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MAN KALDTE DET ET MENNESKEMØDE. Det var et farverigt og velsmagende 
arrangement, kaldet Kulturbazaren, som fandt sted i Hovedbibliotekets 
rotunde først i februar. Det var en dag med alvor, sang, musik og kulinariske 
lækkerier. Den alvorlige del tog den dansk/syriske læge og debattør Haifaa 
Awad sig af, da han fortalte om den alvorlige baggrund for kultur- og 

menneskemødet. Han bragte sin øjenvidneberetning om forholdene fra det 
borgerkrigsramte Syrien. Møder mellem mennesker fortsætter, fortæller 
frivilligekoordinater Naomi Gurfinkiel, som opfordrer interesserede til at 
kontakte hende. Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub.

Læs mere side 14 og 15

Skak men 
bestemt ikke 
mat
Korsvejens skole erstattede 
fysisk motionsdag med hjer-
negymnastik.

250 elever fra de yngste 
klasser havde hver en times 
skakspil på skemaet dagen 
før vinterferien.  Det samme 
havde næsten 33.000 elever 
fra skoler over hele landet.

Aktiviteten er et led i sko-
lens tre-årige satsning på 
udbredelsen af skakspillet og 
har en lærer og to pædagoger 
koblet på som tovholdere.

Skolen har indrettet et 
lokale i kælderen, hvor ele-
verne kan låne skaklitteratur 
og skakspil i frikvartererne 
og har uddannet elever som 
playmaster, som dels hjælper 
kammeraterne og og dels gav 
en hånd med på Skolernes 

Skakdag, hvor de skal organi-
sere bondeskak, action-skak 
og frem-i-bussen-skak.  

Flere af de nyuddannede 
playmasters får efter Sko-
lernes Skakdag ansvar for at 

organisere frikvarters-skak 
og være turneringsledere 
ved Landsfinalen i Skolernes 
Skakdag i Lalandia, Billund 
18. marts. 

Læs mere side 11

Playmaster Cecile Holmfjord (i midten) hvisker gode råd til to 
unge skolekammerater. 

Derfor skriver vi
Tal og fakta må være i orden
Det svirrer med tal og påstande, når snakken går om flygt-
ninge. I denne udgave af Tårnby bladet gør vi os umage 
med at finde korrekte tal og sætte dem i perspektiv.

Indrømmet vi har valgt side – som vi gjorde det, da 
bosniske flygtninge kom til byen i juni 1994. Der var den 
gang ingen ende på hvilket Sodoma og Gomorra vi havde 
i udsigt, men ingen blev ramt af pest eller kolera, villaer 
beholdt deres værdi – og vi spiste krydret mad og lavede 
underlige dansetrin og havde det sjovt.

Alle samfundsopgaver er opgaver, som kræver noget. 
Måske endda noget af mig og dig. Det går jo nok. Ingen får 
alt hvad de peger på. Det gør de indvandrende flygtninge 
heller ikke.

Tjek vores tal og overvej om den opgave, vi står over for, 
er så anderledes end dengang københavnere begyndte at 
flytte til kommunen.

Vi fristes til på bedste skoletysk at udbryde: Wir sind ein 
freundlich einwohner.

Redaktionen
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TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAiL oG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

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

REDAKTioN:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.

Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør). Heinrich eh-
renreich, Birgitte Barkholt, Karin 
Ott (foto), Mona Gjedved, Ole 
Gjedved (foto).

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

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

TRYK: Provins-Trykkeriet

DiSTRiBuTioN: Forbruger Kon-
takt. Udebliver Tårnby Bladet 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man.-

tors. 8.30-16, fre 8.30-15.30 
eller email diskvalitetost@fk.dk 
hurtigst muligt efter udeblivelse 
af blad.

NYHED: oMDELiNGEN foregår 
i løbet en dag. Tidligere kunne 
omdelingen spredes over en 
fredag/lørdag. nu er alt ude 
fredag!

