 39 85.

Du kender dem fra TV - se dem på scenen

Kun 100 abonne-menter tilbage - flest til mandage!

©
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K-t.K.g. Kastrup-tårnby 
Kvindelige gymnastikforening 
begynder sin 62. sæson.

MOtIOnSgYMnAStIK
pilegårdsskolen:
tirsdag, start tirsdag 6. september 2016
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
torsdag, start torsdag 1. september 2016
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

Ring og aftal en prøvetime
Helle tlf. 29 71 26 52 
Susanne tlf. 28 97 35 75 bedst efter kl. 18:00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk 

Pris: 550 kr. for perioden
1. september 2016 – 25. april 2017
Se mere på www.ktkg.dk 

Tilmelding til årets velgø-
renhedsløb er nu åben
Nytårsaftensdag finder årets 
løb sted på Amager, Socialma-
raton og der er nu åbent for. 
tilmelding. Det sociale kom-
mer af, at deltagergebyret går 
til børn og unge med svære 
sygdomme.

Hele deltagergebyret går 
til at skabe rammerne for ak-

tiviteter og gode oplevelser 
blandt børn og unge, som pga. 
deres svære sygdom befinder 
sig fjernt fra en almindelig 
hverdag.

Løbet er drevet af frivillige 
kræfter, og alle udgifter dæk-
kes af sponsorer på Amager. 
Socialmaraton er et løb for 
alle og derfor kan man løbe 
både en hel, halv og en kvart 

maraton. Man tilmelder sig 
på den tid, man gerne vil gen-
nemføre løbet på, og inddeles 
så i grupper med fartholdere, 
som løber sammen og støtter 
hinanden hele vejen til mål-
stregen.

Forskud på nytårsfesterne
På løbeturen kommer du 
rundt om et stort stykke af 
Amager og ser lokale sevær-
digheder som Københavns 
Lufthavn, Den Blå Planet samt 
dejlig natur, moderne bebyg-
gelse og operaen på Holmen. 
Undervejs er der depoter med 
rigeligt at drikke og spise til 
alle.

Alle grupperne kommer i 
mål samtidig, og derefter er 

der kransekage og bobler til 
alle, mens vi siger godt nytår 
og en lokal kendis siger et par 
bevingede ord.

Ved afslutningen trækkes 
der lod om præmier doneret 

af forskellige virksomheder.
Lørdag 31. december Løb 
10,5 km, 21,1 km eller 42,2 
km for et godt formål.

Baggrund
Socialmarathon har fundet sted 31. december i 15 år 
og har igennem årene sendt mere end 1,2 millioner kr. 
afsted til at hjælpe alvorligt syge børn og unge gennem 
Rigshospitalets BørneUnge-program.
Bag løbet står Kastrup Rotary Klub og Inner Wheel samt en 
masse sponsorer i form af små virksomheder på Amager.

Løb før nytårsløjerne

Børnemilen
Amager Atletik clubs årlige børnear-
rangement på volden ved christmas 
Møllers plads

Af Michael Christensen, Amager Atletik Club

Amager Atletik Club afholder for 19. 
gang Børnemilen med start og mål ved 
Christmas Møllers Plads. 

Det plejer at være en festlig eftermid-
dag, hvor børnene ud over selve løbet får 
mulighed for at løbe 30 m sprint, kaste 
skumspydkast og kuglestød ligeså me-
get de orker, før under og efter løbene. 

Er alle velkomne til bare at komme og 

kigge på – der er gang i poderne.
Efter løbene er der medalje, frugt og 

drikke til alle samt en præmie til vinde-
ren i alle 8 klasser. 
Lørdag 20. august – for børn indtil 15 år.
Kl. 15: op til 6 årige 1,2 km., evt. med mor 
eller far i hånden. 
Kl. 15.20: 7-9 årige 2,4 km.
kl. 15.45: 10-12 årige og 13-15 årige, 2,4 km.
Startgebyr 60 kr. Tilmelding på www.
events4u.dk eller ved startstedet på dagen. 

info:
Alle klubbens ungdomshold for børn og 
unge indtil 16 år har åbent for nye med-
lemmer. 
Oplysninger på www.amageratletik.dk 

Tårnby Skøjte Klub har være 
på Sommer camp i prag i 3 
uger, så alle løbere er klar til 
den nye spændende sæson 
De har trænet med flere inter-
nationale navne og fået mas-
ser af inspiration. Men der har 
også udover hård træning væ-
ret plads til ferie, vandland, 
shopping, seværdigheder og 
kultur. Så det har været en 
dejlig og hyggelig sommer-
ferie.

Dansk Skøjte Union har 
også brugt sommeren til at 
udtænke store planner for 
den kommende sæson. De 
har udtaget to tårnbyløbere 
til eliteprogrammet i talent-
truppen (landshold). 

