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Hvor uhyggeligt det end er med ildebrande 
og katastrofer, ligeså dragende er det at 
komme tæt på væsenet, som bekæmper bål 
og brand, vand og bilulykker, når skaderne er 

sket. Redningsberedskabet i Tårnby har mange 
opgaver, som ikke nødvendigvis knytter sig til ild 
- deraf navneændringen selvom det ”populære” 
brandvæsenet stadig er det mest anvendte. Tårnby 

har haft et organiseret brandvæsen i 90 år og det 
blev markeret med et overvældende velbesøgt 
åbent-hus. Foto: Mikkel Joh.

Se flere foto på side 26

Uddeling af Enhedslisten Tårnby-
Dragørs Solidaritetspris på Korsvejs-
markedet rakte ud til Grundlovsdag

Enhedslisten Tårnby-Dragør har ind-
stiftet Solidaritetsprisen, som årligt 
vil blive uddelt til foreninger eller 
aktivister, som har gjort en forskel for 
lokalområdets udsatte borgere eller 
miljøet. Prisen har en samlet værdi af 
5.000 kroner, som skal støtte op om de 
fortsatte aktiviteter. 

Prisen blev delt mellem to modtage-
re, som har gjort en stor lokal indsats 
for flygtninge og indvandrere. Nemlig 
trommeslageren Ehan Haydar og hen-
des fodboldinitiativ og Venligboerne i 
Dragør.  

Det var Enhedslistens folketings-
medlem og ama´kaner Finn Sørensen 
som overrakte prisen og som dagen 
efter fortalte om prismodtagerne i en 

tale til grundlovsmødet i Ørstedspar-
ken.

Talen Grundlovsdag i uddrag
- Jeg vil starte den i Tårnby, hvor jeg 
var i går, nemlig til FDF´s Korsvejsmar-
ked i Tårnby. Her havde jeg en dejlig 
oplevelse, der sagde mig mere om 
demokrati og hvad der skal til for at 
demokratiet lever, end mange grund-
lovstaler.

- Midt imellem loppemarkeder, hop-
peborge og Frede Fups glade udgave 
af schlagere fra tresserne skulle jeg 
udføre et ærefuldt erhverv.

Jeg skulle overrække Enhedslisten 
Tårnby Dragørs solidaritetspris til Ven-
ligboerne i Dragør og til fodboldholdet 
AB United. 

Fodboldholdet fra AB United og deres træner (og initiativtager til det særlige 
hold) Ehan Haydar ved prisoverrækkelsen på Korsvejsmarkedet.Fortsættes side 13

Alvor midt i gøglet
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... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
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5325 0507711
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redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

KoNToRTID dagligt kl. 9-12 plus 
lidt mere, så bare ring.

REDAKTIoN:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 

Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Heinrich Ehren-
reich, Jesper Israelsen, dj, Bir-
gitte Barkholt, Karin Ott (foto), 
Mona Gjedved, Ole Gjedved 
(foto).

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

opLAG: 21.000.  
16.500 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker, rådhuset, 
Udstillingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

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

DENNE UDGAvE oMDELES  
fredag 24. juni.

FØRSTKoMMENDE UDGAvE  her-
efter er august-udgaven, som 
omdeles 12. august, deadline 
mandag 8. 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 udgi-
velsesdatoerne herunder mrk. 
OBS .

AUGUST* udkommer 12. august, 
deadline mandag 8. august 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.
DEcEMBER udkommer 25. no-
vember, deadline mandag 21. 
november.

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

Cyklisterne skal foran
Fem steder i kommunen etableres cykelbokse som skal fore-
bygge højresvingsulykker.

En cykelboks er venteareal for cykler, som er placeret foran 
bilernes stoplinje i højresvingsbanen i kryds. Boksene øger 
sikkerheden for cyklister ved at give dem mulighed for at 
holde foran ventende biler, når der er rødt, og det gør de cyk-
lende mere synlige og giver et forspring, når der bliver grønt. 

Tårnby Kommune har fået støtte fra statens cykelpulje og 
går snart i gang med at etablere fem cykelbokse ved tre kryds 
her i Kommunen. Der etableres en cykelboks ved Englandsvej 
/ Brønderslev Alle og to ved henholdsvis Englandsvej / løjte-
gårdsvej og Amager landevej/ Saltværksvej.

Askepot-effekt
lorteøen er på få år blevet forvandlet til guldkysten, skriver 
Politiken i en længere artikel på baggrund af materiale fra 
Boligsiden.dk

Boliger på Amager - øen med de mange øgenavne - sæt-
tes nu til salg til højere priser end på Strandvejen nord for 
København. 

For få år siden var det næsten umuligt at sælge et hus til 
over 4 millioner kroner i området. I dag finder man huspriser 
på op til 9 millioner kroner i postnummer 2300 København S. 

Amager er på kort tid gået fra ofte at blive brugt som sy-
nonym for dårlig smag og lave socialklasser til at være hjem-
sted for et eksklusivt boligområde ved den nyligt ombyggede 
Amager Strandpark. 

Marion Pedersen ny næstformand
Tidligere formand for Folketingets Udenrigsudvalg og folke-
tingsmedlem for Venstre fra 2005-2011, Marion Pedersen, 
67, er valgt til ny næstformand i Foreningen Norden, hvor hun 
afløser Georg Møller.

Marion Pedersen er tillige bestyrelsesmedlem i Foreningen 
Nordens loakalforening Tårnby-Dragør.

Hun skal lede landsforeningen, med 11.000 medlemmer 
fordelt på 100 afdelinger,  sammen med formanden, tidl. mi-
nister, Mogens Jensen, MF (S).

Marion Pedersen modtog i 2010 Dansk Kvindesamfunds 
Mathildepris for sit engagement i debatten om købesex.

Hun har siden 1981 drevet et autoværksted i Tårnby på 
Amager sammen med sin mand Henrik Petersen.

Det skal jo være troværdigt
cENSUR ER ET AF DE væRSTE oRD indenfor 
journalistik, så det holder vi os fra, men deri-
mod må jeg indrømme, at vi på Tårnby Bladet 
og især i klumme-sammenhæng pålægger os 
selv selvcensur – og hvorfor nu det?

JEG vED, at tidligere folkeskolekammerater af 
og til læser klummen. De ved, at jeg ofte hen-
ter anekdoter fra tiden bag Højdevangs sko-
lens massive vægge. De ved, at her (i klum-
men) har de mulighed for at læse om sig selv 
og for at citere Peter Plys, så siger han ”jeg 
vil helst høre eventyret om mig selv”. Det er 
kammeraterne vel undt, for uden dem ville 
jeg have svært ved måned efter måned at 
skrive fra den utrolige verden, der udspandt 
sig i årene fra 1954 til og med 1964.

MEN NETop FoRDI UDENBYS pERSoNER læ-
ser klummen, er der grænser for, hvad jeg 
kan skrive. Jeg hævder, at alt hvad jeg skriver, 
bunder i virkeligheden, men at skrive om po-
lemikken om en kommende svømmehal kan 
få ikkekendere af Tårnby til at tvivle på min 
sandfærdighed.

FoR DET FØRSTE vil de næppe tro på, at vores 
lille samfund skal have svømmehal nummer 
fire, mens man i nabokommunerne samtidig 
bygger havnebade og egne svømmehaller, 
uden at man i disse sparetider drøfter samar-
bejde (i øvrigt hedder samarbejde ikke læn-
gere samarbejde, men samskabelse). Jeg kan 
da ikke få dem til at tro på, at politikere i tre 
kommuner på samme lille 70 kvadratkilome-
ter ø ikke taler sammen.

DER vIL oGSÅ KoMME SToR MoRo ud af det, 
hvis jeg fortæller, at man af angst for gæsten-
de elitesvømmere, men i respekt for, at kom-
munen selv faciliterer udviklingen af egne (og 
indlejede) bade-talenter gerne graver ud til 
langbaner (50 meter skal jeg hilse og sige til 
os der lærte at svømme på 12½ meter i bas-
sinet på Statens Institut for legemsøvelser), 
men kun fire baner og uden tilskueranlæg. 

SÅ KAN LoKALE (og de indhyrede) øve sig på 
hjemmebane og senere tildeles lokale kom-
munale hædersbevisninger for deres helt 
enestående evner. Jublen vil ingen ende tage 
og når jeg så fortsætter den usandsynlige be-
retning med, at man kalder det en piano-mo-
del, så er jeg sikker på, at flere kammerater vil 

minde os om, at et piano er opretstående og 
at den rigtige model kan skjule en halv kasse 
øl (den gang var en kasse på 50 stykker).

vI vIL SKAMMELIGT MoRE oS over den blinde 
klaverstemmer, min mor bestilte uden at in-
formere sin musikalske, men øve-dovne søn. 
Manden kæmpede med den mislyd, som et 
par tætstående tomme flasker frembragte, 
indtil han fjernede forpladen ved pedalerne 
og blottede lageret af tomme og fyldte fla-
sker. Det så han ikke, men det gjorde min mor 
og festen lørdag aften blev mere tørlagt end 
planlagt.

NU BLIvER DET LoKALE pIANo nok mere et 
flygel og den slags behøver ikke at være 
Steinway. Kineserne har givet kopieret en 
sag, der er væsentlig billigere og det vil glæ-
de vores kassemestre.

MÅSKE UDARTER SAMTALEN SIG til at blive en 
gang brainstorm, selvom nogle af forslagene, 
der kommer på bordet, nok vil undvære brain. 
”Hvad med at lave elitebassinet rundt, så kan 
man jo svømme uendeligt og behøver blot en 
elektronisk omgangstæller?” Hvis det forår-
sager skævvridning af muskel-udviklingen, 
kan man vel skiftevis svømme den ene og 
den anden vej rundt, altså med og mod uret, 
som det hed, før et ur var en mobiltelefon. ”Er 
det så ikke sjovere med et ottetal?” Jeg kan 
afvise begge dele. Den slags kreativiteter vil 
bare påkalde sig omverdens interesse og vi 
risikerer, at horder af m/k fra nord og syd vil 
invadere vores svømmeanlæg.

DET SIGER SIG SELv, at jeg må pålægge mig 
selvcensur og undlade at skrive om noget, der 
enten lyder for utroværdigt eller afslører, at 
her er noget jeg (heller) ikke har forstand på.

HELE vINTEREN har jeg set et tv-program fra 
SVT som hed ”Jeg er ikke klogere end en 5. 

klasse”. Og hvorfor kom jeg lige 
til at tænke på det? Måske af-

slører jeg den sammenlig-
nende billeddannelse i et 
ubevogtet øjeblik, når vi læ-
ses ved efter en dejlig dansk 
sommer.

Terkel Spangsbo

Toget kører hele tiden
Vi på redaktionen tror, at alle har hørt udtryk-
ket ”Vi skal med på vognen, eller kører toget 
bare videre uden os”. Ofte lyder udtrykket, når 
vi skal melde os til en udvikling som ikke er 
lige morsom på alle faktorer. Afgive magt til 
kollegalandene i EU, i Europol , i NATO og alle 
de andre flotte institutioner - og i forretnings-
livet. 

Altid haster det og vi må ikke lades bag vog-

nen - du godste, tænk hvis vi ikke kom med. Og 
nu går vi så med stor glæde ind i en feriepe-
riode, hvor det bestemt ikke haster.

Nu når vi det nok ligesom verden på skift 
kan ligge helt død, når skiftende religioner 
skal markere festdage (eller søgetid) og vi så 
møder på første arbejdsdag og de andre slet 
ikke er kørt fra os.

redaktionen holder ikke ferie, men stræk-
ker næste produktions deadline, så vi først 
udkommer 12. august. Vi er stadig på nettet.

Foreningens Nordens 
landsstyrelse har 
i weekenden valgt 
Marion Petersen til ny 
næstformand.

Cykelbokse
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Daglige rideture 1 time i skoven  225.-
Daglige rideture 1,5 time skov og  
strandture  ..................................300.-
Polterabend  ...............................250.-
Rideterapi 1 time  .......................500.-

Familieture, grillhygge, langture, 
se hjemmeside. 
Kun fantasien sætter grænsen.

Ridelejr for børn  
en plads tilbage i uge 26.

Voksenridelejr i uge 32  
(Ledige pladser)

Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på 
www.amagervoksenridetur

Amager Voksen Ride Tur

Paella-aften 2. juli
Paella-aften med den populære Juan 
Lopez.
2 juli. start kl. 17.00.  
Ridetur plus paella over bål og et glas 
sangria.   350,- (få pladser tilbage )

Forkæl dig selv eller dine kære, Prøv 
amagervoksenridtur.

Vi har hurtige heste til hurtige rytter, 
For langsomme rytter har vi langsomme 
heste. Og for dem som aldrig har redet 
før, har vi heste, som er ekstra rolige og 
vante til debuterende ryttere. 

Hhusene i H/F ved pilegården må nu 
blive 50 procent større

Af Terkel Spangsbo

Det kunne have været et ultrakort 
kommunalbestyrelsesmøde i juni, men 
en ”ikke-sag” fik temperamenter højt 
over det røde felt, men inden var det 
lutter positivitet, der prægede mødet 
med de mange afbud.

Allerede ved punkt 3 strømmede 
sommerhumøret ud over haveejerne i 
haveforeningen Ved Pilegården.

Foreningen havde bedt om at få æn-
dret lokalplanen så de måtte udvide 
deres huse fra 40 til 60 kvadratmeter 
for at gøre husene mere tidssvarende.

Mange kolonihaver søges af børne-
familier, og disse ønsker mere plads til 
børneværelser og toilet/badeforhold.

En måned ekstra
Tidsperioden for perioden med nat-
ophold var også søgt udvidet. Den ny 
lokalplan fastsætter tidsperioden til 1. 
april til 30. september i stedet for den 
tidligere tilladte tidsperiode 1. maj til 
30. september. Den ønskede tidspe-
riode svarer til kolonihavelovens tids-
punkt for offentlig adgang.

Der skal dog mere gang i admini-
strationen, da lokalplanforslagets byg-
gemulighed vurderes at overskride 
rammerne for en maksimal tilladelig 
bebyggelsesprocent på 10 i Kom-
muneplanen 2014 – 2026, hvorfor 
lokalplanforslaget ledsages af Kom-
muneplantillæg nr. 4, som muliggør en 
forøgelse af bebyggelsesprocenten i 

rammebestemmelserne. 
Men så skulle udvidelserne af ko-

lonihavehusene også kunne gå i gang 
– efter konkret ansøgning i hvert til-
fælde.

Desuden må der opføres to småbyg-
ninger af hver 10 kvadratmeter på hver 
havelod.

Nok til spanking
Fire medlemmer af kommunalbesty-
relsen havde meldt afbud, men der var 
rigeligt fremmødte til at uddele den 
største gang spanking/mobning længe 
set i mødesalen.

Det gik ud over Brin Bruun (DF), som 
mente man skulle drøfte forvaltninens 
håndhævelse af ”rådigheds- og sankti-
onsregler for integrationsydelses- og 
kontanthjælpsmodtagere”.

Fra alle sider af det halvrundebord 
hamrede medlemmerne løs på Brian 
Bruun.

Ejnar lyduck (A): Det er rent politisk 
udspil, som BB burde skamme sig over.

Tommy Frederiksen (r) kaldte Brian 
Bruun pinlig.

Heide ladegaard (V). Forvaltningen 
har undersøgt sagen og vi har ikke pro-
blemer - og det ved BB godt.

Camilla Swalbe (A): Du ønsker at op-
stille et skræmmebillede. Det er ikke 
værdigt.

- og sådan fortsatte det.
Dog slap BB fra at høre fra sine parti-

fæller. De sagde slet ikke noget under 
den debat.

Plads til børn og bad



4
 T

å
r

N
B

y
 B

lA
D

ET
 J

U
lI

 2
0

1
6

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

Air Pub er en beværtning 
med historie og sjæl, hvor 
vi hygger om vore kunder. 
Der er altid en glad ånd i 
pubben, her kan man tilbringe 
mange hyggelige timer. Air 
Pub har eksisteret i omkring 40 år, og er udsmykket med flydele og 
giver indblik i Aviation historie. Her er flymodeller flyreservedele, 
flyverbilleder af alle de store helte fra Biggles til Den Røde Baron.

Air Pub kan sidestilles med pubber, som kendes fra England, 
Skotland og Irland. De mange klistermærker fra tænkelige og 
utænkelige flyselskaber på væggene, såvel de store og solide som 
Lufthansa og British Airways, og de mest suspekte, som Etiopian 
Airlines og ruten København-Sindal, giver en helt speciel atmosfære.

Frokostrestauranten ligger i de superhyggelige tilstødende lokaler 
til pubben, vi åbner allerede  kl. 11. Du kan ligeledes få en lækker 
weekend-brunch lørdag og søndag fra kl. 10-13.

Air Pub har selskabslokaler til fest, møder eller 
helaftensarrangementer.Vores erfarne personale giver dig og dine 
gæster opmærksomheden, I fortjener og sørger for, I får den bedste 
oplevelse, når I bruger vores lokaler. Selskabslokalerne er udstyret 
mede alt det fornødne AV- udstyr, som I måtte have brug for under 
såvel møder som fester.

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

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

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

venstre i Tårnby har genvalgt 
42-årige Frants Nielsen som partiets 
borgmesterkandidat

Det er tredje gang Frants Nielsen 
stiller op til kommunalbestyrelsen. I 
2013 var det med en flot opbakning 
på mere end 1.500 personlige stem-
mer, der medførte en fordobling af 
antallet af Venstrefolk i kommunalbe-
styrelsen. Han er medlem af Kultur- og 
Fritidsudvalget samt Bygge- og Ejen-
domsudvalget.

Frants Nielsen er administrerende 
direktør for Dorte Mandrup Arkitekter, 
hvor han har en særlig kompetence 
inden for at udvikle nyskabende byg-
geprojekter i Danmark som i udlandet. 

Han lægger da heller ikke skjul på, 
at han har store planer for byudvikling 
i Tårnby. 

- Jeg er glad for at få chancen for 
igen at stå i spidsen for de visioner, 
Venstre har for Tårnby Kommune. 
Foran er nu en stor opgave med at 
samle et stærkt hold af kandidater, og 
et stort ansvar for at samle alle gode 
kræfter, der vil være med til at gøre 
Tårnby Kommune til en endnu bedre 
kommune for alle borgere at bo i, siger 
Frants Nielsen.

vores smørhul
- Tårnby er placeret i et smørhul mel-
lem København og Malmø med luft-
havn, motorvej og et stærkt interna-
tionalt miljø. Vi har alle muligheder 
for at bringe os i spil til flere moderne 

arbejdspladser, der kan sikre finan-
sieringen af en høj standard for vores 
offentlige service som skoler, omsorg 
og et rigt foreningsliv, siger Frans Niel-
sen.