DENNE uDGAvE oMDELES  
fredag 26. februar.

FØRSTKoMMENDE uDGAvE  
herefter er april-udgaven, som 
omdeles fredag 25. marts, tidlig 
deadline lørdag 19. marts. OBS
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 udgivel-
sesdatoerne herunder mrk. OBS.

Maj udkommer fredag 29. april, 
deadline mandag 25. april
juNi udkommer fredag 27. maj, 
deadline mandag 23. maj
juLi udkommer fredag 24. juni, 
deadline mandag 20. juni
AuGuST* udkommer fredag 12. 
august, deadline mandag  

8. august OBS
SEpTEMBER* udkommer fredag 
2. september, deadline mandag 
29. august OBS
oKToBER udkommer fredag 30. 
september. Deadline mandag  
26. september.
NovEMBER udkommer fredag 
28. oktober, deadline mandag 
24. oktober.

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

Stjerner i Natten – en kulturnat i Tårnby 
Stjerner i natten er et arrangement, der understøtter og im-
plementerer kommunale indsatsområder. Kulturnatten skal 
skabe sammenhænge i Tårnby Kommune og øge forståelse 
og ansvar for kommunens tilbud, aktiviteter og værdier. 

Kulturnatten fredag 20. maj er et åbent arrangement med 
fri entre og fri adgang for alle interesserede, der ønsker at op-
leve, hvad Tårnby Kommune kan byde på indenfor forenings- 
og kulturområdet. 

Aktiviteterne skal så vidt muligt aktivt involvere deltager-
ne og kunne arrangeres og finansieres af foreningerne selv. 

yderligere oplysninger hos Jacob Jensen, naturskolen, mo-
bil 3076 0222.

Tårnby er god til at hente bysbørn hjem
Tårnby og Horsens er landets bedste kommuner til at få unge, 
der er flyttet ud, til at flytte tilbage igen, når de er voksne, 
viser en analyse i Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev 
Momentum, der har opgjort, hvor stor en del af 1981-årgan-
gen, der er flyttet tilbage til deres fødekommune.

Øverst på listen ligger Tårnby Kommune, hvor hele 26,5 
procent af de unge flytter hjem efter at have været ude. I Hor-
sens er det 20,9 procent af de unge.

nederst på listen ligger Fanø, hvor kun 6,1 procent er flyt-
tet hjem igen. Også Struer og Langeland har vanskeligheder. 
Her er det 6,7 procent, der er flyttet hjem igen som voksne.

Hjertestartere i Skottegården
Der er opsat hjertestarter i Skottegården nr. 12 og 14. I for-
vejen findes hjertestartere i Kulturhuset Kastrup Bio og på 
Apoteket.

Stor letbanesatsning i Skåne
Den såkaldte Sverigeforhandlingen, som undersøger mulig-
hederne for at finansiere og bygge højhastighedsjernbane i 
Sverige, havde på et opstartsmøde med Stockholm, Gøteborg 
og Skåne som deltagere, letbanesatsninger i Malmø, Lund og 
Helsingborg, på dagsordenen, skriver Sydsvenska Dagbladet.

en letbane mellem Lund Centralstation og forskningsan-
lægget eSS, én mellem Helsingborg Centralstation og Väla 
samt i Malmø mellem havnen og Lindängen er nogle af de re-
gionale infrastrukturprojekter, som fortsat skal indgå i over-
vejelserne om fremtidens infrastruktur. 

Privat tøjmarked i AmagerBio
AmagerBio slår dørene op for Amagers Tøjmarked. Tøjmar-
kedet er det første af forhåbentlig mange kommende. Det er 
private standholdere, som sælger ud af deres lækre gardero-
ber både nye og ældre styles.