Annika Skibby er udtaget 

for sit gode resultater fra 
danmarksmesterskaberne 
og sjællandsmesterskaberne 
og på baggrund af sine store 
fremskridt i sidste sæson. 

Ellen G. Danielsen har 
været på Dreamteam siden 
2014. De to slyngveninder 
bliver fremover ikke bare 
klubrivaler, men nu også kon-
kurrenter fra den nye sæson, 
idet Annika rykker op i Ellen´s 
gruppe ”Novice”. 

I klubben er der lagt ny 
strategi for FunSkate-løberne. 
FunSkate er for alle begynde-
re og øvede løbere, der som 
minimum har ét klubmærke. 
Der bliver holdt fælles træ-
ningssamling i september, 

hvor hele Sjælland samles til 
en hyggelig  træningsweek-
end i TSK og derudover af-
holder TSK en stor FunSkate 
konkurrence i oktober. Det 
betyder meget for løberne at 
de føler sig trygge, og derfor 
skal deres første konkurrence 
naturligvis være på hjemme-
bane. 

TSK har masser at byde nye 
medlemmer, når sæsonen 
starter. 
Sæsonstart 27. august kl. 
14-15. Alle er velkomne på 
isen.

God start på en ny sæson

Miniton …
… er et koncept, hvor 

børn og forældre træner 
sammen under instruktion 
af engagerede ungdoms-
trænere og ungdomsspil-
lere fra KMB2010. 

Miniton er for børn i al-
deren 3-7 år. Målet er at 
få børn til at motionere 
og have det sjovt sammen 
med både forældre og  
børn på deres egen alder 
med udgangspunkt i bad-
minton. 
Hver lørdag kl. 10 -11 fra 
3. september i hallen på 
Gammel Kirkevej 92.

Annika Skibby ogEllen G. 
Danielsen er udtaget til Dansk 

Skøjte Unions talenttrup
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Forkælelsesferie i Harzen Miniferie midt i Danmark
6 dage på 4-stjernet hotel i Braunlage, Midttyskland 3 dage på 4-stjernet centrumhotel i Kolding

Maritim Berghotel Braunlage HHHH

Braunlage i Oberharzen er indbegrebet af 
Harzenromantik med sine originale gamle 
træhuse, floden der bruser gennem byen og 
en natur, hvor skovene og bjergene gemmer 
på borge fyldt med middelaldermystik og 
ridderromantik. Det 4-stjernede hotel ligger 
hævet over byen med udsigt til det hele og 
med optimale rammer for en rigtig forkælel-
sesferie. Her er et væld af faciliteter til fri af-
benyttelse. Badekåbe og badesko kan lånes i 
receptionen, og opholdet inkluderer et frivil-
ligt aktivitetsprogram, hvor man for eksem-
pel kan starte dagen med vandgymnastik i 
den store wellnessafdeling. 

Maritim Berghotel Braunlage 

First Hotel Kolding HHHH

Kolding har en helt central beliggenhed 
for oplevelser på Fyn og i hele Syd- og 
Sønderjylland. Her bor I på et moderne 
kvalitetshotel lige op ad Kolding Slotspark. 
Og går I ned ad slotsalléen ved siden af 
hotellets hovedindgang og fortsætter ad 
Kærlighedsstien langs Slotssøen, møder I 
synet af byens smukt restaurerede vartegn 
Koldinghus (300 m), der troner over landska-
bet og som igennem århundreder var et af 
rigets vigtigste kongeslotte. På den anden 
side af søen finder I det tropiske badeland 
Slotssøbadet, og fortsætter I hele vejen rundt, 
kommer I til Legeparken.

First Hotel Kolding

Ankomst: Valgfri frem til 15.12.2016.
Kurafgift maks. EUR 2,20 pr. person
 pr. døgn. Ankomst: Fredage i perioden 12.8.-16.12.2016.

•	2 overnatninger
•	2 x stor og indbydende   
 morgenbuffet
•	1 x 2 retters middag   
 på Restaurant Berg   
 med panoramaudsigt over  
 Banegårdpladsen
•	Fri Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.099,-
Pris uden rejsekoden 1.249,-

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

KØR SELV-FERIE

Landlig idyl i slottenes land
4 dage på 3-stjernet hotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Ankomst 
Valgfri frem til 16.9. samt mandag til 
fredag i perioden 19.9.-21.12.2016.