Nogle af Venstres mærkesager ved 
seneste kommunalvalg var således 
nye vækstområder ved løjtegårdsvej 
og Plyssen samt at skabe tiltrængte 
fristeder for børn og unge.

- Alt for mange af Tårnbys unge gen-
nemfører aldrig en videregående ud-
dannelse. Vi kan se de ufaglærte jobs 
er truet i lufthavnen. Derfor er det vig-
tigt, at vi på samme tid ruster de unge 
til det nye jobmarked og skaber nye 
jobs til dem som erstatning for dem, vi 
ser ud til at miste i lufthavnen. tsp

Frants Nielsen (V) stiller op til 
kommunal bestyrelsen for tredje gang 
med den klare ambition, at blive 
Tårnbys første borgerlige borgmester.

Lokalt genvalg i Venstre
Winnie Sørensen (SF) er officielt 
indtrådt i kommunalbestyrelsen i 
Tårnby. Hun får samtidig sæde i øko-
nomiudvalget, miljø- og teknikud-
valget og overtager formandsposten 
i kultur- og fritidsudvalget

Winnie Sørensen har tidligere som SF’s 
suppleant vikarieret for Brian Franklin, 
som en periode var varetægtsfængs-
let og senere blev erklæret uværdig til 
at sidde i kommunalbestyrelsen efter 
en dom på 60 dages fængsel.

Winnie Sørensen er leder af A-kas-
sen i 3F Kastrup og har i mange år væ-
ret en aktiv del af partiet.

Som ny politisk leder af SF Tårnby-
Dragør vælger Winnie at sætte tre af 
sine personlige mærkesager øverst 
på listen over det politiske arbejde i 
partiet.

De tre mærkesager
- Vi har brugt alt for meget tid på at 
skændes om hvordan vores skoler skal 
se ud i Tårnby Kommune. I den proces 
har kommunen trådt vores lokale læ-
rere gevaldigt over tæerne. Mange har 
valgt at søge andre steder hen og vi 
har nu brug for ro på, så vi kan udvikle 
en folkeskole, hvor vores børn kan 
blive så dygtige som muligt, siger hun.

- Det kræver, at vi sender et klart 
signal til vores lærere om, at vi vil 
dem, og at vi sætter pris på deres ar-
bejde. Dette starter med en lokal af-
tale med lærerforeningen – ligesom 
man har i Dragør.

- Tårnby Kommune er et populært 
sted at bo for børnefamilier. Det skal 
vi også være i fremtiden, og vores 
normeringer er ikke de bedste. Derfor 
skal vi ansætte flere pædagoger i vo-
res institutioner, så normeringstallet 
sættes ned.

Endelig vil Winnie Sørensen gøre 
en særlig indsats for de mange bor-
gere i Tårnby, som har det svært, og 
desværre også en stor del, der ender 
i en form for misbrug. En tidlig indsats 
og håndsrækning til udsatte borgere 
vil ikke alene forbedre livskvaliteten 
for disse, men også spare kommunen 
penge på den lange bane.  tsp

Ny politisk leder i SF

Winnie Sørensen er nu SF’s medlem 
i kommunalbestyrelsen i Tårnby og 
bliver samtidig udnævnt til politisk 
leder af SF Tårnby-Dragør.

Ny konservativ folketingskandidat
25-årige Caspar Stefani er valgt som 
Det Konservative Folkeparti i Tårnby 
og Dragørs nye folketingskandidat.

Trods sin unge alder har Caspar 
Stefani fået en solid erfaring i politik 
gennem Konservativ Ungdom i Kø-
benhavn, hvor han har været formand. 
Han er opvokset i Dragør og har et 
godt lokalt kendskab til de emner, der 
rør sig lokalt i både Dragør og Tårnby 
i forhold til offentlig transport, klima-
forandringer og meget mere.

Selv påpeger Caspar Stefani, at i 

hans optik er Folkekirken vigtig, at for-
svaret skal styrkes og at Kongehuset 
skaber stabilitet. Tre helt grundlæg-
gende konservative dyder, som vi skal 
vi blive bedre til at formulere. 

25-årige Caspar 
Stefani er ny 
folketings-
kandidat for Det 
Konservative 
Folkeparti i 
Tårnby og Dragør
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Kolonihavens historie er lang, de 
første haver blev anlagt allerede i 
1655

Af Terkel Spangsbo

Nyttehaver, kålhaver, humlehaver, 
æblegårde – kært barn har mange nav-
ne. Nu hedder de på kryds og tværs 
Haveforeninger, Parcelforeninger og 
kaldes under et Kolonihaver.

Til alle tider har folk dyrket lidt eks-
tra til husholdningen, hvor de kunne 
komme til det. Da byggeriet af SAS-
hotel radisson skød op, kunne man 
langs hegnet til Amager Boulevard 
se små haver med blomster og grønt. 
I lufthavnens tidlige dage havde ar-
bejderne med stiltiende accept af le-
delsen nyttehaver, som blev passet i 
arbejds- og fritid.

De organiserede haveforeninger, 
som vi beskriver i denne udgave af 
Tårnby Bladet vokser frem sideløben-
de med andelsbevægelsen, men al-
lerede 1826 skriver kong Frederik 6., 
enevoldskonge, at ”...hvor der findes 
en forarmet håndværker- og borger-
stand, bør købstæder stille jord gratis 
til rådighed for dyrkning med havesa-
ger, dels for på den måde at modvirke 
lediggang og drikfældighed og dels 
for at udnytte ledig arbejdstid” (kilde 
Glemmer du nr. 5 – maj 2002).

De første haver blev anlagt 1821 
ved Aabenraa og i 1891 tog arbejdere 
i København skridt til de første koloni-
haver i Hovedstaden.

Mange vedtægter for haveforenin-
gerne oser af fællesskab, organisering 
og solidaritet mellem medlemmerne/
ejere/lejere. I 1908 så Kolonihave-

forbundet dagens lys i København og 
fem år senere blev forbundet lands-
dækkende med 21 foreninger.

Indgangen til en lysere fremtid
I 1918 var der mere end 40 koloni-
have- og parcelforeninger med navne 
som Haabet, Friheden, lykkens Prøve 
og Samarbejdet. Beboere fra det, vi 
kalder stenbroen, så altså haven som 
indgangen til en ny og lysere fremtid.

Ifølge månedsbladet Glemmer du 
var foreningerne meget forskellige. 
Haveforeningen Taarnby Villaby blev 
stiftet i 1916 og drev almindeligt 
foreningsliv og et omfattende oplys-
ningsarbejde med demonstrationer af 
podning, havebrug og lysbilledfore-
drag om sygdomme i frugttræer.

Bredagervej Kolonihaveforening 
levede fra 1934-1944 og bestod af 
blot 18 haver. Prisen var 29 kroner pr 
halvår, men så blev der også leveret 
trykvand fra kommunen. I 1941 søgte 
syv lejere om tilladelse til at holde et 
par kaniner ”til husbehov i de dårlige 
tider” (besættelsen red.) Sognerådet 
skulle spørges og skønnede, at det 
ikke ville være til gene for de øvrige 
hvorfor ansøgningerne blev bevilget.

Rundt om alle 15
I dag er der 15 Haveforeninger, An-
delshaverforeninger og Parcelforenin-
ger i Tårnby kommune. Tårnby Bladet 
prøver at give et samlet billede af de 
meget forskellige foreninger. Nogle 
bliver nøjere beskrevet og andre må 
nøjes med et mindre portræt. Vi har 
også besøgt familier, som fortæller, 
hvorfor de har valgt kolonihaven som 

tillæg til en bolig i ”de høje huse”.

At være eller ikke være medlem
- En del kolonihaveforeninger i Tårnby, 
er ikke medlem af forbundet, men jeg 
tror, de fleste er medlem, siger Preben 
Jacobsen, formand for Kolonihavefor-
bundet, hvis opgave det blandt andet 
er at sørge for, at priserne på koloniha-
verne ikke eksploderer.

- Historien om et kolonihavehus til 
3,5 millioner er et skræmmebillede. 
Det er ikke foreneligt med det sociale 
sigte, vores forening er funderet på. 
Kloakering, etablering af vandforsy-
ning og lignende modarbejder vores 
arbejde for at holde priser, der ikke 
løber helt ad helvede til, siger Preben 

Jacobsen.
- Formålet med foreningen er, at det 

prismæssigt er muligt for alle. Vores 
takster lyder på 5,13 kroner pr. kva-
dratmeter. En kolonihave på omkring 
400 kvadratmeter, ligger i omegnen af 
2000 kroner om året, hvis foreningen 
er medlem hos os og daghaver/nytte-
haver på 150 kvadratmeter, kan man 
have for 750 kroner om året.

Kolonihaveloven i 2001 gav os nog-
le muligheder, og det har indtil videre 
ført til fire retssager. 

(Kilder: Danmarks kolonihave 
Forbund, Månedsbladet Glemmer 

du, nr. 5, maj 2002 udgivet af Tårnby 
Kommune Lokalhistorisk Samling)

Den lille families have

B6361 Tage Palm Larsen i hængekøjen med sin nyfødte søn Flemming (født 
1. april 1940) ved siden af står sønnen Johnny (født 25. maj 1935). Familien 
Palm Larsen havde Hytten i Sano Kolonihaveforening ved Syrefabriksvej og 
Nordmarksvej og Hedegaardsvej fra 1938 til omkring 1980. Foto venligst 
udlånt af Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

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

Lactocare travel med B6 vitamin 
60 stk.: spar 20 %, nu kun kr. 103,25

Tilsat B6-vitamin som støtter immunsystemets 
normale funktion.
Indeholder 4 forskellige mælkesyrebakteriestam-
mer. Anvendes i forbindelse med rejsen, for at støtte 
vores egen produktion af mælkesyrebakterier, der er 
naturligt tilstede i vores tarm.
Anvendelse: 1 tablet daglig. Tyggetablet for nemmere 
indtagelse. Må ikke anvendes til børn under 1 år.

Apotekets desinfektionsservietter: kr. 44,95
Anvendes til desinfektion bl.a. hænder, overflader som toiletsæder, 

termometre og ved behov for ekstra beskyttelse, hvor vand og sæbe 
ikke er tilgængeligt. 

Er ideel til rejsen, da de er 
pakket enkeltvis. Serviet-

terne er hudvenlige og 
indeholder ikke parfume.

APOTEKETS SOLSERIE: KØB 3 BETAL FOR 2.

Kastrup

Har du husket alt tilsommerferien???

Relief+ stick og creme: kr. 59,95
Desinficerende og kløestillende stick og creme. 
Anvendes i forbindelse med gener efter insektstik, brand-
mænd og brændenælder.
Indeholder mepyramin som virker kløestillende og klorhexi-
din som virker desinficerende. Anvendes 2-3 gange daglig 
eller efter behov. Må ikke anvendes til børn under 2 år.

Velkommen på det ny Kastrup Apotek
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Fair Transport 
– Vi har brug for din hjælp!

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

dumping i Danmark og Europa

Kolonihaveforeningen A/H 
Selandia er med sine 221 
haver en af Tårnbys absolut 
større haveforeninger. Alli-
gevel er den rigtig hyggelig, 
og husene er meget forskel-
lige og af ditto beskaffen-
hed

Tekst og foto: 
 Jesper Israelsen

Britt Petersen er formand og 
hun flyttede ind i havefor-
eningen i 1989, hvor hun køb-
te huset i stedet for at købe 
et sommerhus, hvor der som 
hun siger som bekendt er et 
weekendræs uden lige for at 
komme derud. 

- Jeg ville hellere have et 
sted, hvor jeg kunne cykle 
herud hver dag, siger hun.  Jeg 
gav i sin tid 70.000 kroner for 
grund og hus, men huset var 
en ruin, så vi gik i gang fra en 
ende af med at renovere det. 
Man bliver aldrig færdig med 
at reparere sådan et hus. Men 
det er nu også meget hygge-
ligt og der kommer knopskyd-
ninger som i så mange af de 
andre huse herude. Man går 
rundt og får idéer hos og af 
hinanden, fortæller hun.

- Prisniveauet er nu om-
kring 200.000-400.000 kro-
ner, så det er stadig til at kom-
me i nærheden af med en al-
mindelig indkomst. Man skal 
også huske på, at de 50.000 
kroner er for selve andelen 
og strøm. Nu er der kun nogle 
ganske få huse tilbage, som er 
deciderede nedrivningshuse. 
I øjeblikket sælger vi vel en 
10-12 stykker om året.

- Sidste år havde vi cirka 20 
huse til salg, men det var på 
grund af den kloakering, vi nu 
er ved at få foretaget. Den ko-

ster 86.000 kroner alene for 
at blive koblet på kloaknettet, 
og så skal man selv oveni be-
tale for tilslutningen fra huset 
og ud til vejen. Det fik nogle 
til at sige, at nu var det nok, 
fortæller Britt Petersen.

- Min nabo slipper med 
7000 kroner, men jeg skal 
vel betale 20-25.000, da mit 
badeværelse ligger absolut 
længst muligt væk fra tilslut-
ningen i vejen.

Haveforeningsdanmark
- Det med ”forenings-Dan-
mark” passer godt på os her 
i Selandia. Vi har masser af 
foreninger i foreningen. Vi 
har både en forening for keg-
ler, billard og selv en forening 
for at spille på Wii (spilkonsol 
fra Nintendo, red.). Vi har også 
en pensionistklub ”Aktivister-
ne”, som tager på tur og spiser 
sammen hver onsdag. Vi har 
også haft en bankoklub, men 
den er på standby i øjeblikket. 

- Vi har en årlig sommerfest 
og også et årligt loppemar-
ked, hvor overskuddet går til 
børneklubben. loppemarke-
det har vi dog måtte droppe i 
år på grund af kloakeringsar-
bejdet, som fylder en del. 

- Så er der musikaftenerne. 
Vi må holde to om året med 
levende musik. Og derud-
over er der tre arrangementer 
uden musik. Det er normalt 
vores næstformand, der er 
initiativtager til arrangemen-
terne, hvor man mødes om 
søndagen  på fællespladsen. 
Sådan er det ikke længere. Ti-
den er ligesom en anden med 
de nuværende kolonihave-
ejere, forklarer Britt Petersen.  

vil gerne bo tæt
- Der er ikke noget mønster i 

sammensætningen af bebo-
ere herude. Men vi kan lide at 
bo tæt og tjekke op på hinan-
den og at alle har det godt. Vi 
er mangfoldige, så vi har også 
specielle typer, som måske 
har svært ved at tilpasse sig 
livet i et lejlighedskompleks, 
hvor der er masser af regler 
for, hvad man skal og ikke skal 
og må. Herude er det frit og 
man kan (stort set) gøre hvad 
og som man vil. Det er der 
ingen, der tager ilde op. Men 
vi har nogle regler. Man skal 
opføre sig ordentligt og fman 
skal fx aflevere tegninger, 
hvis man vil bygge nyt eller 
til, og det er så op til bestyrel-
sen at afgøre, om det er inden 
for hvad vi kan acceptere. 

- Vi har pligtarbejde hvert 
andet år, men det slipper man 
heldigvis for, når man er pen-
sionist, siger Britt Petersen 
med et bredt smil. Vi har også 
”frivilligt pligtarbejde.” Vi var 
for eksempel 30-40 mand om 
at lægge nyt tag på fælleshu-
set.

- Vi må ikke have folkeregi-
steradresse herude, og vi må 
ikke sove her om vinteren. 
Men vi  arbejder sådan set 
heller ikke på at få helårs-
status. Det er fint som det er, 
slutter Britt Petersen, der har 
været være med i bestyrelsen  
i A/H Selandia gennem flere 
år og de sidste par år som for-
mand.

- Vi skal have plads til alle typer af mennesker her i Selandia. Også nogle af de lidt mere 
skæve eksistenser. Her kan man være som man vil - bare man opfører sig ordentligt, siger 
Britt Petersen, formand i A/H Selandia.

Her skal være plads til alle

Om A/H Selandia
Viberupstræde – 221 haver. 
Ingen venteliste
Fællesudgifter: 4200 kr./
årlig.
Prisniveau:200-400.000 kr.
Medlem af 
kolonihaveforbundet.
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KLIPPE / STUEN

Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

Klip   209,-   159,-
Vask, klip og føn   250,-   189,-
Vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Permanent fra    449,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper    50,-
Retning af øjenbryn   39,-

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

Om A/F Rågårdskær
V/ Viberup Stræde • 81 
haver. Ingen venteliste
Fællesudgifter: 3600 kr./år
Prisniveau: 3-400.000 kr.
Ikke medlem af kolonihave-
forbundet.

Alle kender tilsyneladende 
alle i haveforeningen 
Rågårdskær. Her er 
stemningen hyggelig og 
afslappet. Ikke noget med 
snorlige hække og tiptop 
trimmede græsplæner her 

Af Jesper Israelsen

Haveforeningen A/S rå-
gårdskær består af 81 hyg-
gelige haver, som alle ligger 
samlet om fire veje opkaldt 
efter årstiderne. På Forårsvej 
bor Vibeke Brylle. 

Hun er formand for have-
foreningen, og det har hun 
været igennem de sidste fem 
år, så hun kender Gud og hver-
mand. Det mærker man tyde-
ligt, da hun viser rundt i den 
hyggelige forening. 

Vi er på besøg i de første 
fem-seks huse, hvor folk stolt 
viser deres små og hyggelige 
huse frem. Vibeke Brylle er på 
fornavn med dem alle, og de 

tager vel imod os, da vi kigger 
forbi. På spørgsmålet om for-
eningen er medlem af Koloni-
haveforbundet svarer hun et 
højt og klingende Nej da! 

Andelshavere i 2003
- Vi købte området og blev 
andelshavere i 2003 og året 
efter meldte vi os ud. Vi syn-
tes ikke rigtig vi fik noget for 
vores penge ved at være med-
lem, og så kunne vi jo lige så 
godt melde os ud, når vi fik 
lov til det, siger hun. Vi købte 
vores hus for 38.000 kroner, 
da vi flyttede ind, og så skal 
jeg da love for, at priserne tog 
fart. Men det hele kollapsede 
med udbruddet af finanskri-
sen i 2007. Vi har én grund til 
salg i øjeblikket. I 2007 havde 
vi 20, fortæller hun.

Få men strikse regler
- Vi har nogle regler for, 

hvor og hvordan man skal bo 
for at købe en andel i forenin-

gen. Man må for eksempel 
ikke have hus, og man skal bo 
i hovedstadsområdet. Vi bru-
ger grænserne for det gamle 
Københavns Amt. Det skyldes 
at vi ikke vil have, at forenin-
gen dør. Det sker let, hvis folk 
bor for langt væk. Så kommer 
de ikke i så stort et omfang, 
og så dør foreningen ud, siger 
Vibeke Brylle.

Sæsonen starter ved påske-
tid og slutter med udgangen 
af oktober. I servitutten for 
foreningen står der godt nok 
fra 1. april til 30. september, 
men vi har strakt reglerne lidt. 
Vi har pligtarbejde med jæv-
ne mellemrum, men heldigvis 
kun til man bliver pensionist, 
siger hun med et slet skjult 
smil. For nylig har vi fået sat 

vores fælleshus i stand, og 
det er blevet rigtig flot, for-
tæller hun.

Her bor meget forskellige 
mennesker, og der er da for-
skel på os, der er lidt oppe 
i årene og som har boet her 
længe. Førhen var der mere 
aktivitet blandt andet i fæl-
leshuset, men vi holder da 
sankthansaften og en årlig 
sommerfest, hvor der faktisk 
er pænt fremmøde - en 90-
100 stykker, og på vores vej 
holder vi en årlig vejfest.

At haveforeningen A/F rå-
gårdskær ikke ligger på et 
sted af samme navn skyldes 
det simple faktum, at forenin-

gen blev tvunget til at flytte 
i 1970. det område, hvor den 
lå før havde udviklet sig til et 
industrikvarter, og så var der 
ikke plads til kolonihaver. Så 
foreningen flyttede på lan-
det så at sige til området ved 
Viberup Stræde, hvor også 
haveforeningerne Selandia, 
Sønderbro og Nordre Vang 
ligger. 

Hurra for det gode naboskab

Vibeke Brylle har boet i haveforeningen Rågårdskær 
siden 2000. Dengang var husene billige. Nu koster de 
typisk 3-400.000 kroner. Stadig billigt for en kolonihave 
sammenlignet med andre foreninger.

Vibeke Brylle i snak med en af beboerne  i haveforeningen. 
Hun kender dem allesammen efter fem år i formandsstolen.

Fra Knud Thomsen, ”H/F 
Nordre Vang 1962-1987”.

Artikel i ”Glemmer du” nr. 5 – 
maj 2002, Tårnby Kommune 

– Lokal historisk Samling

Den ny Nordre Vang havde en 
vanskelig fødsel. En hoved-
kulds fraflytning fra arealer 
omkring Tilburg Alle, hvor den 
lokale grundejerforening ikke 
ønskede, at ”kolonihavefolket 
skulle benytte deres veje” og 
en indflytning i plørevejr med 
250 huse, som blev placeret, 
hvor de nu bedst kunne stå. 

Denne start har sat sine 
spor - man ville vise, at man 
kunne selv. 

- Da vi kom hertil for 25 år 
siden var parcelhusgrundene 
et rent Klondyke og det så 
forfærdeligt ud, og idag er de 
altså blevet for fine til os.

 Nordre Vang har gennem 
årene demonstreret en impo-
nerende virketrang og pione-
rånd:

- Midt i januar 1953 fik vi 
en vognmand til at køre vo-

res hus ud til den nye Nordre 
Vang for en pris af 400 kroner. 
Vi startede klokken fire om 
morgenen i 10 graders kulde 
og kørte ad den tvungne rute. 
I den dybe sne fandt vi efter-
hånden vores havelod og fik 
huset sat på lægterne. 

- Vi var nummer fem på 
arealet. Foråret 1963 fik vi 
huset, lokummet og redskabs-
skur sat på sokkelsten. Vi lå 
på uopdyrket jord med meter-
højt ukrudt og kvikgræs, mere 
end et spadestik i jorden. Der 
var naboer på vejen, der op-
gav lerjorden og ukrudtet, og 
solgte hus og have til mere 
ihærdige lejere. 

Ser man 25 år tilbage, for-
står man ikke rigtigt, hvordan 
vi arbejdere kom igennem 
udflytningen, forbedringer, 
nybygninger, fliser, planter, 
træer og indlægning af el i 
huset, uden at nogen af os 
gik fallit. Det skyldtes først og 
fremmest et godt sammen-
hold i familien og mellem na-
boer. Der er næsten ikke den 

side af tilværelsen som ikke 
er blevet organiseret i Nordre 
Vangs 358 haver.

Kontorhus til ungdomshus
I 1967 holdtes den første 
havefest med asfaltbal. året 
efter transporteredes et kon-
torhus fra Nordhavn og blev 
ombygget til fritidshus for 
foreningens unge. Siden er 
kegle- og skydeturneringer, 
skovture, loppemarkeder. og 
efterhånden som medlem-
merne er blevet ældre, en 
pensionistklub og sågar en 
humørpatrulje kommet til. 

Beplantningen af haverne 
krævede navnlig i forenin-
gens første år et omfattende 
pligtarbejde med op til 180 
medlemmer beskæftiget i 
weekenden. Bestræbelsen 
på at skabe de pæneste ha-
ver heraf tilnavnet perlen på 
Amager lader sig nemt aflæse 
af de mange præmieringer 
ved kolonihaveforbundets år-
lige konkurrencer. 

Stærkt redigere af red.

Nordre Vang født af en vejstrid
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En forsømt frugtplantage på 
Kamerunvej blev i løbet af 
foråret 1957 gradvist ryddet 
og lavet om til kolonihaver 
af energiske havefolk og 
senere udsat for mindst to 
mordforsøg

Kilden til denne artikel 
er Blommehavens 40 års 

jubilæumsskrift, redigeret af 
Terkel Spangsbo

Et område mellem Kamerun-
vej og Nairobivej var indtil 
1957 frugtplantage som eje-
ren, revisor Cornelius Niel-
sen, nedlagde og ønskede at 
udstykke til parcelhusgrunde. 
Tårnby kommune fik tinglyst, 
at området skulle udlægges 
til kolonihaver og styres af en 
forening, som var medlem af 
Dansk Kolonihaveforbund. 

Det måtte Cornelis Nielsen 
acceptere til gengæld blev le-
jen sat så ”højt som, 50 kroner 
om måneden, med et halvt års 
opsigelse. Det blev til små 50 
jordlodder fordelt langs to 
stier. Det blev Blommehaven, 
den østligste forening, og Æb-
lehaven.

I maj i 1957 manglede sta-
dig fem haver at blive udle-

jet i Blommehaven. Men 14 
glade havelejere mødte op i 
Cafe Prag fik stiftet en koloni-
haveforening, der fik lejen sat 
ned til 22 kroner til Nielsen 
og fire kroner i kontingent til 
foreningen om måneden.

En enkelt haveejer, Hr. Flo-
din, bad om forsamlingens 
tilladelse til at lade sin grund 
henligge som naturgrund. Det 
fik han lov til. Blommehaven 
har fra første færd været præ-
get af folk, der farer lempeligt 
med regler.

To dødsdømme
I februar 1975 tydede intet 
på, at Blommehaven kunne 
overleve. Ejeren af grunden, 
Cornelius Nielsen, havde fået 
Tårnby Kommunes godken-
delse til en udstykningsplan 
for både Æblehaven og Blom-
mehaven.

Blommehaven skulle ud-
stykkes i otte parcelhusgrun-
de. Kommunen syntes det var 
en glimrende ide. Så kunne 
Nairobi Alle, der ender blindt, 
føres videre i et knæk på 90 
grader ud til Kamerunvej - der 
hvor skellet nu går mellem 
Æblehaven og Blommehaven. 

Alle fik deres opsigelse. Juli 

1976 skulle alle være ude og 
grundene ryddet for huse m.v.

I denne håbløse situation 
fik Blommehaven hjælp fra 
højst uventet kant. Staten gik 
ind og eksproprierede hele 
herligheden. Ikke for at redde 
kolonihaverne - slet ikke.

Staten ville i forlængelse af 
en kommende fast forbindel-
se til Sverige føre motorvejen 
tværs over Amager durk igen-
nem Blommehaven og Æble-
haven.

Det var en dødsdom, der 
ville noget. Selveste det for-
kromede vejdirektorat er der 
ingen, der har fået noget ud af 
at slås med. Nogensinde.

overlevelse
Men det lykkedes dog for 
Blommehavens formand, 
Harding larsen, og en stædig 
bestyrelse at bringe sig på ta-
lefod med Motorvejskontoret 
og få oprettet en lejekontrakt, 
der gjaldt indtil vejprojektet 
skulle fares ud i livet.

Da vejprojektet blev op-
givet til fordel for en ny lin-
jeføring tættere på det nye 
projekt Ørestaden var ingen 
længere interesseret i Blom-
mehaven.

Statsskattedirektoratet tak-
serede de to haveområder 
til 1,8 millioner kroner. Det 
kunne ingen betale. Kom-
munen var uinteresseret i at 
købe. Staten ønskede i de 
år at fremme kolonihaver i 
almindelighed. Men statens 
jordlovsudvalg ville ikke være 
med til at købe grundene til 
kolonihaveformål, når Tårnby 
kommune holdt fast i udstyk-
ningsplanerne.

Kommunen så ingen grund 
til at ændre planer og forven-
tede, at staten ville udbyde de 
i alt 16 byggegrunde i Blom-
mehaven og Æblehaven til 
salg som parcelhusgrunde.

”Top”, sagde den rare mand
Fra at have været som en lus 
klemt mellem to hårde negle, 
blev Blommehaven 1989 en 
lus mellem to skindpelse. 
Truslen om en brat død skulle 
ændre sig til en tryg fremtid.

Vejdirektoratet ville sælge. 
Grundene var vurderet til 
over to millioner kroner, fordi 
de efter Tårnby kommunes 
plan var klar til udstykning i 
parcelhusgrunde. Men en pris 
i den størrelsesorden var helt 
umulig for kolonihavefolk:

Kolonihaveforbundet gik 
med ind i forhandlingerne og 
fik ejendomsvurderingen sat 

ned med 200.000, men pri-
sen var stadig alt for høj. Det 
er stadig et mysterium, men 
hvordan det end gik til, fø-
jede Vejdirektoratet et pålæg 
til salgsbetingelserne om, at 
området i al fremtid skulle 
være grønt område. Den be-
tingelse opfylder kolonihaver 
- men ikke parcelhuse.

Efter en del møder i de to 
haveforeninger nåede man 
frem til, at det var muligt at 
svinge sig op til et bud på 40-
50 procent af ejendomsvur-
deringen.

- Vi troppede op hos kon-
torchef Manley i Vejdirektora-
tet med et tilbud på 400.000 
kroner, velvidende at det var 
alt for lavt, fortæller Jan Mo-
segaard, foreningens davæ-
rende formand. 

Men minsandten om ikke 
den rare mand sagde ”Top!”. 
Så måtte vi godt nok bede om 
time out.

- Pludselig virkede det som 
om, vi kunne få held til at 
presse prisen lidt ned. Men vi 
turde ikke tage nogen chan-
cer, så vi fastholdt tilbuddet. 
Vi havde jo stadig truslen 
om udstykning til parcelhuse 
hængende over os.

- Grunden kom i offentlig 
udbud, men der lå kun to ku-
verter, da salget skulle afgø-
res. Et fra Æblehaven og et 
fra Blommehaven. Grundene 
var vores.

Fra Blommehavens fødsel
Fælles arbejdet eller pligt-
arbejdet, som det også 
kaldes, er noget af det, der 
giver sammen hold i en 
kolonihave forening.

Om A/F Blommehaven
Kamerunvej 21, 2770 Kastrup. 23 haver
Ingen venteliste
årlige fællesudgifter: 5000 kr. 
Medlem af Kolonihaveforbundet.
Køb/salg afgøres efter Kolonihaveforbundets regler.

Ingen kloak, egne tanke. Dog et fællestoilet og udslags-
vask på festpladsen, som er ført til kloak.

Fugtige fester 
omkring pumpen
Det var nødvendigt jævnligt 
at pumpe vand væk fra Blom-
mehaven hele vinteren. 

En pumpe blev anskaffet i 
1965. For da stod både Blom-
mehaven og Æblehaven un-
der vand hvert forår. Det var 
aftalt, at Æblehaven skulle 
være med til at betale for et 
afvandingsprojekt, men det 
kom der ikke noget ud af.

Det var en vigtig og betro-
et post at være pumpepasser. 

- Det gik der fuldstændig 
Anders And i, fortæller Jan 
Mosegaard - nuværende for-
mand for Blommehaven. 

- Det endte med, at vi ef-
terhånden var en hel i del, 
der mødtes om lørdagen 
oppe i have 23, som leverede 
strøm til pumpen. Der blev 
skam pumpet vand - masser 
af vand. Men der blev også 
hældt rigeligt med øl på de 
efterhånden mange pumpe-
passere, og deres medbragte 
venner og veninder.

Det blev til en del min-
deværdige pumpe-fester 
- indtil kommunen valgte at 
koble vandingsgrøften mel-
lem Blommehaven og Abels-
minde til kloakken under 
Kamerunvej. Siden da har 
det ikke været nødvendigt at 

gøre andet end at rense grøf-
ten ind til Abelsminde - nu 
parcelhusgrunde - en gang 
imellem for at få vandet til at 
løbe fra Blommehaven helt 
af sig selv.

Den med at være nødt til 
at tage ud og hjælpe gut-
terne med pumpen gik ikke 
længere.

Svær at styre 
”Stemningen meget dårlig, 
har intet skrevet ned ”

”Generalforsamlingen be-
gyndte kl. 11 på festpladsen 
og efter at have ventet på 
formanden, prøvede næst-
formanden at hente ham, 
men han ville ikke komne, 

man gik herefter over til valg 
af dirigent. ”

Det har ikke altid været 
lige sjovt på generalforsam-
linger og på bestyrelsesmø-
der i Blommehaven, som det 
fremgik af disse to citater fra 
foreningens protokol. 

Bøder hjalp ikke
I de første år blev folks ad-
færd reguleret med bøder. 
Det kostede eksempelvis 15 
kroner i bøde at blive taget i 
at cykle på havegangen. 

Udeblivelse fra pligtarbej-
de blev på samme mide straf-
fet med kontant afregning 50 
kroner i bøde.

Men i 1968 hedder det 
tørt konstaterende i sekre-
tær lilly lauridsens referat 
fra generalforsamlingen: ”Alt 
angående bøder for dit og for 
dat er ophævet. Det blev al-
drig overholdt. ”

Folk i Blommehaven har al-
tid været besværlige at styre 
med regler og paragraffer.

Kun det fælles pligtar-
bejde kunne man ikke slippe 
udenom - i hvert fald ikke 
ustraffet. Der blev holdt 
strengt på at pligtarbejdet 
skulle passes. Hvis man var 
forhindret måtte man over-
tale en anden. Ellers vankede 
der en bøde på 15 kroner.
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Tårnbyvej 27, 2770 KasTrup

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

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

Lo
N
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EN
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LE
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EN

Her er de første 10 nye studenter fra 20. juni med rektor - fra venstre: Pernille Caspersen, 
Sarah Nybo Enemark Sørensen, Maria Bille, Zacharias Bruhn Einfeldt, Jonathan Paulsen 
Ramati, Frederikke Hansson, Emma Katrine Damgaard, rektor Mette Ringsted og Jakob Sand 
Larsen.  Gymnasiet har i alt tre HF-klasser og 11 såkaldte STX-klasser som afslutter i år. 
Gymnasiet producerer omkring 300 studenter i 2016. Fotos: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

DE FØRSTE STUDENTER



1
0

 T
å

r
N

B
y

 B
lA

D
ET

 J
U

lI
 2

0
1

6

Korsvejsmarked

Lørdag d. 3. juni 2017

Stor tak til 
kræmmere, 
gæster og 

sponsorer for 
dette års 
marked!

Vi ses til næste år
Vi takker for at I stillede heste til rådelighed på markedspladsen
til alle børnene, som blev glade, og vi håber at se jer igen i 2017.
 
Er du interesseret i at vide mere, kan du finde informationer på
amagervoksenridetur.dk eller du kan kontakte Kari Anne på tlf. 
5164 1503. Du finder dem på Kongelundsvej 589, 2791 Dragør

AMAGER VOKSENRIDETUR

FORENINGERNE 
FESTEDE FOR FEMTI ÅR

Foreningernes paraply-
organgistion Tårnby For-
enings råd fyldte 50 år i 
januar, men ventede med 
den store fest til en bedre 
vejudsigt var i sigte.

Det blev en superdag, 
fem medlemmer fra hver 
TFr-medlemsforening var 
indbudt til musik, mad og 
drikke. Musik og sang tog 
Det Ny Tonefilm-orkester 
samt formand Terkel med 
frue sig af, blandt med en 
fornyet Amager-vise.

Foto: Kurt Pedersen og 
Jesper Skovbølle
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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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Anmeldt af Søren 
Markvard 

I forrige nummer af 
Tårnby Bladet gav Ter-
kel Spangsbo oven-
nævnte bog en række 
gode ord med på vejen, 
bl.a nævnte han, at indhol-
det også dækker interessante 
og spændende steder på 
Amager, et område, der ellers 
sjældent medtages i bøger 
om København.

Men Amager er med, og 
blandt seværdighederne her 
på øen nævner forfatteren 
Kastrupgård, forterne i Ka-
strup og Dragør og Konge-
lundsfortet samt Ørestad med 
8-tallet. Udover beskrivelsen 
af ”vor egen ø” kommer bo-
gen i øvrigt hele Storkøben-
havn rundt og fortæller løst 
og fast om begivenheder og 
personer fra den tidlige mid-
delalder til de nyeste årtier, 
og Jesper Asmussen disker 
op med mange gode historier, 
også nogle, der ikke normalt 
er at finde i beskrivelsen af 
vor hovedstad.

Det, der gør bogen meget 
bedre end mange af dens 
forgængere, er imidlertid bil-
ledmaterialet. Der er et væld 
af smukke farvefotografier af 
byens bygninger foruden lige 
så flotte gengivelser af ma-

lerier og tegninger, der 
belyser alle de gode 
historier. Skade, at der 
ikke ved de enkelte 
billeder er nævnt, 
hvem der har udført 
dem, hvornår de er 

malet, samt på hvilke 
museer, de findes. Havde 

det været medtaget, så havde 
læserne haft mulighed for at 
finde yderligere billeder af 
den pågældende kunstner el-
ler selv at opsøge de originale 
malerier på et af vore kunst-
museer.