Landhaus Bondzio HHH

Hotellet ligger i rolige, naturskønne omgivelser 
nær Schwerin (17 km) på østsiden af den store, 
smukke Schwerinersø og ikke langt fra søen 
Cambser, hvor man kan bade om sommeren. 
Her har I mulighed for nogle afslappende ferie-
dage i hyggelige omgivelser med mange gode 
udflugtsmål. I kan tage på eventyr i det skønne 
landskab i Mecklenburg-Vorpommern og opleve 
de mange stemningsfulde, gamle byer og pragt-
slotte, som vidner om områdets spændende 
historie. I kan for eksempel smutte omkring 
Torneroseslottet i Schwerin, der ligger og troner 
på en lille ø ude i søen. Men også barokslottet 
i Ludwigslust (50 km) eller renæssanceslottet i 
Güstrow (54 km) er et besøg værd. Og hvis I spil-
ler golf, er det oplagt at benytte sig af rabatten 
på greenfee, som gælder til den 18 huller store 
Winston Oben golfbane hos Winston Golf kun få 
kilometer fra hotellet. Besøg også glasmuseet, 
der ligger lige ved hotellet, hvor man kan få et 
indblik i det gamle håndværk og de traditioner, 
der er forbundet med produktionen af den spe-
cielle, gamle glastype Waldglas.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag
•	 1	velkomstdrink
•	 1	x	entre	til	Mecklenburger		
 Waldglasmuseum
•	 20	%	rabat	på	greenfee

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.049,-
Pris uden rejsekoden 1.199,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne. Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

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

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

•	 5	overnatninger
•	 5	x	champagnebrunch
•	 5	x	3-retters	middag/

buffet
•	 Stort aktivitetsprogram
•	 Entre til fitnesscenter, 

pool og sauna
•	 Udlån af badekåbe og 

badesko
•	 10	%	rabat	på	wellness-

behandlinger
•	 10	%	rabat	på	det	 

historiske damplokomotiv

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.549,-
Pris uden rejsekoden 2.849,-

Børnerabat
1	barn	0-3	år	gratis.
2 børn 4-12 år ½ pris.

Børnerabat
1	barn	0-3	år	gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

Også 2 eller
4 overnatninger

Også 3 og 7 nætter!

Landhaus Bondzio
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Det var på FDFs landslejr 
ved Sletten i jylland

Af Michael Pedersen

Landslejr er noget der afhol-
des hvert 5. år i FDF. Det er 
ni dage med fantastiske op-
levelser. I år var FDF Korsve-
jen afsted med mere end 50 
deltagere, og sammen med 
nabokredsen K13 og et hold 
belgiske spejdere, var de 
næsten 80 personer samlet 
i egen lejr. Lejren var i øvrigt 
bygget op omkring et kæmpe 
raftebord, der udgjorde et 
stort overdækket kors, hvor 
der kunne sidde 20 personer 
på hver ”vinge”. 

De belgiske spejdere var et 
kæmpeplus at have med. De 
var alle mellem 16 og 26 år og 
sprængfyldt med energi, så 

når der skulle bindes rafter og 
hugges brænde, var de ikke 
til at styre på en tønde land. 
Dejligt sociale og hyggelige 
mennesker, der blandt andet 
lærte os en lang række lege, 
som vi ikke kendte. Hvem ved, 
mon ikke der er basis for en 
gensynstur den anden vej? 

lkfj ignmg
Selvom man er spejdere og 
FDFere, så kommer vi ikke 
udenom, at elektronikken 
har gjort sit indtog på mere 
end et område: Mobilen kan 
ingen undvære nu om stun-
der, og FDF har simpelthen 
valgt at lave en lang række 
aktiviteter, som netop kræver 
brug af mobilen. Heldigvis 
kombineres dét med mobilen 
med aktiv bevægelse rundt 
i området på en sjov måde. 

Men hvordan klarer man så 9 
dage uden strøm?? Man sæt-
ter selvfølgelig to solpaneler 
og et autobatteri op, samt en 
stor taske med 25 lommer og 
25 USB stik i, så alle løbende 
kan lade op! 

Et andet sted hvor moderne 
teknik gjorde sit indtog, var 
faktisk på betalingsområdet. 
Lejren var ganske enkelt kon-
tantløs, mønter og sedler kun-
ne simpelthen ikke bruges! I 
stedet for fik alle et armbånd 
(plomberet fast til håndled-
det) med en lille chip på, som 
så blev brugt som betalings-
middel. Hjemmefra kunne 
mor og far så sætte penge ind 
på armbåndet, og løb man tør 
for penge midt på ugen, eller 
faldt man for et godt tilbud i 
den lokale spejdersport (som 
hedder 55Nord her), så kunne 

man bare sætte flere penge 
ind. 

Kendisser til stede
Dronning Margrethe er pro-
tektor for FDF og dukkede 
derfor, traditionen tro, også 
op. Hun fik en tur rundt i hele 
lejren, og om aftenen deltog 
hun i det store fælles lejrbål, 
hvor hun officielt åbnede lej-
ren. Undervejs i åbningstalen, 
slog hun over i engelsk for på 

den måde også at byde de 
mange udenlandske gæster 
velkomne. Ikke bare de bel-
giske gæster, men også delta-
gere fra Skotland, Hong Kong, 
Uganda, Tyskland, Malta, 
Finland, Myanmar, Indien og 
mange andre steder…. 