Men der er, som Terkel 
Spangsbo siger, med bogen 
her rig mulighed for at blive 
meget klogere på vor hoved-
stads historie, personer og 
interessante begivenheder, 
og selvom forordet direkte 

opfordrer læseren til ”at tage 
bogen med ud på de ni stræk-
ninger”, tør jeg nok vove den 
påstand, at det er der ingen, 
der kaster sig ud i. Alene stør-
relsen - bogen vejer sine 1¼ 
kg og den er på over 250 sider 
i A4-format - gør, at den er no-
get af en tamp at slæbe rundt 
på, så det må blive i sofahjør-
net, at turene, eller i alt fald 
forberedelserne til dem, skal 
foregå. Det er så meget mere 
en skam, fordi bogen hele ve-

jen igennem er forsynet med 
qr-koder, der med smartpho-
nens hjælp tydeligt fortæller, 
hvor på københavnskortet, 
man nu befinder sig, men det 
må blive sofahjørnet, der får 
glæde af disse oplysninger.

Så alt i alt har Jesper As-
mussen begået en både un-
derholdende og smukt illu-
streret københavnerbog, men 
regn ikke med, at du lige kan 
stoppe den i lommen, når du 
bevæger dig ud på ruterne – 
den er til indendørs brug, men 
dér er den til gengæld også 
en herlig følgesvend.

Jesper Asmussen: Køben-
havn rundt: byvandringer. 
Lindhardt og Ringhof, 2016
256 sider,  299,95 kr. Ud-
kom: maj 2016

Jesper Asmussen (f. 
1954) har skrevet op mod 
50 bøger: quiz-bøger, 
rejseførere, fotobøger 
og bøger om Danmarks 
historie. Bl.a. “Mølleåen”, 
“Vestvolden og Nordfronten” 
og “Gendarmstien” (L&R).
Foto: Lindhardt og Ringhof

København – lige til at gå til og 
samtidig glæde sig over

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

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

VESTAMAGER
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• bageren i Vestamagercenter
• biblioteket Vestamagercenter

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.

Hvorfor vælge mellem is og kage Når 
du kan få begge dele. Vores bager- og 
konditormester er nu også ismester.  
Bag titlen er en italiensk inspireret 
uddannelse, hvor der lægges vægt på 
brug af uforarbejdede frugter

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 m .............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 isbægre, se pris i butikken

Åbningstider:

man-fredag kl. 5.30 - 17.30

Lørdag kl. 5.30 - 16

søndag lukket

Garanti for god is
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Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag 12. august  
og dækker redaktionelt august 2016. 

Deadline er mandag 8. august 2016 kl. 10 formiddag.

Tårnby Bladet forærer sine anmel-
dereksemplarer af bøger til avisens 
læsere. vi har et mindre oplag til-
bage

Af Terkel Spangsbo

Det er ikke sket før, at vi ikke har fun-
det de rigtige makkere til de bøger vi 
har haft til anmeldelse, så nu giver vi 
endnu et tilbud.

Normalt sender forlagene først en 
pressemeddelelse om en ny bog, men 
vi kan også få tilsendt bøger uopfod-
ret. Visse bøger kan dog have et par år 
på bagen.

Du kan se hvilke bøger, vi stadig 
har på listen herunder. Har den været 
anmeldt kan du se hvilken måned, en 
anmeldelse (typisk af Søren Markvard) 
har været bragt. Du kan finde hele det 

seneste års udgivelser af Tårnby Bla-
det på www.taarnbybladet.dk

Vi sætter en hurtig frist også kal-
det først til mølle. mail til os og du får 
umiddelbart besked og kan afhente 
bogen på redaktionen. Vi sender ikke, 
men i disse uger er der bemandet ud 
over den normale åbningstid hverdag 
9 til 12. ring i forvejen på 32 509 290 
og hør om vi er her.

Mail til redaktionen@taarnbybladet.
dk og skriv ønskebog i emnefeltet. 
Ønsker kan også afleveres i vores 
udendørs postkasse på Englandsvej 
290 eller sendes til postboks 34, 2770 
Kastrup. 

Titel/forfatter    Anmeldt i TB

Etta og Otto og russell og James af Emma Hooper November 2015
Conquistadora af Esmeralda Santiago  November 2015
Hemmelighedernes atelier af liz Fenwick Januar 2016
Forråelse af Erik Djernæs Hansen  Marts 2016
Det sidste barn i skoven af richard louv Oktober 2014
DVD’en Krummerne. Alt på spil  ikke anmeldt 

De sidste gratis bøger til 
sommerlæsning  - (eller senere)

Anmeldt af Søren Markvard

Sommer i København betyder 
turister, og hvad enten de er 
her i én eller flere dage, skal 
de selvfølgelig se de trestjer-
nede seværdigheder: Den lil-
le havfrue, rundetårn, Tivoli 
osv. Men der er nu også andet 
at se på i København, og fak-
tisk har bogens forfattere fun-
det 111 ’små’ seværdigheder, 
som oven i købet alle har den 
klare fordel, at de ikke kræver 
det helt store tidsforbrug, og 
at de også på den måde kan 
nydes på vejen til nogle af de 
store.

rent lokalpatriotisk må det 
så også konstateres, at Ama-
ger er pænt dækket ind, idet 
syv seværdigheder af de 111 
befinder sig på øen, og det 
skulle ikke undre mig, om selv 
inkarnerede amagerkanere 
ikke kender et par af dem helt 
så nøje. 

Blandt de syv er der de op-
lagte: VM-bjerget, Naturcen-
ter Amager og Flyvergrillen, 
men hvem har set nærmere 
på Hjorten i Ørestad ved Bella 
Center? Enkelte har nok spot-
tet den fra metroen, men fak-
tisk er der tale om Danmarks 
længste gadekunstværk: hele 
271 meter langt. Hvad med 
Helgoland Søbadeanstalt på 

nordkanten af Amager Strand-
park? Mange ved nok, hvor 
anstaltenen ligger, men hvem 
har rent faktisk været der? Og 
hvem kender brombærkrattet 
på kanten af Kløvermarken, 
ganske tæt på city og allige-
vel vildt og voldsomt og med 
en fantastisk udsigt til Køben-
havns tårne.

Nedslag på Amager
Sidst men ikke mindst er 

et af de 111 seværdigheds-
punktnedslag på Amager hel-
liget en buslinie, nemlig 5A, 
der betjener øen fra langebro 
til lufthavnen. Den er ikke 
bare den ældste rute i byen 
(sporvognslinie 5 blev opret-
tet i 1903), men det var også 
på linie 5’s rute, at den sidste 
sporvogn i København kørte 
i 1972. Og for at blive ved 
de store tal, så er 5A faktisk 
den næsttravleste institution 
i Danmark: årligt transporte-
rer den 21 millioner passage-
rer (2014-tal), kun overgået af 
en anden Amager-institution, 
nemlig Københavns lufthavn 
Kastrup, der klarer 24 millio-
ner passagerer om året.

Så meget for Amager, men 
i resten af Storkøbenhavn er 
der så 104 andre ’små’ se-
værdigheder, som nok er et 
kig værd. Hvem har været på 
eksempelvis Bopa Plads eller 

i Danse-
k a p e l l e t 
på Bispe-
bjerg? 

Hvem 
kender 
Grav-
pladsen 
for 
gadens 
folk, 
Olufs Is 
i Olufs-
gade eller Besæt-
telses-tidsmuseet i Stjerne 
radio-butikken i Istedgade? 

For slet ikke at tale om 
Tårnlege-pladsen i Fælled-
parken, som er alle tiders for 
både børn og voksne.

Alle seværdighederne får 
en god og oplysende side 
med tekst samt et flot foto 
med faktuelle oplysninger om 
adresse, åbningstider, entré 
samt offentlig transport. Så 
det er bare om at tage bogen 
under armen og finde Køben-
havns ’små’ seværdigheder.

111 steder i København 
som du skal se. Af Jan Gralle 
og Vibe Skytte. Foto: Kurt 
Rodahl. Frydenlund, 2016

Københavns ”små” seværdigheder
- Venligboerne fik prisen 

for deres utrættelige arbejde 
med at byde flygtninge or-
dentligt velkommen og for at 
knytte personlige bånd mel-
lem dem og alle os, der bor 
her i forvejen. 

- Den irakisk-kurdiske ind-
vandrerpige Ehan Haydar 
kom til Danmark i en alder 
af 10 år. I dag er hun 21, og 
trommeslager i bandet liga. 
Men hun har også haft over-
skud til at starte et særligt 
fodboldhold i AB Tårnby for 
indvandrerdrenge. Holdet 
kalder hun AB United. Der 
har stor opbakning fra foræl-
drene, der ved, at hvis knæg-
tene får gode vaner, fra de er 
små, så er der mindre chance 

for at komme i dårligt selskab, 
når de bliver større. Samti-
dig kommer de ud og møder 
danske drenge, til glæde for 
begge parter – bortset fra, at 
AB United åbenbart er lidt for 
gode til at spille fodbold, de 
vandt deres første kamp 8 – 2! 

Vi kan slet ikke overvurdere 
det arbejde, som Venligboer-
ne og indvandrerpigen Ehan 
gør. Det har en kæmpe be-
tydning for vores samfund og 
vores demokrati. De skaber 
mødet mellem mennesker, 
og gennem det møde lærer 
vi, at de fremmede er ikke 
farlige. De har de samme håb 
og drømme som os andre. De 
ønsker at deres børn – også 
pigerne – får en uddannelse, 
hvad mange af dem jo rent 
faktisk gør.              spanger

- fortsat fra forsiden.

Finn Sørensen, folketingsmedlem for Enhedslisten overrækker 
solidaritetsprisen til Venligboerne fra Dragør (billedet) og 
fodboldpigen og trommeslageren Ehan Haydar.
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AMAGERTEATRET
Amagerteatret har netop afsluttet 
sin 52-års sæson med godt 900 
abonnenter til fire opsætninger spillet 
på 12 aftener i Kulturhuset KastrupBIO 
samt yderligere 350 publikummer til 
familieforestillingen Mio min Mio.

Gentegningen er overstået så der er åbent for 
tilmeldinger på www.amagerteatret.dk

I kommende sæson, som begynder 31. oktober, 
kan man opleve Dansetimen, en romantisk ko-
medie med mentalt handicaps og dårlige knæ med 
Jesper Asholt og Annette Heick.

The Sunshine Boys, en klassiker indenfor mor-
somme teaterforestillinger med Flemming Jensen 
og Waage Sandø.

Far’ På Færde, der er en sølvbryllups-komedie 
med fortidsminder opført af Comedieteatret og 
endelig Vrede med Troels Lyby og Ann Eleonora 
Jørgensen, som en lille familie fra den kreative 
klasse der oplever, at deres søn bliver taget i at 
male racistiske slagord på en moske og ryster 
fundamentet under den veluddannede og tolerante 
families selvforståelse.

Se hele spilleplanen på www.amagerteatret.dk

Herover nogle af de skuespillere, du vil møde 
i sæson 2016/17:

Sæsonens familieforestilling bliver Sebastians 
udgave af Hodja fra Pjort. OBS: Ikke i 
abonnement. Billetter først til salg i december.

• www.amagerteatret.dk •

Endnu en gang kunne peber-
holm bevise, at nullermænd 
ikke er det eneste, der kom-
mer af sig selv

Af Terkel Spangsbo  
Foto: Kurt Pedersen 

Det er ikke livets opståen, 
man er vidne til, hvis man be-
søger Peberholm, som dansk 
og svensk presse for lov til 
en gang om året, men det for-
bavser hver gang Tårnby Bla-
dets udsendte, at vækster og 
dyr finder grobund for liv på 
den næringsfattige kunstige 
ø – skabt af sediment fra Øre-
sunds bund, da man gravede 
ud til sænketunnel og bropil-
ler sidst i 90’erne.

Fugle slår sig ikke ned på 
Peberholm for næringen 
skyld, men manglen på fjen-
der, så fuglekolonierne vok-
ser. For første gang yngler 
præstekraver og sorthovede 
måger sig i år på Peberholm. 
En anden tilflytter er den sor-

trøde sommerfugl blodplet. 
Til gengæld har skarvko-

lonien forladt øen igen. En 
medvirkende årsag har været, 
at selskabet Øresundsbron på 
opfordring fra Københavns 
lufthavn har tilladt ”regu-
lering” af bestanden. regu-
lering betyder på dansk, at 
mellem 400 og 500 skarver er 
blevet skudt.

På den kunstige ø har plan-
ter og fugle ellers fået lov til 
at etablere sig stort set uden 
påvirkning fra mennesker. 
Hvert år opgør eksperter, 
hvordan dyrelivet har udvik-
let sig i løbet af året. I år kan 
de konstatere, at flere nye 
fuglearter er kommet til.

Med hjælp udefra
Det er ikke alene naturens 
forunderlige kræfter, der læg-
ger kimen til nyt liv på Peber-
holm. Fugle og ænder med-
bringer frø i deres afføring 
og bærer også bær over på 
øen på fødderne. lastbiler på 

broen kan have bragt de mere 
eksotiske planter med fra syd-
lige himmelstrøg.

Mere kuriøst er det, at men-
nesker har sluppet hvide kani-
ner løs og at de trods regule-
ring har formeret sig.

- De hvide kaniner har væ-
ret mums for havørne, som 
let kunne se dem, men der 
er en fare for, at kaninerne 
har muteret tilbage til deres 
oprindelige farve og så er de 
sværere at udrydde, fortæller 
Hans Ohrt, miljøkonsulent hos 
Øresundsbro Konsortiet.

Fundet af en død mink har 
betydet, at der i flere år har 
været opsat minkfælder, men 
bortset fra den døde mink er 
der hverken set eller fanget 
mink siden.

- Jeg indrømmer, at det 
kunne være spændende for 
mange mennesker at få lov at 
komme i land på Peberholm, 
siger Hans Ohrt. 

- Men sikkerhed og økonomi 
lægger hindringer i vejen for 
flere offentlige besøg. Kun 
danske og svenske botaniker-
foreninger har indtil nu fået lov, 
men de har også deltaget i op-
tælling og registrering af plan-
ter og fugle – og end ikke bota-
nikerne overrender Peberholm.

Helt utænkeligt er det dog 
ikke, at et par guidede ture 
kunne blive til virkelighed en 
gang i fremtiden.

- Men tror du, at folk ville 
betale for det? spørger Hans 
Ohrt deres udsendte.

I et område på nordsiden 
er Peberholm sunket et par 
meter og der har dannet sig et 
”vadeområde” som fugle har 
indtaget. 

Smultron eller skovjordbær. 
De smager ens på svensk og 
dansk.

Heldigvis deltager Bengt 
Örneberg fra Lunds Botaniske 

Förening i turen. Ellers fandt 
man næppe de mikroskopiske  

nyskabelser.

Den øde ø ikke så øde endda
Udsigt mod nord med 

Sdr. Røse i baggrunden 
- og blomstrende 

Peberholm forrest.
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Noget at gå til i juli

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

Plyssen er sommerlukket i juni og juli
Åbner igen 13. august kl. 13 med nye udstillinger

Henover sommeren vil børn på 
Kastrupgårdsamlingen kunne gå 
på opdagelse i kunstens verden 
med et gratis aktivitetsark til 
museets udstillinger

Denne sommer er der ingen grund til 
at sidde hjemme og kede sig. På Ka-
strupgårdsamlingen kan børn henover 
sommeren tage på en opdagelsesrejse i 

museets udstillinger i selskab med deres 
voksne. Henvender man sig i skranken 
kan man gratis få et opgaveark, som 
leder børnene igennem museets udstil-
linger. Med arket i hånden skal børnene 
gå på opdagelse og løse opgaver som 
tager udgangspunkt i de udstillede 
kunstværker. 

Opgaverne er tiltænkt børn fra 6-10 
år – og det er en fordel, hvis man enten 
selv kan læse eller hvis ens medbragte 
voksne kan. Der vil være en lille præmie 

Gratis aktivitetsark til børn 

Sommeraktiviteter for børn og unge

ÅBEN KLUB PÅ LØJTEGÅRDSVEJ www.us.taarnby.dk

BIBLIOTEKET I SOMMERFERIEN www.taarnbybib.dk
SOMMER PÅ STRANDEN www.us.taarnby.dk

Vil du gerne prøve noget nyt og 
spændende helt gratis i sommerferien? 
Du kan stadig nå at tilmelde dig eksempelvis til 
Fangerne på fortet, Karate, Futsalcamp, Filmhygge 
med Gys og Natløb, Selvforsvar, Sing a song writer 
workshop, Svømmeskolen, Sommer på stranden og 
Ungdomsklub på stranden. 

På stranden vil du få mulighed for at møde 10 
søde, unge, udenlandske gæster fra fx Spanien, 
Italien, Serbien og Rusland, som vil underholde med 
workshops, de har forberedt særligt til dig. Kom og 
tag godt imod dem! 

Se beskrivelser af sommeraktiviteterne samt flere 
spændende aktiviteter på www.us.taarnby.dk og 
tilmeld dig. Vi glæder os til at se dig i sommerferien!

til alle børn som udfylder aktivitetsarket. 
- Nogle tror at kunstmuseer ikke er 

for børn fordi, at man ikke må røre ved 
tingene, men vi tænker i stedet, at det 
er et oplagt sted at gå på opdagelse, 
fortæller museumsinspektør Kristian 
Rasmussen. 

- Hvis der nogen der er hurtige til at 
læse billeder og finde detaljer, så er det 

ungerne, som kommer her på museet! 
De er faktisk ofte bedre end de voksne. 

Aktivitetsarket er udfærdiget af Ka-
strupgårdsamlingens formidlingsperso-
nale og vil få børn til at kigge ekstra ef-
ter på både grafik, maleri og skulpturer, 
alt imens de lærer lidt om billedkomposi-
tion og billedkunsten generelt.

- Og bagefter kan man jo gå ud i vo-
res gård, eller i vores omkringliggende 
skulpturpark og spise madpakker, slutter 
Kristian Rasmussen.

Aktivitetsarket vil være tilgængeligt 
fra 1. juli og så længe lager haves. I 
museets udstillinger skal børn altid være 
ifølge med en voksen. 

Med arket i hånden skal børnene gå på 

opdagelse og løse opgaver som tager 

udgangspunkt i de udstillede kunstvær-

ker. 
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Igen i år giver scenekunstkompagniet 
GLiMT drenge og piger fra 5. klasse og 
opefter en fantastisk mulighed for at lære 
luftakrobatik
Med luftakrobatik, dans og dobbeltakrobatikøvelser får 
man rørt hele kroppen. Alle kan lære akrobatik, så kom 
glad og vær med!

Akrobatik træner balance, styrke, smidighed, selvdi-
sciplin og samarbejde - og det er både sjovt og udfor-
drende. Ugen afsluttes med opvisning for alle interes-
serede. Husk tøj, som er let at bevæge sig i.

Kulturzonen, 1. til 5. august kl. 10-15 .  
Tilmelding på ww.us.taarnby.dk.

Info: GLiMT, Lars Lindegaard Gregersen, lars@glimt.
info, 2615 0025 og Kulturzonen

Lær luftakrobatik på - gratis

På US10 Tårnby har vi afsluttet de sidste 
prøver, og endnu et skoleår er ved vejs 
ende. Og hvilket år det har været! 

Af Charlotte Rybner Sleimann Nielsen, Afdelingsleder, US10
Vi kan med stolthed kigge tilbage på et år, hvor ambi-
tioner har været høje, hvor udviklingen hos eleverne 
har været enorm og således også et år, der har gjort 
os rigere på erfaring og gode oplevelser. Der er dog én 
ting som vi har været særligt glade for og det er inter-
aktionen, sammenholdet og den brede anerkendelse 
eleverne imellem.  

Ligesom tidligere har eleverne også i år været fordelt 
på to forskellige studieretninger, også kaldet ”teams”. 
Team 1 som er orienteret mod de gymnasiale retninger, 
og team 2 som er orienteret mod erhvervsskolerne. 
En inddeling som i højere grad gør det muligt, for ung-
domsskolen at tilpasse og målrette undervisningen i 
forhold til den enkelte elevs interesser, kompetencer og 
fremtidsplaner. 

Nogle ville måske frygte, at en sådan inddeling kunne 
lede til klikedannelser og en ”os-og-dem-mentalitet”. 
Dette har dog langtfra været tilfældet. Eleverne har 

tværtimod været enormt imødekommende over for 
hinanden, både på tværs af teams og klasser. Det har 
været særlig tydeligt i tre specifikke sammenhænge, 
nemlig på valgfagene om onsdagen, til OL-dagen på 
Tårnby stadion samt Oscaraftenen i Kulturhuset Kastrup 
Biograf.

Mange kompetencer i spil
I valgfagene blev vi igen i år bekræftet i, at der lig-
ger en betydelig værdi - fagligt såvel som socialt - i at 
samarbejde med og lade sig udfordre af andre elever, 
end dem man normalt tilbringer dagen med. Dette kom 
bl.a. til udtryk i form af et utal af konstruktive diskus-
sioner, aktiv stillingtagen og livlig deltagelse. 

Traditionen tro dystede eleverne fra de to team mod 
hinanden i en række discipliner ved OL-dagen. Her var 
det igen vidunderligt at opleve, hvor kammeratlig en 
stemning der var blandt eleverne, konkurrencen til 
trods.  

Også under produktionen af elevernes kortfilm blev 
det tydeligt, at eleverne gjorde god brug af deres for-
skellige faglige interesser og kompetencer. Det hårde 
arbejde kulminerede i sidste ende med Oscaraftenen i 

Kulturhuset Kastrup Biograf, hvor filmene blev fremvist 
og priser uddelt akkompagneret af hujen, glade tilråb 
og stolte takketaler. 

Det er således med en blanding af stolthed, for-
ventninger og vemod, at vi fra US10 takker af for i år: 
Stolthed og forventninger på baggrund af elevernes 
præstationer. Vemod, fordi vi kommer til at savne dem.

Med ønsket om en god sommer fra US10 Tårnby

Sammenhold og gode oplevelser på US10

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

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør. Tlf.:  30 76 03 34

Kulturzonen rummer også Tårnby Musikskole.

Læs mere om US10, 
Sommerferieaktiviteter og nye hold på 
ungdomsskolen til efteråret på

http://www.us.taarnby.dk/
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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 (mærket 
)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

En gåtur og en go´ historie

Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med an-
dre? Så kom med på en tur ad Hjertestien fra Vandtår-
net gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller 
te, mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på 
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi 
til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. 
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Der er fri adgang – uden billetter. 

Torsdag 11. august kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen 

ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien 

starter. 

Byvandring i det gamle Kastrup
Lokalarkivar Lone Palm Larsen viser vej og fortæl-
ler, når arkivet inviterer til byvandring i fabrikant Carl 
Flensburgs fodspor i det gamle Kastrup.
Vandringen starter kl. 14.00 fra Kastrupgård. Hvis det 
bliver regnvejr, holdes der i stedet et foredrag om Carl 
Flensburgs fotografier i den hyggelige café på Kastrup-
gårdsamlingen. Så mød op uanset vejret! 

Torsdag 21. eller tirsdag 26. juli kl. 14-15.30 / Kastrup-

gårdsamlingen / Gratis billetter

Sjov sommer på biblioteket
Sommerferien byder på masser af spændende aktivite-
ter for børn på Tårnby Kommunebiblioteker.

Kreative workshops for børn 
... Vi guider og stiller materialer til rådighed. 

Sy dig egen smarte 
strandtaske... 
... til sommerbøgerne. For de 
8-14 årige. 

Tirsdag 28. juni og tirsdag 5. 

juli kl. 10-13 / Tårnby Hoved-

bibliotek / Billetpris 20 kr.

 

Leg med 
akvarel 
For børn fra 8 
år. Har du lyst 

til at mikse farver og afprøve akvarelteknikker? 
Du er velkommen til at medbringe et motiv du kunne 

tænke dig at male. Vores akvareller udstiller vi på bib-
lioteket efter workshoppen.

Torsdag 30. juni kl. 13-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Bil-

letpris 20 kr.

Prøv Lego Mindstorms robotter 
For de 8-12 årige. Lær at programmere i Lego Mind-
storms, der er et visuelt programmeringssprog, hvor 

det man programme-
rer på computeren 
overføres til Legoro-
botter og afprøves 
på dem.

Fredag 1. og mandag 

13. juli kl. 10-13 / 

Tårnby Hovedbiblio-

tek / Gratis billetter

Lav din egen animationsfilm 
Workshop i to dele for børn fra 10 år. Slip fantasien løs 
og lav din egen animationsfilm med ”stop motion” tek-
nikken. Alt kan blive levende: Klip billeder ud af gamle 
blade, form figurer af modellervoks, find ting i naturen 

eller brug din egen 
krop. Mulighederne er 
mange. 
Mandag 4. og ons-

dag 6. juli kl. 13-16 / 

Tårnby Hovedbiblio-

tek / Gratis billetter

Leg med 
animationsfilm
For de 6-9 årige. Slip fantasien løs og lav din egen ani-
mationsfilm med ”stop motion” teknikken. Tag billeder 
af din figur, flyt den lidt mellem hvert billede. Når bille-

derne vises hurtigt efter 
hinanden, ser din figur 
levende ud - og du har 
lavet en animationsfilm. 

Tirsdag 12. juli kl. 10-13 

/ Tårnby Hovedbibliotek / 

Gratis billetter

Kreativt bord 
Mandag til fredag i uge 26 kl. 10, 13 og 16 hjælper vi 
børnene i gang med dagens aktivitet.
Mandag, onsdag og fredag maler vi flotte strandsten. 
Tirsdag og torsdag laver vi festlige sommerskørter. 

Mandag 27. juni til fredag 1. juli / Tårnby Hovedbiblio-

tek / Gratis adgang uden billetter

Tirsdag 7. juli (mal på flotte strandsten) / Vestamager 

Bibliotek / Gratis adgang uden billetter 

Sommerfilm
Tag en pause fra solen og nyd en god film. Programmet 
byder på sjove og spændende film egnet til børn fra 7 
år. Hent programmet på biblioteket i slutningen af juni. 
Der er Sommerfilm i uge 27-32 - mandage på Vestama-

ger Bibliotek og torsdage på Hovedbiblioteket / Gratis 

adgang uden billetter

Fifa turnering
Styrer du på grønsværen? Vær med i sommerens store 
fodboldturnering på Playstation 4 og afprøv dit talent. 
Der er fede præmier på spil. De indledende runder fin-
der sted på Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bib-
liotek mandag 18. juli kl. 14. De skarpeste målskytter 
fra hvert bibliotek mødes til finalerunden tirsdag 19. juli 

kl. 14 på Hovedbiblioteket.
Gratis billetter.

Højtlæsning
Kom og hør en god 
historie hver tirsdag 
og torsdag kl. 10. 

Tårnby Hovedbib-

liotek og Vestamager 

Bibliotek  / Gratis ad-

gang uden billetter

Blip Båt
Mød en robot. Onsdage og udvalgte lørdage/søndage 
finder vi robotter, 3D printere, Lego Mindstorms eller 
3D doodler frem. Udvalget varierer fra gang til gang. Se 
datoer og tidspunkter på taarnbybib.dk.

Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Gratis 

adgang uden billetter.

Se mere om aktiviteterne på bibliotekets 
hjemmeside taarnbyib.dk eller hent et 
program på biblioteket. 

Sommer på Biblioteket

Friluftshuset 
Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent alle weekender og helligdage.
9. jan.-31. jan.: Weekender 10-16
1. febr.-18.marts: Hverdage 9-15, weekender 10-16
19. marts-24. juni: Hverdage 9-15, weekend 10-17
25 . juni-7. august: Alle ugedage 10-17
8. aug.-23. okt.: Hverdage 9-15, weekender 10-17
24.. okt.-30. nov.: Hverdage 9-15, weekend 10-16
3.dec.- 18.dec.: Weekender 10-16

Åbningstider indtil 
sommerferien
Hverdage kl. 9-15
Weekender kl. 10-17
Derefter alle dage 10-17
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Noget at gå til i juli

Ved Naturcenter Amager er 
der problemer med, at folk 
der kommer for at benytte 
bålstederne glemmer at tage 
brænde med hjemmefra 
Derfor tager de træstykker der ligger ved 
naturcenteret. Og specielt området hvor 
Amager Skovhjælperes lille savværk står, 
er udsat. Her ligger ofte træ i forskellige 
former, men bare fordi det er træ, er det 
ikke nødvendigvis brænde.  

- Tit griller folk deres pølser over åben 
ild fra strøer, planker, huggeblokke eller 
stolper. På den måde bliver det nogle 
meget dyre pølser, siger Rune Kjærgaard 
Lange, Skovløber ved Naturcenteret.  
Han mener ikke pølserne nødvendigvis 
smager bedre, end hvis de var grillet 
over almindelig brænde. 

Friluftshuset tilbyder ellers bræn-
desalg, på alle hverdage mellem kl. 9 
og 15 og ,ellem kl. 10 og 17 i weeken-
derne. Man kan også lave en aftale om 
at afhente brænde uden for åbningstid 
og betale med mobilen.  Alligevel duk-
ker der grupper op ved naturcenteret, 
specielt efter åbningstid, som kommer i 
tanke om, at hvis man skal lave bål, skal 
man have brænde. Det i dette tidsrum at 
skovhjælpernes hegn bliver forceret og 
forskellige effekter af træ forsvinder.   

- En sæk brænde hos os koster 30 

kroner og vi synes, det er en rimelig 
pris. Derfor bliver vi en irriterede, når vi 
kan se, der forsvinder store mængder 
træ om aftenen, siger Rune Kjærgaard 
Lange. 

Sidste år byggede Naturstyrelsen et 
hegn rundt om det lille arbejdsområde, 
hvor skovhjælperne arbejder med træ i 
forbindelse med deres lille savværk. Det 
var meningen, hegnet i sig selv skulle 
skabe en barriere, som folk ikke kryd-
sede og hjælpe med til at synliggøre, at 
effekter at træ er Skovhjælpernes eller 
Naturstyrelsens. 

Da det ikke har virket, har Rune Kjær-
gaard Lange netop sat et skilt op hvorpå 
der står, at det er tyveri og vil blive po-
litianmeldt. 

- Det er en ærgerlig retorik at have til 
at stå på et skilt, men vi har set os nød-
saget til at sætte et skilt op, så vi sikrer 
os, at folk ikke har nogle undskyldninger 
for at fjerne ting herfra, som ikke er 
deres, siger Rune Kjærgaard Lange og 
slutter: 

- Alle er velkomne til at bruge vores 
bålsteder, som er åbne døgnet rundt her 
ved naturcenteret, men enten skal man 
selv have brænde med eller købe det i 
Friluftshuset.  

Som et forsøg er naturcenteret nu 
også kommet på den ide at lave en 

”brændeautomat”. Noget så simpelt som 
en trækvogn, med brændesække i, og et 
telefonnummer, hvortil man kan betale 
30 kroner med mobile pay. Trækvognen 
vil blive sat ud om aftenen og så må ti-
den vise, om folk betaler for brændet via 
mobilen eller om det også forsvinder.  

Alt det brænde, som naturcenteret 

sælger og bruger, er lavet af det beskyt-
tede værksted Amager Skovhjælpere. De 
står for at flække brændet og pakke det 
i sække. Da naturcenteret har omkring 
250.000 besøgende om året, er det en 
stor opgave, som giver skovhjælperne 
masser af sved på panden. 

Ikke alt træ er brænde! 

De to gode skovhjælpere, Camilla og Krister besigtiger det nye skilt sammen med 

Rune Kjærgaard Lange (th.).  

Færre snegle kan være skyld i, 
at orkidéerne står tættere i år 
end de plejer, men hvis vejret 
ændrer sig til sneglenes fordel, 
kan det være slut
Mange steder blomstrer orkidéerne i 
større tal i år end tidligere. Mange steder 
landet over er et større antal af de spe-
cielle - men fredede - blomster skudt op 
af jorden.

Danmarks Naturfredningsforening 
mener, at grunden kan findes i det 
tørre vejr i år, som har givet sneglene 
dårligere vilkår, og omvendt givet gode 
betingelser for orkidéerne. Sneglene kan 
nemlig godt lide orkidéer, og de spiser 
dem, hvis de får muligheden for det. Så 
hvis det er et dårligt snegleår, så kan det 
blive et godt orkidéår. Men selvfølgelig 
spiller også mange andre faktorer ind.

Dræbersnegl dræber sjælden 
orkidé
At dræbersnegle er glade for orkidéer 
kunne man se på Amager Fælled tidli-
gere på måneden, da der for første gang 
siden 80erne voksede en riddergøgeurt i 

Danmark. Fornøjelsen varede kort, for 
en dræbersnegl fældede den med et bid.

- Men der er også plettet gøgeurt på 
Vestamager, fortæller Jacob Jensen, le-
der af Tårnby Naturskole.

Naturpleje med le hjælper orkideerne. 
Tørt vejr og manglende beskyttende 
vegetation til sneglene har betydet, at 
de slimede dyr har haft sværere ved at 
komme frem til orkidéerne. Sneglene 
har simpelthen holdt sig til de uplejede, 
skyggede og fugtige områder og har haft 
svært ved at nå orkideerne. 

Naturens primadonnaer
Orkidéerne er en slags naturens prima-
donnaer, der stiller store krav til omgi-
velserne, hvilket også betyder, at de er 
ret sjældne.

Alle orkideer skal inficeres af bestemte 
svampe for at kunne vokse, ligesom 
jordbund og meget andet skal være 
i orden. Det kræver meget, før et frø 
bliver til en stor flot orkidé. Til gengæld 
smider de titusindvis af frø, som spreder 
sig i alle retninger, hvilket sikrer plantens 
overlevelse.

Derfor har det længe været strengt 
forbudt at plukke eller grave orkideer op, 
og heldigvis sker det også sjældnere og 
sjældnere.

Og det er let at tage gode billeder 
med mobil eller kamera, som kan deles 
i specialiserede fora på nettet eller bare 
med familie og venner på Facebook.

En kødfarvet gøgeurt og en majgøgeurt 

fra Elbækengen i Tryggevælde Ådal. 

Foto: Kristian Ørsted Petersen.

Netop nu forlader mange 
fugleunger rederne - det 
bedste, du kan gøre for dem, 
er at lade dem være i fred
Hos Dyrenes Vagtcentral modtager 
man mange henvendelser om fugle-
unger, der er fundet på jorden. I maj 
måned i år modtog vagtcentralen 1750 
henvendelser om fugleunger. Men ofte 
er det helt normalt, at ungen befin-
der sig på jorden, og vi skal ikke røre 
sunde og raske dyreunger, lyder opfor-
dringen fra Dyrenes Beskyttelse.

Jorden er sikker
Fra april til slut juni kan ynglende 
fuglepar få op til tre kuld unger. Nogle 
fugleunger kan være i rederne helt 
frem til august, men mange af dem bli-
ver ikke så længe. Ofte hopper fugle-
ungerne nemlig ud af reden, før de kan 
flyve. Sker afhopningen til ”normal” 
tid, er de meget korthalede og dårlige 
flyvere - sker den før tid, kan de slet 
ikke flyve. Men der er ingen grund til at 
være bekymret på ungens vegne.

Grunden til afhopningen kan være, 
at en skade eller andet har været for 
nærgående. I det tilfælde er jorden 
under havens buske og stauder ofte et 
sikrere opholdssted for ungerne end 
reden, som jo er opdaget og derfor et 
usikkert sted at befinde sig.

Forældrene er i nærheden
På jorden gemmer ungerne sig under 
buske og lignende, og her finder og 

fodrer forældrene dem, når faren er 
drevet over. Forældrene skal nok høre 
dem kalde og finde dem.

Forældrefuglene forsvarer deres 
unger på jorden og Dyrenes Beskyt-
telse fjerner ikke fugleunger, blot fordi 
forældrene er til gene for dig. Hold 
afstand til fugleungen, så holder foræl-
drene også afstand til dig.

Hjælp kun til i særtilfælde
Det er en gammel myte, at forældrene 
ikke vil tage sig af ungerne, hvis de 
har været i menneskehænder. Så sid-
der den et meget udsat sted, kan man 
forsigtigt rykke den ind til siden, under 
en busk eller lignende. Lad dog være 
med at håndtere ungen mere end højst 
nødvendigt, da det kan stresse fugle-
ungen ihjel. En helt nøgen fugleunge, 
skal man dog ikke lade være, da den 
ikke kan isolere sig uden fjer. I første 
omgang skal man lede efter dens rede, 
men lykkes det ikke, er en aflivning 
desværre eneste løsning.