En anden kendt person lag-
de også vejen forbi landslej-
ren, nemlig Bubber! Han var 
med fem dage i træk sammen 
med Drs Sommer Summa-
rum, som hver morgen sendte 
fra lejren. Der var sørget for 
en fordeling lejrene imellem, 
så ikke alle skulle forbi TV-
setuppet samme dag. For de 
største af børnene (de hedder 
seniorer og er 15 år og opef-
ter), blev der bl.a. arrangeret 
koncert i deres eget helt spe-
cielle lejrområde. Wafande og 

Man kunne altid se hvilket 
”Rige” man kom fra, da alle 
havde fået en fælles genstand 
i en farve der matchede riget. 
Her børnene fra Korsvejen med 
blå tørklæder. 

FDF har altid et igangværende udviklingsprojekt hvor man 
støtter op om et land, og lige nu er det Myanmar. Derfor er 
myren Maren (”Myanmaren”) og myren Mark opfundet til 
lejligheden. Man giver kr. 5,- for et klistermærke som hæftes 
sammen til en lang myresti, som gerne skulle ende med at nå 
til Myanmar..... (Der er 7613 km!). 

Har du ikke fået Tårnby Bladet 
... kan du hente det i et af vore depoter!

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET

KASTrup
• Irma Kastrupvej 223
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Kulturhuset Kastrup BIO
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Lystådehavnen, Havnekontoret

TårNBY
• Allégårdens Blomster, Tårnbyvej 51
• Super Brugsen, Tårnby Torv
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100

veSTAmAGer
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter

DrAGør
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18 
• Golfklubben, Kalvebodvej 100 
• Café Sylten, Søndre Strandvej 50

SuNDBY
• Sundby Sejl, Amg. Strandvej 15
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Kvickly, Englandsvej 28
• Føtex, Kirkegårdsvej 2

Dem finder  du  blandt andet:

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste fredag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor 
nejtak’ere til  reklamer lægges godt 3500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dagør og Sundby.

FDF Korsvejen på lejr



Tå
r

N
B

y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
6

 4
3

Det var fantastisk flot 
underholdning der blev stillet 

op med til de store fælles 
lejrbål. En række figurer 

gik igen, alle kendinge fra 
sangbogen ”March & Lejr”, her 

sørøverkaptajnen Jonathan. 
Kigger man efter under 

forklædningen genkender 
man Henrik Løtschberg fra 

Tårnby Teater! Henrik er 
tilfældigvis også gammel 

FDFer fra netop Korsvejen. 

Sådan ser en ”naturøkologiskCO2miljøvenlig” mobillader ud 
anno 2016 – med plads til 25 samtidige opladninger! 
Belgierne kunne altid kendes på (udover sproget altså!) de 
lysebrune nederdele og bukser – og de orange kasketter! 
Ualmindeligt effektive og sjove! 

med 11.500 andre

Joey Moe gav den max gas for 
de 3000 personer, der kunne 
klemmes ind på koncertområ-
det. Alle dansede og sang og 
var med hver gang der skulle 
råbes seniorernes faste slag-
ord ”Hip Hip Orange”. Orange 
var i øvrigt farven, der marke-
rede deres lejr. 

vi ses igen!
FDF Korsvejen lå sammen 
med en række andre Amager- 
og Københavnerkredse i Blåt 
rige – markeret med blåt, og i 
en landsby kaldet ”Balladen”. 
Og der var masser af sjov og 
ballade. Så meget at alle al-
lerede går og glæder sig til 
næste lejr – i 2021! 

Som billedet tydeligt viser fås FDFere i alle 
aldre og størrelser - og lidenhed er ingen 
hindring for at deltage i landslejr!

Der skulle graves mange huller til rafterne, men 
hvad gør man når armene begynder at gøre ondt, 
når man graver med pæleboret! Ja, så sætter man 
sig på det og graver videre!

Glade smil og kammeratskab - let genkendelige fænomener på en landslejr for 11.500 
FDFere.
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ICE AGE: DEN VILDESTE REJSE - 
dansk tale, 2D                         
20 – 21/8: kl. 13.30  fr. u. 7
DEN STORE VENLIGE KÆMPE – dansk 
tale, 2D                           
13 – 14/8:      kl. 13.30
20 – 21/8:      kl. 15.30
27 – 28/8:      kl. 14.30 fr. u. 7
JASON BOURNE                                                                               
12 – 17/8:      kl. 20.30 t. o. 11
KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV – 
dansk tale, 2D
12/8: kl. 17.30
13 – 14/8: kl. 13.00 + 17.30
15 – 17/8:      kl. 17.30
20 – 21/8:      kl. 13.00
27 – 28/8:      kl. 12.30 fr. u. 7
KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV – 
dansk tale, 3D
13 – 14/8:      kl. 16.00
20 – 21/8:      kl. 15.00

GHOSTBUSTERS, 2D                                                                       
12 – 17/8:      kl. 18.00  t. o. 11
FIND DORY - dansk tale, 2D                                                              
Forpremiere:
13 – 14/8:      kl. 15.00
Danmarkspremiere:
25 – 26/8:      kl. 17.30
27 – 28/8:      kl. 13.00 + 17.30
29/8 – 1/9:     kl. 17.30 fr. u. 7
FIND DORY – dansk tale, 3D
27 – 28/8:      kl. 15.15
Danmarkspremiere:
SUICIDE SQUAD, 2D                                                                        
11 – 24/8:      kl. 19.30 t. o. 11
LOVE & FRIENDSHIP                                                                        
18 – 24/8:      kl. 18.00 t. f. a.
CAPTAIN FANTASTIC                                                                       
18 – 24/8:      kl. 20.00 t. o. 11
MONSIEUR CHOCOLAT                                                                  
18 – 24/8:      kl. 17.00 t. o. 11

Danmarkspremiere:
FLORENCE                                                                                        
25 – 31/8:      kl. 17.00 + 20.00
1/9: kl. 19.30 t. f. a.
Danmarkspremiere:
NERVE                                                                                                
25 – 31/8: kl. 19.30
1/9: kl. 17.00
Danmarkspremiere:
KÆRLIGHED OG ANDRE 
KATASTROFER                                    
1/9: kl. 20.00
Høstmarked 3/9:
Vi åbner kl. 9.00 og viser film allerede fra kl. 
10.00!
Formel 1:
4/9: Italiens Grand Prix.
Løbstart kl. 14.00 (slut ca. kl. 16.00)
Opera på lærredet:
13/9: LA TRAVIATA fra havnen i Sydney kl. 
19.30

Filmoversigt 

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

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til 
sidste film starter. 
Lør. og søn. 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, for- og 
danmarkspremierer.

KÆLEDYRENES 
HEMMELIGE LIV
Hunden Max lever et godt liv 
med sin ejer på Manhattan i 
New York. En dag bliver hans 
verden vendt rundt, da ejeren 
kommer hjem med et nyt kæledyr. 
Pludselig er den lille terrier ikke 
favoritkæledyret længere, og 
samtidig er der en anden trussel 
udefra, han skal forholde sig til. 

FIND DORY 
Alles yndlingskirurgfisk, den 
glemsomme Dory lever lykkeligt 
på koralrevet sammen med Nemo 
og Marlin. Da Dory pludselig 
kommer i tanke om, at hun har 
en familie, som måske leder efter 
hende, rekrutterer hun Marlin og 

Nemo til et skelsættende eventyr 
tværs igennem det store ocean 
til det prestigefulde Marine Life 
Institute, et rehabiliteringscenter 
og akvarium.

SUICIDE SQUAD
Saml et hold af verdens mest 
farlige, fængslede superskurke. 
Giv dem det mest kraftfulde 
arsenal af våben, som regeringen 
råder over, og send dem ud på en 
mission for at besejre en mystisk 
og uovervindelig modstander. Det 
er præcis, hvad den amerikanske 
efterretningsofficer Amanda Waller 
har gjort. Hun har samlet en 
hemmelig gruppe af forskellige 
udskudte fængslede personer, som 
intet har at tabe. 

LOVE & FRIENDSHIP 
Omkring 1790’erne ankommer 
den smukke enke Lady Susan 
Vernon til sine svigerforældres 
landejendom for at undslippe 
rygter om hendes gøren og laden 
efter hendes mands død. Under 
hendes ophold beslutter hun sig 
for at finde en ny mand til hendes 
(noget modvillige) datter Frederica 
og hende selv.

CAPTAIN FANTASTIC 
Ben Cash, en dedikeret far har 
valgt at leve afsondret fra resten 
af verden med sin familie, dybt i 
skovene i det nordvestlige USA. 
I et selvforsynende paradis i 
ødemarken bruger han sit liv på at 
opdrage sine seks børn til at blive 
hele mennesker. Men så rammer 

tragedien familien og tvinger Cash 
og børnene ud af den selvskabte 
isolation. Da børnenes mor dør, 
rejser familien til New Mexico, 
hvor bedsteforældrene bor, og 
hvor moren skal begraves. På 
rejsen konfronteres børnene med, 
hvor lidt de egentlig kender til 
den verden, som findes uden for 
familiens skød.