Få rådgivning hos Dyrenes 
Vagtcentral før du handler
Ring 1812 hvis fugleungen:

•har synlige skader (uden at hånd-
tere den)

•ligger på siden/ryggen
•ligger med hovedet forover ned 

mod jorden

Lad fugleungerne være   Godt år for orkidéer
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Madlavning

Glade amatører med 
lysten til at lave mad. 
Der er 2 ledige 
pladser på holdet i 
ulige uger til næste 
sæson. Kontakt:  
Peer Bay Jensen Telefon: 3250 9994 
Mobil: 4096 9994

Petanque, vestaMagerhallen 

Mød op til et par fornøjelige timer. Det kræver 
ingen kendskab til spillet. Petanque-kugler 
kan lånes i klubben. Vi spiller på banerne ved 
Vestamager-hallen på Ugandavej hver torsdag 
kl. 10-12. Kom og vær med.  
Kontaktperson: Toni Andersen  3250 9834

FØlgende aKtiviteter hOlder 
FerieluKKet Og starter igen:
august: Badminton
sePteMBer: Bowling • Bridge 
Danseundervisning (16.9.) • Ipad-kursus • Kreativ 
Motion • Svømning • Tablet kursus 
OKtOBer: Pilates • 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, 2258 4457 
ny! aFlastning aF PÅrØrende til 
deMente  
kontakt Bente Olofsen, 2662 3421
sPise-venner, gÅ-venner Og BesØgs-
venner 
kontakt Karna Kaslund, 2233 8072
KØrestOls-sKuBBere Og sPlilleMÆnd 
til PlejehjeMMene 
kontakt Jytte Larsen, 5357 2307
lÆsevenner 
kontakt Bente Olofsen, 2662 3421 

Skulle ovennævnte kontaktpersoner være 
optaget af frivilligt arbejde, så ring til mig. 
Anne-Grethe, 2629 8016

data-hjÆlP (PC-CaFé)
Caféen holder lukket i ferien, men tilbyder 
telefon konsultation. Har du brug for hjælp, så 
ring og få en aftale. 
Hans-kurt Bak 2146 7446 
Jan Dvoracek 6116 9941

seniOr-hØjsKOlen 19.-25. april 2017

Vestkysten og  limfjordslandet for fulde sejl...Et 
kursus i særklasse, med en mangfoldighed af 
oplevelser i det nordvestjyske kulturlandskab.
Gode foredrag om det, der vedkommer os alle 
- nemlig livet. Krydret med ekskursioner til bl.a. 
Lemvig,Vesterhavet og klosterhede Plantage.
Henvendelse til kontoret, hvor man også kan se 
brochuren. 
Tilmelding inden 15 december.

CyKlehOldet

Cykleholdet griller på Sneppen den 18 juli. 
Klar på cyklerne kl. 10.30 ved p-pladsen 
Finderupvej. Husk grilpakkerne.

BrunCh PÅ BÅdCaFe ya ya
Torsdag den 14. juli. 
Vi gentager succesen 
med brunch i juli 
måned, hvor de andre 
er taget på ferie :-) 
I år mødes vi på 
bådcafe Ya Ya (tidligere cafe Allehånde) på 
Amager Strandpark (ved strandstation nr. 5). 
Cafeen ligger ude i vandet og der er en skøøøøn 
udsigt. Hvis vejret er med os, kan vi sidde udenfor 
på dækket. 
Tilmelding til kontoret via mail eller  
telefon 3252 0516. Kun mandag den 27.6.!! 
her vil være åbent på kontoret fra kl.10-12 
Det vil også være muligt at tilmelde sig i 
Søndagscafeen den 26.6. 
Ved tilmelding via mail eller telefon skal betalingen  
indsættes på konto 4183 4183098047 
Pris: kr.169,00 incl. stor brunchbuffet, kaffe  
ad libitum samt juice ved min. 30 personer.

sØndagsCaFé, POstKassen 
Vi holder lukket i juli og starter igen 28. august.

tØjreParatiOner (striKKeCaFéen) 
Reparationer starter først igen sammen med 
Strikkecafeen tirsdag den 13. september

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, 3076 0258

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. 2662 3421.

Kontoret har lukket: 18.6. til 31.7. 2016. 
På gensyn 1.8. 2016.

BeMÆrK:
Kreativ MOtiOn Kl.13.00 Ændres til 
Kl. 12.15.

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
Data-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
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
PC-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10 

Pilates/Godtvedgymnastik, Vandtårnet, 
Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 17.15 
Torsdag kl. 9,  kl. 10 og kl. 11
Roning, Øresund 
Onsdag kl. 10 

SpilTrivialPersuit, Postkassen, 1.sal lokale 3 
Tirsdage fra kl.16-18
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

TåRnBy LoKaLaFDELInG
Juli • 2016

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
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Gudstjenester
Juni
Søndag 26. kl. 10.00 5. s. e. trin. Matt. 16,13-26  Julie Aaboe

Juli    
Søndag 3.  kl. 10.00 6. s. e. trin. Matt. 19,16-26  Martin Herbst 
Søndag 10.  kl. 10.00 7. s. e. trin. Matt. 10,24-31  Martin Herbst
Søndag 17.  kl. 10.00 8. s. e. trin. Matt. 7,22-29  Pernille Østrem
Søndag 24.  kl. 10.00 9. s. e. trin. Luk. 12,32-48  Martin Herbst
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 - Juli
Gudstjeneste hver søndag. Ingen foredrag, 
koncerter og lignende.  

  Aktiviteter - August

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

Kom og vær 
med til en 
stemnings-
fuld 
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

Ydmyghed sommeren 2016
Her, hvor sommeren er på sit højeste, vil 
et ord eller begreb som ydmyghed måske 
virke mere fremmed for de fleste end 
ellers. Sommeren inspirerer sjældent til de 
store og dybsindige tanker, men oftere til 
at leve i nuet og glæde sig over det gode 
vejr, sommerens overflod, eller måske grill 
og vin i haven i venners lag etc. Men man 
kunne måske netop pointere, at denne tid 
opfordrer til ydmyghed. 

Man kan spekulere lidt over, hvad begrebet 
ydmyghed egentlig betyder i dagens 
Danmark. Ydmyghed… en ofte ikke særlig 
populær følelse i dag. For langt de fleste 
mennesker har ydmyghed betydningen ”at 
være blevet ydmyget”, dvs. en negativ 
betinget tilstand, der ofte er forbundet med 
en følelse af mindreværd i forhold til andre 
mennesker. 

Men der er langt fra denne forståelse og 
følelse af mindreværd og negativitet til den 
positive forståelse af ordet ydmyghed, man 
kan finde inden for den kristne kirke. For at 
være ydmyg i kristen forstand kan forstås 
som en positiv modningsproces, sådan at 
forstå, at det at føle ydmyghed dels er 
noget, der kommer med erfaringen, dels 
med en forståelse af livet i sin helhed, og 
med denne modenhed og bedre forståelse af 
livet kan følge glæden over de små ting. 

Det er et menneskeligt vilkår, at vi alle, 
hver og én, vil opleve at snuble i livet. Det 
kan være af økonomiske årsager, eller pga. 
sygdom eller uheld, at livet pludseligt tager 
en drejning og man opdager den sandhed, at 
der ikke er langt fra succes til nederlag. 

Og det er her ydmygheden kommer ind, for 
vi kan, når det sker, vælge vreden, følelsen 
at være blevet forfordelt, følelsen at vi er 
blevet uretfærdigt behandlet, eller vi kan 
vælge at lære noget af disse hændelser, 
at forsøge at få dem til at give mening og 
forstå noget om ens egen plads i livet både 
over for mennesker og Gud. 

Ydmygheden over for livet og over for 
Gud befrier os fra hovmodet. Hovmodet, 
der konstant sætter os selv i centrum af 
verden, og fortæller os, at vi ikke behøver 
hverken mennesker eller Gud. Egocentrisme 
af værste skuffe…, men også utroligt 
sørgeligt og ensomt i virkeligheden. Når 
vi i stedet i positiv ydmyghed forstår, at 
vi alle kan komme til at snuble, at vi ikke 
er overmennesker, men at livet kan give 
nogle stød, og vi faktisk har brug for både 
hinanden og for Gud, ja, der vil vi bedre 
kunne bære livets udfordringer. Møde livet 
og dets udfordringer i ydmyghed. 

Her i den søde sommertid, hvor naturen 
viser sin fantastiske overflod og hvor vi kan 
nyde den sammen med andre, ja da kan 
livet føles så let og livets udfordringer så 
langt væk ligesom følelsen af ydmyghed. 
Men her er det måske, vi i ydmyghed burde 
huske på at takke for alt det gode, vi har, og 
som vi modtager både fra venner og familie 
og fra Gud. Ja, i al ydmyghed takke for livet 
i al dets foranderlighed. 

Sognepræst Julie Aaboe
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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. 

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 
fortæller bibelhistorier som sædvanligt, men 
bagefter byder vi på lidt lækkert fra grillen. 
Mens kødet griller kan børnene lege på 
græsset og de voksne slappe lidt af i solen. 

Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande” inden forløbet i kirken begynder kl. 
17.
Af hensyn til madlavning vil vi gerne have 
tilmeldinger senest tirsdag 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 4 fremtrædende operasolister. Ved 
Korsvejstræffet fortæller Ole Reuss Schmidt 
om Bachs værk. 
Korsvejstræf, onsdag 7. september kl. 14.00

Men ender det godt? 
De syv dødssynder og det moderne 
menneske

8 fagfolk og kulturpersonligheder går 
på vandring i de syv 

dødssynder, og 
gør os klogere 
på, hvad disse 
gamle begreber 
siger os i dag?

Redigeret af 
sognepræst 
Martin Herbst
Forlaget 
Eksistensen, 
2016, 152 sider

Pris 168,00 kr.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Du bestemmer, hvad din kirke kan 
Engang sad jeg i et menighedsråd. Jeg var 
i midten af tyverne. Utvivlsomt det yngste 
medlem, der nogensinde havde siddet i lige 
dét menighedsråd. Kirken var stor og smuk, 
er kendt i hele landet for sin arkitektoniske 
udformning. Jeg elskede at komme i den. Fra 
mit køkkenvindue stod jeg hver dag og så op 
på den grandiose bygning. 
Jeg fik min søn, mens jeg boede i sognet. Jeg 
gik til babysalmesang med ham under kirkens 
himmelhvælvinger. Jeg har grint og grædt på 
dens stolerækker. Jeg har tændt lys, når der ikke 
var ord. Det var min kirke.
En dag spurgte en af sognepræsterne mig 
om jeg ikke kunne overveje at gå med i 
menighedsrådet. Jeg var jo sådan set allerede 
involveret i familiegudstjenesterne. Det vil 
sige – jeg hjalp med at lave mad til de 70-80 
mennesker, der kom en gang om måneden 
til spaghettigudstjeneste. Jeg blev ret træt af 
tomatsuppe og pitabrød i en periode. Men der 
var noget over det. 
Så jeg gik med og jeg blev suppleant i første 
omgang. 

Jeg husker særligt en gang, hvor jeg sad til 
et menighedsrådsmøde en kold vinteraften. 
Der skulle besluttes hvilke arkitektdesignede 
askebægre, der skulle monteres på ydermurene, 
og det var ikke ligefrem mit gebet. Men 
det gik op for mig, hvor alsidige og til 
tider store beslutninger man som frivillig 
menighedsrådsmedlem skal tage. Ikke bare 
om askebægre, men om hvordan man driver 
en kirke, passer på dens bygninger, tegner 

den retning man skal bevæge sig hen imod. 
Sammen. 
Vedligeholdelse interesserede mig ikke 
synderligt. Det var der nogle andre, der 
havde øje for, så det var selvsagt ikke her min 
spidskompetence lå. Men jeg lærte noget af det.
Økonomi, det var der også andre, der er meget 
kvikkere til end mig. Men jeg følte ansvaret for 
at forvalte de penge, vores medlemmer betaler 
for at være sognets kirke, vigtigt. Det gør jeg 
stadig.
Jeg var heller ikke præst endnu, blot en 
evighedsstuderende teolog, der ikke skulle 
være præst. Men kirkens indre liv – det, der 
sker i det daglige, såsom gudstjenester og 
menighedsliv – dét var min helt store drivkraft 
ved at sidde med i klubben af frivillige. Jeg 
kunne se en pointe i at sætte rammerne for den 
kirke, som jeg holdt af at komme ind i. Tænke 
med i hvordan min dreng en dag kunne få 
glæde af at komme dér. 

Det blev til opstart af minikonfirmander. 
Udvikling af børnegudstjenester. Det blev 
erfaringsdeling og muligheden for at drømme 
om noget, der ikke var endnu, men som kunne 
blive. Det var lærerigt, og det var et sted, hvor 
jeg fik lov at byde ind med det jeg var optaget 
af. 
Sådan set var jeg bare et sognebarn, der blev 
frivillig, fordi jeg blev spurgt. Og fordi jeg 
var en af dem, der kunne drømme med på en 
fremtid som endnu ikke var, men måske kunne 
blive.

Måske det er gået dig forbi, men der er 

menighedsrådsvalg til efteråret. 
I Tårnby Kirke skal vi stille et menighedsråd 
med en del nye medlemmer. 

Vi vil gerne have nogle medlemmer, som synes 
det kunne være spændende at involvere sig i 
kirkens dagligdag. Som vil tage udfordringen 
op og prøve kræfter med at få en arbejdsplads 
med mange personalegrupper til fortsat at 
trives. Og nogen, der synes at økonomi og 
hvordan vi forvalter pengene er vigtigt. Vi 
har brug for mennesker, som er interesseret i 
hvordan vi passer godt på vores bygninger, så 
de også står om 100 år. Vi håber at få nogle 
mennesker i rådet, som er drømmere. Nogle 
der har visioner for hvad vi kan sammen som 
kirke. Og som er interesseret i at lægge nogle 
kræfter i at nogle af mulighederne bliver 
virkelighed. 

Kunne du overveje at gå med i 
menighedsrådet? Nu spørger din sognepræst 
dig...
I så fald, så synes jeg du skulle tage dét 
alvorligt, at du måske faktisk har noget at byde 
ind med. At du kan være med til at bestemme 
hvad din kirke kan.
 

Sognepræst Desirée Risum

Gudstjenester
               

Juni
Lørdag 25.  Dåbsgudstjeneste 12.00 Nielsen
Søndag 26.  Højmesse 5. s.e.t. 10.00 Nielsen

Juli                                           
Søndag 3.   Højmesse 6. s.e.t. 10.00 Risum
Søndag 10.  Højmesse 7. s.e.t. 10.00 Nielsen
Søndag 17.  Højmesse 8. s.e.t. 10.00 Hansen
Torsdag 21. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen
Søndag 24.  Højmesse 9. s.e.t. 10.00 Hansen
Lørdag 30.  Dåbsgudstjeneste 13.00 Hansen
Søndag 31.  Højmesse 10. s.e.t. 10.00 Hansen 

August 
Lørdag 6.   Dåbsgudstjeneste 12.00 Nielsen
Søndag 7.  Højmesse 11. s.e.t. 10.00 Risum
Lørdag 13. Dåbsgudstjeneste 13.00 Nielsen
Søndag 14. Højmesse 12. s.e.t. 10.00 Hansen
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
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JULI 2016
Møder og arrangementer
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 juli: 
Søndag 10. juli til frokost på Restaurant Espersen i 
Dragør, vi følges fra kirken efter gudstjenesten kl. 
10.00
Torsdag 21. juli til aftengudstjeneste med 
efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne.                                                                 
Aftengudstjenesten er en ”ønskekoncert”, hvor 
kirkegængerne selv kan vælge salmerne der synges.                                                      
Noter også allerede nu, at der Søndag 21. august er 
havevandring med et glas vin i Vestre Bygade 19 efter 
gudstjenesten kl. 10.00
                            
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 21. juli kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 29. juli kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10. 
                
FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er slut for i år. Men vi begynder 
nye hold til september. Babysang 
er et tilbud til forældre på 
barsel. 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. 
• Desirée Risum Amager Privatskole. 

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk
                                                                        
Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til 
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer ved 
egen hjælp, kan bestille kirkebil og således blive 
afhentet på deres bopæl og blive kørt hjem igen efter 
gudstjenesten eller arrangementet. Hvis man har 
behov for at benytte kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 sidste 
hverdag, før man ønsker at bruge den.
Ønsker man f. eks. at benytte kirkebilen en sønsdag, 
skal man således bestille den senest fredag kl. 12.

Adgang til kirken
Da vi i øjeblikket er ved at få lavet ny 
parkeringsplads, er det desværre ikke muligt, 
hverken at parkere eller at komme til kirken via 
parkeringspladsen i Vestre Bygade. Der henvises til 
parkeringspladsen i Præstegården, Englandsvej 330. 
Vi beklager generne, men glæder os til den fine nye 
parkeringsplads.                  
                                          

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
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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
juni

Søn. 26.
10.00 Susanne Steensgaard 

Juli
Søn. 3.
10.00 allan Ivan Kristensen
Ons. 6.
19.00 allan Ivan Kristensen – 
sommeraftensgudstjeneste i 
kirkens gårdhave

Søn. 10.
10.00 allan Ivan Kristensen
Søn. 17.
10.00 allan Ivan Kristensen 
– efter gudstjenesten er der 
sommerfrokost i gårdhaven
Søn. 24.
10.00 Susanne Steensgaard 
Søn. 31.
10.00 Susanne Steensgaard 

August
Søn. 7.
10.00 elizabeth laursen
Søn. 14.
10.00 allan Ivan Kristensen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster
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Sommeraftens-
gudstjeneste... 
... i kirkens gårdhave
Onsdag 6. juli kl. 19

Sommerfrokost
i kirkens gårdhave
Søndag 17. juli efter
kl. 10-gudstjenesten

Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Alle er velkomne

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.