MONSIEUR CHOCOLAT
Han er født slave og dømt til et 
liv som andenklasses borger, 
men i Cirkus finder han mulighed 
for at udtrykke sig og sammen 
med klovnen Footit bliver han et 
hit som hans sidekick Chocolat. 
I Belle Epoques Paris bliver 
klovneparret feterede berømtheder 
– han kommer på scenen og 
fejrer triumfer som Othello. Han 
overskrider grænser, som ingen før 
har gjort det, nyder selskabslivet 
og bliver endda gift med Marie, 
en hvid kvinde. Men da succesen 
smuldrer, møder han også 
bagsiden og bliver offer for tidens 
diskrimination og for sit eget 
forbrug af alkohol, stoffer og spil.

FLORENCE
Den sande historie om Florence 
Foster Jenkins, en legendarisk 
sangerinde fra 1940’ernes 
New York, der målrettet jagter 
drømmen om at blive en stor 
operasanger. I hendes eget 
hoved lyder hendes stemme 
smuk og ren. For alle andre er 
det forfærdeligt – og hylende 
morsomt! Hendes ægtemand og 

manager, den meget velhavende 
St. Clair Bayfield, er fast besluttet 
på at skærme sin elskede Florence 
fra sandheden, men da Florence 
beslutter sig for at synge ved en 
stor koncert i Carnegie Hall, ved 
St. Clair, at han står overfor sin 
største udfordring.

KÆRLIGHED OG 
ANDRE KATASTROFER
Rosa er en succesrig psykolog og 
en kontrolfreak, der tilsyneladende 
lever idylisk i en kernefamilie med 
den evige drengerøv Frederik, 
hendes diametrale modsætning. 
Men Frederiks elskerinde, Sonja 
er blevet gravid med hans barn, 
og da hun opsøger byens bedste 
psykolog –Frederiks kone Rosa! – 
for at få hjælp, kæntrer Rosas og 
Frederiks ellers så trygge verden. 

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

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

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

cirkus Arena inviterer vild 
med dans-deltagerne james 
Sampson og Sara Maria Franch-
Mærkedahl helt ind i manegen, 
når cirkus Arena kommer til 
Amager i næste uge 

Ud over kridtede dansesko, vil 
man kunne opleve James Samp-
sons sangstemme og Sara Maria 
i rollen som sprechstallmeister 
sammen med Cirkus Arenas 
hjemvendte søn, Patrick Berdino. 
Vild med cirkus-trioen forener 
showbizz, musikoplevelser og 
cirkustraditioner, når de sammen 
præsenterer årets forestilling.

Udpluk af Cirkus Arenas ’Vild 
med cirkus’-forestillingen 2016:

• Verdens hurtigste jonglør Ma-
rio Berousek, der har arbejdet 8 år 

i Moulin rouge
• ’Vild med cirkus’-ballet med 

glitrende kjoler og svingende 
hofter

• Arenas italienske husklovn 
Jimmy Folco er tilbage i lidt for 
store dansesko

• En euforiserende lasermand, 
der kaster magisk lys over fore-
stillingen

• Masser af dejlige cirkusdyr 
med Arenas elefanter, søløver og 
araberhingste i skøn forening.

- Det føles som at komme hjem 
at skulle rejse med Cirkus Arena. 
Min far var cirkusartist, og jeg er 
spændt på at skulle skabe min 
egen cirkushistorie. Som tv-vært 
har jeg stået meget foran skær-
men, så jeg glæder mig til at kom-
me helt tæt på folk – og kunne 

give publikum et kram, fortæller 
Sara Maria Franch-Mærkedahl, 

tidligere Vild med dans-vinder, 
TV2 vært og nu altså også cirkus-
debutant. Cirkus Arena-karava-
nen lægger vejen forbi Kastrup 
og Dragør i slutningen af uge 33.

viND BiLLETTER
Cirkus Arena angiver en størrelse 
på cirkus. Hvilken?

Mail svaret til www.taarnbybla-
det.dk og skriv Arena i emnefel-
tet. Vi skal have svare senest tirs-
dag 16. august kl. 10. Vi skal have 
navn, telefonnummer og adresse. 
Så får vinderne øjeblikkelig be-
sked og skal hente billetterne på 
redaktionen. 

Mere besked til vinderne.