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. 
Frokosttur til Dragør Strandhotel. Vi møder i dragør 
onsdag 6. juli kl. 12. Mad/drikke er for egen regning. 
Tilmelding i bordinghus senest 1.7. 
Sommerfest. Sommerbuffet og underholdning af 
”Husker Du”. Kr. 150.00,- dækker sommerbuffet/1 
genstand/kaffe & kage. Billetter i Bordinghus senest 
tirsdag 12. juli. lørdag 23. juli kl.13.00.
Fællesfrokost. Ingen tilmelding. Medbring egen 
madpakke. Øl, vand, snaps, kaffe og kage sælges. 
Fællessang. Fredag 29. juli kl 13.00
Ferielukket i august

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
Solgården holder lukket i hele juli måned.
Vi ønsker alle vores brugere af huset god
sommerferie.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 19

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Sommerfest (Skt. Hans) lørdag 25. juni kl. 13.30 
Sommermad og 50’er musik med Sound of the 
Fifties. 100 kr. billet i køkkenet.
Rakkerpak - gadeteater på Frue Plads. Søndag 26. 
juni kl. 15.00. Derefter buffet 60 kr. på Ankara. Off. 
transport – tag selv derind. Tilmelding
Harmonika, kaffe/kage. Onsdag 29. juni kl. 14.00
Sommerferie lukket fra lør. 2. juli – man. 18. juli.
Tilmelding til arrangementerne i juli før 30. juni 
Tivoli tur m. Suzanne Tirsdag 12. juli kl. 11.00
Kaffe og lagkage Tirsdag 19. juli kl. 13.30
Morgenkaffe Onsdag 20. juli kl. 9.00
Holmens kirke, kanalrundfart. 21. juli kl. 10.00
Frokost i Lille Kongelunden 22. juli kl. 13.00
Kaffe og lagkage Tirsdag 26. juli kl. 13.30
Morgenkaffe Onsdag 20. juli kl. 9.00
Cykeltur på Amagerfælled 28. juli kl. 10.00

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.

Parkinson Klub Amagerland
Ingen møder i juni/juli.  efterårsprogram udsendes 
i august.
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon dixon 51 28 79 99.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

  Skelgårdskirken
  i juli

Babysalmesang 
v/Karen Giødesen 
Fredag 1. juli kl. 9.30

Fortællekreds 
v/ Karen Giødesen 
Mandag 11. juli.

Plejehjems-
gudstjeneste 
på Ugandavej plejehjem
 v/Susanne rasmussen 
Torsdag 21. juli kl. 10.30 

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

  Kastrup kirke
  i juli

Sommeraftens- 
gudstjeneste
Vi satser på det bliver en dej-
lig sommeraften, og holder 
gudstjenesten i kirkens gård-
have. Hvis virkeligheden er 
anderledes trækker vi inden-

for i Kirken. bagefter er der 
aftenkaffe i kirkecentret eller 
gårdhaven
Onsdag 6. juli kl. 19 i 
Kastrup kirke

Sommerfrokost i 
gårdhaven
Nu er det sommer! Og som-
merfrokosten står klar i gård-
haven efter gudstjenesten. 
den gode stemning tager i 
selv med! 
Søndag 17. juli efter 
gudstjenesten kl. 10 i 

Gudstjenester i 
Skelgårdskirken juli

Søn. 3
10.00 Højmesse v/annelise 
Mehlsen
Søn. 10.
10.00 Højmesse v/Karen 
Giødesen
Søn. 17
10.00 Højmesse v/Susanne 
rasmussen

Tor. 21.
10.30 Plejehjemsgudstjeneste 
Ugandavej plejehjem v/
Susanne rasmussen
Søn. 24.
10.00 Højmesse v/Flemming 
bak Poulsen
Lør. 30.
11.00 Dåbs & 
familiegudstjeneste v/Poul bo 
Sørensen
Søn. 31.
10.00 Højmesse v/Poul bo 
Sørensen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

Dan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane

En god nyhed…
Naturligvis.

Hvorfor ikke én til?
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På trods af Netværkshuset Kastruplunds belig-
genhed bag Dan hotel fandt mange vej til stedets 
to års fødselsdagsfest

Midt i juni havde netværkshuset Kastruplund arran-
geret deres to års fødselsdagsfest med et brag af en 
fest med musik fra bandet Hvadvardet, som spillede 
i tre gode timer.

Holdet fra ”bevægelsesglæde” stod bag flere op-

trædener med zumba og mavedans til udenlandske 
rytmer.

Køkkenet solgte gode hjemmegrillede hambur-
gere, og kaffe og kage som alle var hjemmebagte.

- Fine gaver fik vi også blandt andet en anerken-
delsespris på 5000 kroner af dansk Folkeparti, Tårn-
by, fortæller Simone Mai Päevatalu, daglig leder af 
netværkshuset. 

Flere brugere og frivillige havde loppestader, og 

netværkshuset stod også selv for et stade – alle var 
ivrigt besøgt af de mange glade gæster.

Stemningen var i top, vejret var med os og det var 
en så stor succes at vi selvfølgelig gentager denne 
fest til næste år.

– Hvor vi selvom der var trængsel, gerne tager 
imod endnu flere glade mennesker her i huset.

tsp

To år i det gemte hus

Eleverne på Pilegårdsskolen  
i samarbejde med forskere 
fra Københavns Universitet 
og Danmarks Tekniske Uni-
versitet udviklet løbebanen 
Red Buzz Run 

red buzz run! er resultatet af 
en workshop og konkurrence, 
som en klasse fra Pilegårds-
skolen deltog i. 

Indsatsen handlede om at 
give eleverne i folkeskolen 
mere lyst til at være fysisk ak-
tive – og at lade dem selv ud-
vikle løsningen. I alt 12 skoler 
i københavnsområdet deltog. 
red buzz run! var et af flere 
forslag fra Pilegårdssskolen 
og blev udvalgt som det bed-
ste blandt konkurrencens i alt 
155 forslag. 

Grundlæggende handler 
red buzz run! om at løbe en 
kort distance hurtigst muligt. 
Idéen blev udvalgt, fordi den 
helt umiddelbart ansporer 
konkurrencegenet, den kom-
mer alle eleverne til gode 
og er skæg uanset alder og 
køn. det stærke ved idéen er 
også, at brugen af red buzz 
run! nemt kan integreres i 
undervisningen; eksempelvis 
beregning af energiforbrug 
i biologi eller udregning af 
procentvis forskelle og for-
bedringer af tid i matematik. 

 Elevernes helt egen idé
bag konkurrencen står In-

stitut for Idræt og ernæring 
på Københavns Universitet. 
Indsatsen handlede om at få 
eleverne i folkeskolen til at 
bevæge sig mere, uden at det 
var noget lærerne eller ledel-
sen bestemte for dem. 

derfor var det en vigtig 
præmis, at det skulle være 
elevernes egen idé, og at de 
selv var medvirkende til at ud-
vikle løsningen. det var også 
afgørende, at løsningen kunne 
integreres i undervisningen 
og appellerede bredt blandt 
eleverne. Konkurrencen er 
støttet af nordea-fonden.

 For indlæring og sundhed
Idéen til red buzz run! op-

stod da to unge forskere fra 
Københavns Universitet holdt 
to dages workshop på Pile-
gårdsskolen med fokus på 
bevægelse og ernæring. ef-
terfølgende er idéen blevet 
færdigudviklet i samarbejde 
med en forsker fra danmarks 
Tekniske Universitet i en pro-
ces, hvor eleverne blandt an-
det er blevet introduceret til 
programmering. 

 - bevægelse er vigtig for 
evnen til at koncentrere sig, 
og undersøgelser har vist at 
fysisk aktivitet forbedrer ind-

læringen, siger Jonas Tybirk 
fra Institut for Idræt og ernæ-
ring og som var idrætsfaglig 
ansvarlig for konkurrencen.

- Informationer lagres gan-
ske simpelt bedre i hjernen, 
hvis man er fysisk aktiv. Og 
rent sundhedsmæssigt er det 
godt, at børn rører sig, fordi 
fysisk aktivitet medvirker til 
at forebygge de livstilssyg-
domme som er i kraftig vækst 
i den vestlige verden.

Red Buzz på Pilegårdsskolen

Ved åbnings-arrangementet deltog elever, skoleledelsen 
og repræsentanter fra Københavns Universitet. Alle havde 
mulighed for at prøve Red Buzz Run!

Amagermaden – 
igen igen
næppe havde vi skrevet om 
amagermaden på baggrund 
af et troværdigt rygte om 
rugbrødets placering øverst 
eller som fundament for 
den kække spise, før vi mod-
tog en hilsen med et udklip 
fra ugebladet Hjemmet 18. 
april i år fra Conny rasmus-
sen. Her forklares at rugbrø-
det skal øverst, så Vorherre 
ikke kan se det, hvis man 
spiser hvidt brød på hver-
dage. I samme artikel cite-
res Gastronomisk leksikon 
for følgende: Københavner-
drenge fastslår, at rugbrødet 
skal vende nedad – er rug-
brødets øverst bliver det til 
hamburgermad.

Tak for artiklen til Hjem-
met opg Conny rasmussen. 
Her er en diskussion som 
Google og nettet ikke kan 
spolere med fakta.

red



2
6

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 J
U

lI
 2

0
1

6

MÅNEDENS FOTO er taget af Kurt Pedersen, Amager Fotoklub ved Tårnby Renseanlæg  vis a vis Den Blå Planet. Kurt kalder selv sit foto for ”Sky-gade over 
Renseanlæg”. Billedet er knipset søndag 12. juni ved 12-tiden (dansk sommertid).

Det var i 1926, at der blev oprettet et 
egentligt brandvæsen i Tårnby Kom-
mune

Foto: Mikkel Joh.

brand- og redningsberedskabet i daglig 
tale Tårnby brandvæsen markerede sit 
90-års jubilæum søndag 12. juni mar-
keret ved et åbent hus arrangement på 
brandstationen, hvor blandt andet den 
allerførste brandbil kunne ses.

I det gode vejr havde rigtig mange 
fundet vej til brandstationen, hvilket be-
tød, at der var travlhed med at uddele is 
og popcorn. der blev udleveret næsten 

1000 is og alle popcorn blev spist. Mere 
end 30 brandmænd kunne fremvise kø-
retøjer og udstyr, føre modige børn gen-
nem røgdykkerbane, køre folk i højden 
med redningsliften og ikke mindst ud-
føre opvisningsøvelser. Særligt røgdyk-
kerbane og turene i redningsliften var 
meget populære, men også muligheden 
for børnene for at sidde i en brandbil var 
et stort hit.

borgmesteren holdt tale om brandvæ-
senets historie og der blev sluttet effekt-
fuldt af med slukning af bilbrand.

Selve arrangementet sluttede kl. 16 og 
kl. 16.07 fik brandvæsenet en udrykning 

til containerbrand på genbrugspladsen 
Kirstinehøj. det må siges at være god 
planlægning og de gæster, der var til-
bage, fik dermed også set brandvæsenet 
i rigtig aktion.

Indenfor i remisen kunne man – ud-
over at spise gratis popcorn og is i rå 
mængder – prøve at give hjertemassage 
på en dukke. der var både en voksen-
dukke og en lille babydukke. Godt at få 
prøvet, men forhåbentlig ikke noget man 
nogensinde får brug for!

Det gamle unge væsen fyldte 90 Doubler i Tårnby
når european Senior bow-
ling Championships 2016 
(eSbC) afvikles i Køben-
havn skal alle herredou-
ble-kampene spilles i his 
Lanes & Lounges, Eng-
landsvej. For at deltage i 
eSbC skal deltagerne være 
fyldt 50 år.

Siden sin spæde start i 
1992 i la rochelle, Frank-
rig med 164 deltagere fra 
11 lande, er deltageran-
tallet i år i København på 
over 900 deltagere fra 23 
lande. 

Ud over deltagerne for-
ventes der tusindvis af 
turister, da både spillere, 
deres familier og fans væl-
ger at benytte denne uge i 
København som ferie. 

der spilles i World Cup 
Hallen i rødovre, Glostrup 
bowling Center, bowlernes 
Hal i Grøndal og i Lanes & 
lounges med åbningsce-
remoni 25. juni og finaler 
samt præmieceremoni fre-
dag fredag 1. juli i rødov-
re. Kampene spilles i alle 
hallerne fra søndag 26. 
juni. der er gratis entré.

Under hele mesterska-
bet kan du følge med på 
www.esbc2016.dk.



Tå
r

n
b

y
 b

la
d

eT JU
lI 2

0
1

6
 2

7

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

Tennisskole for børn og unge 
mellem 8 og 14 år – spørg om 
ledige pladser

Fire sjove dage med tennistræ-
ning, konkurrencer og boldleg. 
der er lagt op til masser af acti-
onmættede oplevelser, når børn 
og unge indtager de røde grus-
baner på Gl. Kirkevej 94 i begyn-
delsen af skolernes sommerferie. 

I samarbejde med dansk Tennis 
Forbund (dTF) arrangerer klubben 
tennisskole i dagene 27.–30. juni 
for både begyndere og øvede i al-
dersgruppen 8-14 år.  

Klubben forventer, at op til 
25 tennisglade børn og unge vil 
deltage i år. Ud over de fire dage 
med teknik, leg og konkurrencer 
får hver deltager en bold og en 
t-shirt, samt hvis man er vedhol-

dende og gennemfører skolen, en 
ketsjer. 

Skolen ledes hver dag af dygti-
ge tennistrænere. den sidste dag 
er der afslutningsarrangement, 
hvor også forældre og søskende 
kan deltage.

- Tilmeldingfristen er overskre-
det, men prøv at høre om ledige 
pladser. er der mange flere end 
25, som vil deltage, overvejer vi 
at dublere holdet, siger Jens Ge-
schwendtner.

spanger

INFO:
Pris 300 kroner. 
Tilmelding på Jens.
geschwendtner@privat.dk, 
Yderligere oplysninger om 
arrangementet, kontakt 
formand / koordinator Jens 
Geschwendtner telefon 2810 
9551
A.L.Ts hjemmeside www.
amagerlawntennis.dk

Igen - Sport og sjov i sommerferien

Fra A.L.Ts tennisskole i 2013

Kajakpolo er en holdsport for 
unge af sind i alle aldre! og det 
er Neptun gode til

neptun afviklede for femte år i 
træk et helt forrygende kajakpo-
lostævne; denne gang med delta-
gelse af over 200 spillere fra hele 
landet. 

det var 3. afdeling ud af i alt 4 
i danmarksmesterskaberne under 
dansk Kano og Kajakforbund.

neptun stillede med i alt 3 
hold, et liga hold, et 1. divisions-
hold samt et juniorhold. det var 
en succesrig weekend for klub-
ben, som vandt 9 kampe ud af 11.

det betyder, at ligaholdet påny 
ligger på en samlet 2. plads, 1. 

holdet på en delt 3. plads og ju-
niorholdet på en flot 1 plads. det 
4. og afgørende stævne afholdes 
13.-14. august i Flensburg.

Kajakpolo minder om en blan-
ding af håndbold og kajakroning 
og er nemt at lære. Man spiller i 
en kajakpolo-båd, der er stærkt 
manøvredygtig, og med pagaj og 
hænder kaster man bolden rundt 
på banen. det er en både sjov og 
spændende sportsgren, der eg-
ner sig for alle. det er forholds-
vist nemt at lære de elementære 
manøvrer (blandt andet grønlæn-
dervendinger!) og regler og spor-
ten appellerer derfor til et bredt 
publikum. da kajakpolo er en 
holdsport, får man en god kombi-

nation af sport og social aktivitet. 
neptun råder over al slags kajak-
poloudstyr, som nybegyndere kan 
låne, og klubben opfordrer nye til 
at komme ned og spille! 

Til europamesterskab
Troels lund fra Kajakklubben 
neptun er udtaget til at repræ-
sentere danmark ved europame-
sterskaberne i bulgarien 14.–17. 
juli. Troels deltager på U23 hol-
det, og skal ro K2 (toer-kano) 200 
og 500 meter med sin makker 
Jeppe Jensby fra Silkeborg.

Troels har længe kæmpet for 
at komme tilbage til toppen af 
dansk kajakroning efter en skade. 
For nylig blev anstrengelserne og 
de mange timer i træningslokalet 
belønnet med guld i enerkajak 
200 meter og sølv i toer-kajak 
med makkeren Jeppe. Guldet gik 
til et tysk mandskab, men Troels 
og Jeppe beviste, at de hører til i 
toppen. 

I stævnet, bagsværd regatta, 
deltog yderligere syv roere fra 
Kajakklubben neptun og Chri-
stian Sigsgaard roede sig til en 
bronzemedalje i toer-kajak med 
sin makker. 

Holdsport eller vandpjaskeri
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ANGRY BIRDS - 2D, dansk tale 
25 – 26/6:  kl. 14.00 fr. u. 7
EN MAND DER HEDDER OVE 
4 – 6/7:  kl. 17.30 t. o. 11
ROBINSON CRUSOE, 2D – dansk tale 
25 – 26/6:  kl. 16.00 fr. u. 7
DEN LILLE PRINS – dansk tale 
25 – 26/6:  kl. 15.15
2 – 3/7:  kl. 15.15
9 – 10/7:  kl. 15.45 fr. u. 7
URMAGEREN 
24 – 29/6:  kl. 17.30
30/6 – 6/7:  kl. 17.00 t. o. 15
NOW YOU SEE ME 2
24 – 29/6:  kl. 20.30
30/6 – 3/7:  kl. 17.30 t. o. 11
INDEPENDENCE DAY:  
RESURGENCE – 3D 
24 – 29/6:  kl. 20.00
INDEPENDENCE DAY:  
RESURGENCE – 2D 
30/6 – 6/7:  kl. 19.30
7 – 13/7:  kl. 19.45
DET SPRITNYE TESTAMENTE 
24 – 29/6:  kl. 18.00 t. o. 11
DEN LILLE GRÅ TRAKTOR FERGIE
– dansk tale 
25 – 26/6:  kl. 13.30
2 – 3/7:  kl. 13.30
9 – 10/7:  kl. 13.30
16 – 17/7:  kl. 13.30 t. f. a.

Danmarkspremiere:
CENTRAL INTELLIGENCE 
30/6 – 6/7:  kl. 20.00
7 – 13/7:  kl. 20.15 t. o. 11
ICE AGE: DEN VILDESTE REJSE  
- dansk tale, 2D 
Forpremiere:
2 – 3/7:  kl. 14.30
Danmarkspremiere:
7 – 8/7:  kl. 17.30
9 – 10/7:  kl. 13.00 + 17.30
11 – 15/7:  kl. 17.30
16 – 17/7:  kl. 13.00 + 17.30
18 – 22/7:  kl. 17.30
23 – 24/7:  kl. 12.30 
25 – 27/7:  kl. 17.30
ICE AGE: DEN VILDESTE REJSE  
- dansk tale, 3D
9 – 10/7:  kl. 15.15
16 – 17/7:  kl. 15.15
23 – 24/7:  kl. 14.30
Danmarkspremiere:
VIRGIN MOUNTAIN 
7 – 13/7:  kl. 18.00
18 – 20/7:  kl. 17.00 t. o. 11
Danmarkspremiere: 
THE DRESSMAKER
14 – 17/7:  kl. 18.00
18 – 20/7:  kl. 19.30
23 – 24/7:  kl. 17.30

Danmarkspremiere:
THE LEGEND OF TARZAN®, 2D 
14 – 15/7:  kl. 19.45
16 – 17/7:  kl. 15.45 + 19.45
18 – 20/7:  kl. 20.00
21 – 27/7:  kl. 20.30
THE LEGEND OF TARZAN® , 3D
14 – 17/7:  kl. 20.15
Danmarkspremiere:
DEN STORE VENLIGE KÆMPE 
– dansk tale, 2D 
21 – 22/7:  kl. 18.00
23 – 24/7:  kl. 13.00 + 18.00
25 – 27/7:  kl. 18.00
DEN STORE VENLIGE KÆMPE 
– dansk tale, 3D
23 – 24/7:  kl. 15.30
DEN STORE VENLIGE KÆMPE 
– org. version, med undertekster 3D
21 – 24/7:  kl. 20.00
DEN STORE VENLIGE KÆMPE 
– org. version, med undertekster 2D
25 – 27/7:  kl. 20.00

Programmet for perioden 28/7 – 11/8 kan 
ses på kulturhusetkastrupbio.dk fra starten 
af uge 28, men vi ved allerede nu, at du 
bl.a. kan glæde dig til Danmarkspremiererne 
på: JASON BOURNE og KÆLEDYRENES 
HEMMELIGE LIV med dansk tale. 

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 hel-
aftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.

THE LEGEND OF TARZAN
Mange år er gået siden den mand, der engang 
var kendt som Tarzan, forlod Afrikas jungle til 
fordel for et civiliseret liv som John Clayton III, 
Lord Greystoke, med sin elskede kone, Jane, 
ved sin side. Nu er han blevet inviteret tilbage 
til Congo som parlamentets handelsattaché 
uvidende om, at han blot er en lille brik i en 
dødsens farlig plan om grådighed og hævn, 
udtænkt af den belgiske kaptajn, Leon Rom.

VIRGIN MOUNTAIN
Den midaldrende mand Fúsi har endnu ikke 
fundet modet til at slå sine vinger ud, flyve fra 

reden og træde ind i de voksnes verden. Han 
bevæger sig som i søvne gennem hverdagen, 
hvor faste rutiner holder ham oven vande - lige 
indtil den dag, hvor et gavekort til et linedance 
kursus og en snestorm skaber mødet mellem 
Fúsi og den spruttende livlige og jævnaldrende 
kvinde, Sjöfn. Pludselig får han modet til at 
folde sine vinger ud og se, hvor vinden fører 
ham hen.

INDEPENDENCE DAY: 
RESURGENCE
Kalenderen siger 4. juli, den amerikanske 
Independence Day, og i et soveværelse plastret 

til med udefinerbare tegninger vågner den 
tidligere amerikanske præsident Thomas 
J. Whitmore op fra atter et mareridt om 
rumvæsner, der angriber jorden.  
På militærets base på månen, etableret efter et 
tilsvarende angreb i 1996, sidder piloten Jake 
og keder sig. Kedsomheden varer imidlertid 
ikke ved, for det viser sig, at Whitmore har 
ret. Et rumskib med en diameter på 4800 km 
invaderer jorden og river den op med rode ved 
hjælp af rumskibets egen tyngdekraft! 

Ice Age:
DEN VILDESTE REJSE
Scrats evige jagt på den undvigende nød 
sender ham ud i universet, hvor han ved et 
uheld starter en række af kosmiske hændelser, 
der forandrer og truer Ice Age verdenen. Sid, 
Manfred, Diego og resten af flokken må for at 
redde verden forlade deres hjem og tage på 
en vild rejse, hvor de oplever eksotiske, nye 
steder og møder nye, farverige karakterer.

URMAGEREN
Snedsker og frihedskæmper Georg Elser 
forsøgte før 2. Verdenskrig at slå Hitler ihjel. 
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Vind billetter til filmen
Sammen med Sweet Chili Entertainment udlod-
der Tårnby Bladet 3 x 2 billetter til Den lille grå 
traktor Fergie i en valgfri biograf
For at vinde skal du svare på, hvilken traktor model 
Fergie er – det rækker med firmanavnet.

Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.
dk med oplysning om navn, adresse og telefonnum-
mer. I emnefeltet skriver du ”Fergie” efterfulgt af tre 
selvvalgte karakterer, eksempelvis fartil4 a2b. Kun 
mail, som er kodet som angivet, kommer i betragt-
ning.

Vi skal have svaret senest fredag 1. juli klokken 
16, hvor vi trækker lod. 

naturligvis tager vi også mod løsninger på post-
kort eller uden på kuverter på adressen Tårnby bla-
det, Postboks 34, englandsvej 290, 2770 Kastrup 
eller lagt direkte ned i vores postkasse.

Hvis du vinder, bliver du kontaktet og du skal selv 
hente billetterne på Tårnby bladets redaktion på 
englandsvej.  billetterne kan ikke udbetales i kon-
tanter.

Den luneste film 
for de mindste
Den lille grå traktor Fergie er ideel som de mind-
stes første film i ”det store mørke”

de fleste af os husker vores første filmoplevelse i 
biografen – en ny og spændende verden, der åb-
nede sig, og vi oplevede for første gang filmen i sit 
ultimative præsentationsrum; det store format og 
fællesskabet, som gjorde denne dag til noget helt 
specielt.

nu kommer historien om den lille grå traktor Fer-
gie på det store lærred, og de danske børn kender 
allerede Fergie og drengen Gustav, som er på som-
merferie med sin familie på landet. 

Fergie er af de største youtube-fænomener til de 
mindste med mere end 140 millioner visninger på 
halvandet år, og i danmark alene er filmene om den 
grå traktor blevet set mere end to millioner gange. 

Min første biograffilm
Som en hyldest til lige præcis den første biograf-op-
levelse præsenteres initiativet ”Min første biograf-
film” som en kærlighedserklæring til både biograf-
kulturen og til det publikum, der skal sætte sig i de 
polstrede sæder i fremtiden - børnene.

For de fleste er mødet med biografens helt sær-
lige magi noget, der indtræffer i førskolealderen.

disse film er ofte skabt over en familiefilm-ska-
belon, der appellerer til det brede publikum - hele 
familien - så ingen kommer til at kede sig men også 
med den konsekvens, at heller ingen bliver ramt 
helt præcist på deres niveau.

Udbuddet af deciderede før-skole-film er til at 
overse i danmark, og der er langt mellem de hjem-
ligt producerede film til netop den aldersgruppe. 
det vil vi gerne forsøge at lave om på.

distributionsselskabet Sweet Chili entertain-
ments vision med min første biograffilm er at så 
det frø, der skal blive til kommende generationers 
glæde og interesse for det helt unikke ved filmople-
velser i biografen.

Initiativet er foreløbig støttet af nordisk Film og 
TV Fond, dFI og biografklub danmark Fonden.

Flere Fergie-film på www.youtube.com/user/
littegreytractor/featured

KONKURRENCE
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Han så det farlige i Hitler før de fleste og måtte 
gøre noget ved det, så han konstruerede en 
bombe, der skulle sprænge Hitler i luften under 
en tale i München. Hvis bare han havde haft 
13 minutter mere kunne en tysk snedker have 
ændret verdenshistorien i 1939

CENTRAL INTELLIGENCE
Han var nørdet og blev drillet i skolen. Nu er 
han en dødbringende CIA agent og skal til 
genforeningsfest. Under påskud af at arbejde 
på en tophemmelig sag hverver han skolens 
tidligere es, nu revisor, som savner tidligere 
tiders storhed. Men før den satte talknuser 
opdager, hvad han har givet sig i kast med, er 
det for sent. Hans nye og meget uforudsigelige 
ven kaster ham hovedkulds ud i skudvekslinger, 
dobbeltbedrag og spionageoperationer, der 
meget nemt kunne ende med at tage livet af 
dem begge.

THE DRESSMAKER
Tilly er et gudsbenådet talent indenfor 
haute couture og frembringer de mest 
bedårende kreationer. For første gang siden 
barndomsårene vender hun tilbage til sin lille 
fødeby for at pleje sin syge mor. Det sætter 
hurtigt den lille by på den anden ende, men 
samtidig med hun syr kjoler, der får mennesker 
til at blomstre, begynder mørke skyer at samle 
sig i horisonten. Dunkle episoder fra fortiden 
trænger sig på og hvilke hemmeligheder 
gemmer Tilly selv på?

NOW YOU SEE ME 2
De fire ryttere er tilbage! Magikergruppen, der 
tog verden med storm med deres Robin Hood-
inspirerede kup, står nu over for deres hidtil 
største udfordring. Den mystiske teknologi-
magnat Walter Mabry truer nemlig med at 
afsløre gruppen, hvis den ikke begår et umuligt 
kup for ham. Men intet er, som det ser ud, i en 
verden af illusioner og magi.

DEN STORE VENLIGE KÆMPE
Steven Spielberg vender tilbage til eventyret 
med Roald Dahls magiske fortælling om 
pigen Sofie, der introduceres til det magiske 
kæmpernes land af den store venlige kæmpe, 
der modsat sine artsfæller nægter at spise 
børn. Sammen tager de på en uforglemmelig 
rejse for at stoppe de andre kæmper en gang 
for alle.

DEN LILLE GRÅ TRAKTOR 
FERGIE 
Drengen Gustav er på sommerferie med sin 
familie på landet, hvor han møder de sjove 
landmænd på nabogården; Gokke, Grynet 
og Gammelfar. Men det allerbedste nye 
bekendtskab er en traktor, som har en magisk 
funktion, der gør ham levende.Der går ikke 
længe før Gustav og den firhjulede maskine 
bliver de bedste venner. Filmen er med dansk 
tale.

DET SPRITNYE TESTAMENTE
Gud eksisterer! Han bor i Bruxelles og er en 
rigtig skiderik; indebrændt og tvær over for 
sin kone og datter. Gud tilbringer dagen foran 
computeren og sørger med vilje for folks 
elendighed.
Vi ved en masse om hans søn, men meget lidt 
om hans datter. Hendes navn er Ea og hun er 
ti år gammel. Ea vil skabe et nyt testamente 
og beslutter sig for at samle seks nye apostle. 
Hun vælger blandt andet Martine, som er en 
kærlighedsløs husmor, der har droppet sin 
mand til fordel for en gorilla i zoologisk have.
En dag gør Ea oprør mod sin far, sniger sig 
ind på Hans kontor, hacker Hans computer 
og lækker dødsdatoen til samtlige mennesker 
i verden – via sms! Verdens befolkning tror 
først, det er en joke, men finder snart ud af, at 
dødsdatoerne er korrekte. 

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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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

Michael Oxkjær, medlem i 
Amager Fotoklub, har delta-
get i 12 timers København 
Fotomaraton og blev num-
mer tre i konkurrencen.

Som navnet på konkurrencen 
fortæller, varer den 12 timer 
og deltagerne skal hver time 
finde og optage et motiv, som 
er beskrevet i reglerne.  

Opgaverne, som kun er 
stikord som ”åbenlys”, ”dit 
værste mareridt”, ”lukkede 
døre”, ”det perfekte sted” 
blev udleveret seks af gangen 

og hver time skal fotografer-
ne finde et motiv, der svarer 
til oplægget.

Fotograferne skal sætte 
alle indstillinger i kameraet 
– altså ikke noget med Photo-
Shop bagefter, hvor alt kan 
korrigeres.

det var ikke et enkeltståen-
de billede, der gjorde udsla-
get, men serien som helhed.

dommerne kommentar til 
Michael Oxkjærs billeder:

- en flot sort/hvid serie, 
hvor man kan se idéen med 
billedet. Især glad for bille-

det i kategorien ”åbenlys”, og 
”dit værste mareridt” synes 
vi, er godt fortolket.

der ligger et link på www.
taarnbybladet.dk, som kan 
bruges.

Her kan man også se, hvilke 
opgaver Michael Oxkjær er 
stillet af arrangørerne.

- det er en ret prestigefuld 
fotokonkurrence og derfor 
lidt af et scoop, at en af vores 
medlemmer - og en Tårnby-
borger er på podiet, siger for-
manden for amager Fotoklub, 
Torben Jensen.

Torben Oxkjærs billede fra kategorien ”Åbenlys” , som han selv er gladest for. Alle Michael 
Oxkjærs vinderbilleder kan ses på www.photobymox.dk/fotomarathon-2016/  

12 foto på 12 timer

I uge 24 havde det stolte historiske sejlskib Hawila kaldt til såkaldt selvorganiseret kulturfesti-
val i Scanport havnen ved den blå Planet. I dagtimerne var der forskellige workshops, som de 
besøgende kunne deltage i. der var uddeling af gratis frugt og grøntsager - om aftenen dans, 
happenings og flere koncerter, som blev afsluttet lørdag aften med folkedans samt fire forskel-
lige orkestre og flere dJ’s.  Fotos: Kurt Pedersen, amager Fotoklub

Kulturfestival på Hawila
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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

Der var nu ikke mange millerem at måle på Tårn-
by Bladets aktive medlemmer, da de besøgte det 
lukkede atomkraftværk

Af Terkel Spangsbo  
Foto: Jesper Israelsen

der er mange måder at blive klogere på, når man er 
engageret i produktionen af Tårnby bladet.

en af måder er, når redaktionen tilrettelægger den 
årlige studietur.

der faldt mange vittigheder om en aktiv, radioaktiv 
redaktion og bestyrelse, da Tårnby bladets redak-
tion og bestyrelse fra på årets studietur, denne gang 
til barsebäck Kernekraftværk.

Siden først i 1980’erne har den karakteriske silhu-
et med de to skorstene (som der dog aldrig kom røg 

fra) været synlig fra København og der vil gå endnu 
10 til 15 år før synet forsvinder.

I mens benyttes værket til øvelser, træning og 
oplæring af medarbejdere til Sveriges øvrige kerne-
kraftværker Ringhals, Oskarshamn og Forsmark. Og 
som informationscenter for ikke mindst de skeptiske 
danske, som ved en folkelig bevægelse fik forhin-
dret kraftværker på dansk jord - i stedet inporterede 
og importerer danske elforbrugere med mellemrum 
”atom-strøm” fra Sverige.

Tårby bladets delegation med gæster udtrykte ef-
terfølgende stor begejstring for den viden, de kom 
hjem med.

der er gratis adgang til omvisninger og til infor-
mationscentret, der er indrettet i portbygningen.

Gæster til Barsebäck skal  registreres 24 timer 
før et besøg. Sommeren igennem kan man - mod 
denne forudregistrering - komme på besøg som 
enkeltperson(er), grupper kan lade sig invitere året 
rundt. 
Nemmest at se mere om reglerne for besøg på 
www.barsebackkraft.se

Besøg sker stadig under største forsigtighed. Der er 
ikke radioaktivt brændsel tilbage i værket, faktisk 

er der mindre radioaktiv stråling indendørs end 
udendørs i de områder som besøgende kommer 

tæt på. Her er holdet fra Tårnby Bladet ved de 
dampturbiner, der engang producerede strøm. 

Radioaktiv studietur

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis 
for private for genstande op til 1500 kroner, 
ting som bortgives eller byttes væk. 
Læs mere på www.taarnbybladet.dk/annoncer
Ønsker om at blive optaget på 
GEDEMARKEDET skal mailes til 
redaktionen@taarnbybladet.dk

LOPPEMARKED Haveforeningen 
Søndervang, Kongelundsvej 211. Søndag 
10. juli kl. 11-16. Mulighed for køb af mad, 
kaffe øl og vand. Oplysninger 6116 7063.

Lyder fornyftigt. Så må vi bare håbet ungerne 
”ikke lige skal være færdige med deres 
opdatering på Facebook”.  Foto: Ivan Givskov

Mads i cirkus
Mads Gronemann fra Tårnby, hiphop-, formations- 
og juniordanser, har ikke ligget på den lade side, 
selvom man ikke har hørt fra ham siden han deltog 
ved verdensmesterskaberne i oktober 2015.

I maj kvalificerede han sig med sit formations-
hold Moonrise Kingdom til verdensmesteskaberne 
i Graz, Østrig senere på efteråret. Ved udtagelses-
konkurrencen fik holdet en sølvmedalje og skal 
danse i juniorrækken mod op mod 40 andre hold. 

der er lige en kort pause fra formationstræningen 
nu, men tiden bliver i stedet brugt grundigt på at 
prøve op til afslutning på Gaardbo dans 12. juni på 
bellevue, og så starter prøverne til Cirkus Summa-
rum, hvor han deltager for andet år i træk. 

Cirkus Summarum, der har premiere 30. juni, spil-
ler på amager Strand ved Femøren metrostation og 
i århus resten af sommerferien fra 31. juni.

Og for lige et rette en udbredt misforståelse. Det 
er ikke dr, der producerer Cirkus Summarum. det 
gør Muskelsvindfonden. dr viser bare programmet. 
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www.lokalbolig.dk

Ring 36 30 15 55

 Hos LokalBolig 
arbejder vi 

effektivt med vores 
køberkartotek

– Herunder ser I et 
lille udpluk af vores 
købeklare kunder

LokalBolig søger

Henrik søger præsentabel 
villa med plads til mindre 
liberalt erhverv. 
Det skal helst være uden trapper. 
Budget op til 5 mio.

LokalBolig søger

Jimmy og Mette søger 
villa til familie på tre. 
De vil bo i pilegårdskvarteret og 
have omkring 130 kvm. De har bud-
get til 3,7 mio.

LokalBolig søger

Nina og Daniel søger rækkehus 
i Kongelundsparken.
De gik forgæves på det vi netop 
har solgt. De har budget til 3,1 mio.

LokalBolig søger

Kenneth og familien søger villa.
De er en familie på snart fire, og 
de leder efter en villa i flere plan. 
De vil gerne have mulighed for at 
indrette en teenageafdeling. Deres 
budget er op til 3,4 mio.

LokalBolig søger

Morten og familien 
søger rækkehus. 
De bor til leje og kan flytte ind når 
det passer jer at flytte ud. De har 
budget til omkring 3,2 for det rigti-
ge hus.

LokalBolig søger

Gunnar og Anna søger 
villa til familie på fire. 
Den skal være tæt på offentlig 
transport, og i rigtig god og flot 
stand. De har budget på omkring 4 
mio.
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