Trio Creation. Foto: Christian Warrer Cirkus Arena

Fra Vild med dans til Vild med cirkus

Sara Maria, Jimmy Folco og James Sampson.  
Foto: Christian Warrer Cirkus Arena

viND BiLLET-TER TiL ciRKUS  ARENA FoRE-STiLLiNGER  i TÅRNBY/DRAGØR

Kastrup - Englandsvej/Ugandavej
Fredag 19. august Kl. 18.30
Dragør - prins Knuds Dæmning 
Lørdag 20. august Kl. 12.00 & 
15.30 (UDSOLGT KL. 12.00 

Billetkontor
Billetkontorets åbningstid er 
11:00-17:00 alle ugens dage på 
telefon 40 30 01 02.
Vores billetpersonale kan telefo-
nisk give den bedste rådgivning i 
forhold til priser, udsyn, børn, kø-
restole, m.m. Vores telefonsystem 
består af 4 linier med køfunktion, 
hvilket sikrer hurtig ekspedition 
og kortest mulig ventetid.

Ticketmaster 
- bestil billetter online døgnet 
rundt!
Bestil dine billetter online på 
Ticketmaster.dk. 
OBS! Det er ikke alle sektioner, 
der udbydes på Ticketmaster.
Viser Ticketmaster udsolgt, kan 
billetter til pågældende forestil-
ling blot bestilles pr. telefon i 
stedet.
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Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

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

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Amagers ældste gospelkor 
crossroad Gospel holder 
åbent hus 
Går du med en lyst til at syn-
ge i kor, så prøv os. Vi er 50 
sangere, i alle aldre,  der får 
vores ugentlige gospel ”fix”, 
hver onsdag fra kl. 19.00-
21.30, i Korsvejskirken.

Vi synger rytmiske sange 
– alt fra gospel, ballader og 
over til mere funky ting.

Som et af de eneste go-
spelkor i Danmark, har vi også 
den dybe M/K basstemme, da 
vi har 4 stemmegrupper: Bas, 
tenor, alt og sopran.

At være en del af Crossroad 

Gospel, handler om sang, mu-
sik, fællesskab og glæde.

Kom og besøg os, og lyt til 
os. Måske kunne vores kor 
have din interesse. 

Mere information
Crossroadgospel.dk eller 
ring til Winnie på tlf. 26 82 
85 85.

Åbent hus
Onsdag 7. september kl. 
18-21.30 i Korsvejskirken, 
Sirgræsvej 81, Kastrup.

tsp

Få et fix hos Crossroad

Ret skal være ret - men hvor?
Tårnbys seneste retsbygning 
blev indviet i 2001, lå på 
Blåklokkevej og er nu ind-
rettet og taget i brug som 
daghjem. 

Tekst og tegning:  
Ninna Feldvoss

Det er glædeligt, at retsbyg-
ningen igen er til gavn og 
glæde for mange borgere, 
og man kan fryde sig over, at 
dens indre fremtræder langt 
mere indbydende end dens 
ydre. Det kostede i sin tid 
mange anstrengelser at få op-
ført denne tiltrængte afløser 
for retsbygningen på Syrefa-
briksvej, som lå på en grund, 
der med rette kaldtes  Syre-
grunden!

Tårnby fik sin egen ret i 
1950’erne, men den lå dog 
frem til 1989 på Blegdams-
vej, hvorefter den flyttede ud 
til de meget ydmyge rammer 
på Syregrunden. Efter 11-12 
års virke her samt yderligere 

et årti godt og vel på Blåklok-
kevej prioriteredes det ikke 
længere højt nok, at retten lå 
i lokalområdet, og så måtte vi 
atter under København. 

Det er imidlertid slet ikke 
første gang, vi har haft vores 
egen ret i Tårnby. 

I slutningen af 1700’tallet 
hed birkedommeren Kindler, 
idet et birk var betegnelsen 
for en mindre retskreds. Han 
købte en gård i Vestre Bygade 
og søgte om at måtte rykke 
retten fra Sundby til sin nye 
bopæl, hvilket blev godkendt. 
Gården ligger der den dag i 
dag over for kirken og er en 
af de bedst bevarede i Tårnby 

Kommune. Selvom det kun 
var få år omkring 1780’erne, 
retten havde hjemme her, 
bærer gården stadig navnet 
‘Tinggården’. 

Ser man godt efter, kan man 
stadig få øje på indskriften i 
gavlspidsen, der lyder:

C.Kindler
1788 

Fra bogen Fra kyst til kyst,  
Forlaget Viben

Rettens segl var gældende 
i hele Amtet, men det er 

umiskendelig en herre 
i Amagerdragt, som 
pryder det  officielle 

symbol. Nogen vil kunne 
huske samme motiv fra 

Amagerbankens tid.
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GlArmeSTer

TrælAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Gulv, KøKKeN OG INDreTNING

FODTerApI

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

Vi har 
modtaget:

Thoughts 
on Brexit
Once we had an Empire, 
when Britain ruled the waves
and so with power and force and arms
turned others into slaves.

But now we have a Union 
and have joined our former foes
to work together and to see
how peace and welfare grows.

So why give up these worthwhile 
ways
and just retreat to bad old days
when we can all together strive
to pool our lot - not just survive.

Om Britains referendum om at blive i 
eller at forlade EU. 
Den 23. juni 2016.

resultat:  52% leave  -  48% stay.

2 dage senere søgte jeg om dansk 
statsborgerskab!

Simon Dixon

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for 
genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller byttes 
væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppemarkeder. Husk at maile i 
god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de 
udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere 
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal mailes 
til redaktionen@taarnbybladet.dk

1 SKATEBOARD – kr. 100. 21 15 07 85
GAMLE LUCKY LUKE ALBUMS  kr. 50. 21 15 07 85
MADRAS TIL DRøMMESENG kr. 100. 32 51 09 11 eller 42 
67 62 62
3 HVIDE PLASTSTOLE kr. 100. 32 51 09 11 eller 42 67 62 
62
2 KURVESTOLE kr. 125. 32 51 09 11 eller 42 67 62 62
TRANSISTERRADIO kr. 100. 32 51 09 11 eller 42 67 62 62

Redaktionen

Mønter i postkassen
Til trods for at ”breve ikke må in-
deholde penge”, så vil der frem-
over være mønter i Postkassen i 
Tårnby. Amagerlands Numisma-
tiske Forening (møntklubben) 
starter nemlig den nye sæson 
op i nye lokaler. Formand Steen 
Jakobsen fortæller at møderne 
nu holdes i det gamle posthus 
på Amager Landevej 71. Tårnby 
Kommune ejer bygningen, som i 
dag kaldes Foreningshuset. 

ANF afholder klubaftener hver 
anden torsdag i Foreningshuset 
og ud over at vi åbner i nye loka-
ler, så har vi premiere på nyt lys, 
idet foreningen har investeret i 
nye bordlamper med LED dags-
lyspærer. 

Derved kan vi rigtig sidde og 
”nørde” med mønterne i formo-
dentligt det bedste lys, som no-
gensinde er set i en dansk mønt-
klub. 

Skulle du have lyst til at kigge 
forbi, er du meget velkommen. 
årets første møde afholdes tors-
dag 1. septeMBer FrA kl. 
18:30.

Overskudsmad fra 
landslejr til Wefood 
Der skal meget mad til for at 
mætte 11.000 børn og unge på 
FDFs landslejr. FDF donerer lej-
rens overskudsmad til Wefood.

I løbet af kort tid er madspild 
kommet højt på dagsordenen 

hos mange danskere. I Danmark 
smides omkring 700.000 tons 
mad ud på årsbasis – men på FDFs 
landslejr vil mængden af mad, 
der ryger i skraldespanden i år 
være langt mindre end førhen. 
På lejrens sidste dag doneres alt 
overskudsmad til Wefood.

Aftalen omfatter, at Wefood 
henter overskydende brød, mælk 
og grøntsager.

I landslejrens madboder vil der 
ligeledes blive sat fokus på kam-
pen mod madspild i Danmark. 
Plakater skal gøre arrangemen-
tets mange deltagere opmærk-
somme på, at overskudsmaden 
går til Wefood.

STÅ OP 
SAMMEN MED OS 
D. 11. SEPTEMBER
I en hverdag med kroniske smerter og 
fysiske begrænsninger er støtte og sammen-
hold vigtigt. Derfor står Gigtforeningen 
og Scleroseforeningen op for hinanden. 
Meld dig som indsamler. 
viståropforhinanden.dk

Ilse Jacobsen

Ellie Jokar
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LokalBolig ønsker 
alle en fortsat 
rigtig god 
sommer.

KØBENHAVN S
Holmbladsgade 76
2300 København S

Tlf. 3630 1555

KASTRUP
Kongelundsvej 264

2770 Kastrup
Tlf. 3630 1555

KØBENHAVN S

Holmbladsgade 76

2300 København S

Tlf. 3630 1555

KASTRUP

Kongelundsvej 264

2770 Kastrup

Tlf. 3630 1555

Med venlig hilsen

Navn:

Adresse:

Postnr.: 

By:

Telefon:

Mail: 

Udfyld kuponen og afl ever den senest 15.06.2016

1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

Gæt krydsord og vind en skøn sommerkurv – værdi 1000,- kr!

Med venlig hilsen

Navn:

Adresse:

Postnr.: 

By:

Telefon:

Mail: 

Udfyld kuponen og afl ever den senest 15.06.2016

5 6

7

9

Vi siger mange tak til 

alle, der deltog i vores 

sommerkrydsord 

og tillykke til Keld 

Hansen, der vandt 

den fl otte præmie.

Hvis du har nogen spørgsmål omkring køb eller salg 

af bolig, er du meget velkommen til at ringe til os – 

du er også velkommen til at komme forbi butikken 

og tage en snak med os på Kongelundsvej 264.