Her vil man kunne gøre et godt tøj & accessoires fund fra 
nogle af tidens mest populære mærker som; ByZoé, Adidas, 
BOSS, samt Tøj, sko, tasker, hatte & smykker til alle aldre.
AmagerBio, søndag 6. marts kl.10-16. Entre: 25,-

Arkivfoto: Karin Ott

Kan vi voksne virk’lig være bange
i FoLKESANGERiETS ANDEN BØLGE, den med 
Cæsar, Per Dich, Trille og ikke mindst Bjarne 
Jess Hansen, var en af sangene rettet mod 
børn og den hed Vi voksne kan også være 
bange, og synge lange, lange bange sange. Vi 
har jo dig, som vi skal passe på.

DET vAR vEL EGENTLiG MENiNGEN, at det 
skulle være en sang som beroligede rol-
lingerne, som i den epoke virkelig overtog 
styringen af familierne. nu skulle de i fokus, 
de skulle i sang og musik og ved almindelig 
gøren og laden have at vide, at de var ønske-
børn og stort set alt hvad de gjorde og ikke 
gjorde var det mest okay i verden.

oM DET vAR for at få versefødderne til at 
passe til melodien eller der var et udtrykt 
behov for at vise sin bekymring for alt og 
alle ved jeg ikke, men en af mine kunstne-
riske sønner har sammen med ligesindede 
kammerater ironiseret over temaet og der-
med forhånet sin ældre far for ubetænksomt 
at synge med på omkvædet.

HvoRDAN SKuLLE DE SMÅ puSLiNGE føle sig 
trygge, når de fik sådan en svada til godnat-
sang. Vi voksne kan også …. Ordet også be-
tyder, at andre er bange og da flertallet har 
ret, så var der al mulig grund til mareridt – el-
ler også bare en fed grund til at blive længe 
oppe.

MEN vi vAR TRoDS ALT NoGLE STYKKER som 
havde smugkigget i pjecen ”Hvis krigen kom-
mer” i 1962 og der skal jeg da love for at det 
var realistisk læsning for smådrenge.

DER ER iKKE MANGEL pÅ EMNER, som vi ikke 
bare skal være bekymrede for eller bare tage 
alvorligt, mens vi lever videre i muntreste 
stil. På en konference om tryghed for bor-
gere i de københavnske omegnskommuner 
for nylig kom det frem, at mens den mest 
udbredte opfattelse hos folk og visse åben-
bart særligt følsomme politikere, hvis spe-
ciale det er at få vælgere ved at fremmane 
de mest frygtskabende levende billeder på 
nethinderne, så er der faktisk bevis for, at 
alle slags kriminalitet statistisk set er for 
nedadgående i antal og voldsomhed.

MEN NÅR KRiMiNoLoGEN SiGER, at antallet 
af indbrud er gået ned med 25 procent, så 
er der staks andre som siger, at så er der 75 
procents chance for et indbrud tilbage og når 
tilfældig vold på samme måde daler i antal, 
skal vi da lige høre en historie hentet fra et 
formiddagsblad eller en gyser af en film på 
netflix eller høre, at der må være en grund 
til, at der kommer flere og flere kriminalfor-
fattere, deckare, som det så lyrisk hedder på 
svensk.

ERGo ER DER ALTSÅ MERE FRYGT i befolk-
ningen og hos ældre damer i særdeleshed. 

DET KAN MAN iKKE SiDDE ovERHØRiG. Jeg 
savnede faktisk fortællinger om, at vi nu skal 
frygte at få en meteor i hovedet efter en 
golfbold-stor/lille meteor blev fundet på en 
parkeringsplads i Stenløse. I stedet for at fise 
indendørs eller smutte på byggemarkedet 
for at investere i en sikkerhedshjelm, susede 
folk ud på de regnvåde marker i omegnen for 
at hitte mere af det himmelske stof.

vED DE iKKE BEDRE – de skal da frygte de 
nedfald for tænk hvis… Var der ikke en per-
son i Indien, som godt nok er det eneste re-
gistrerede tilfælde nogensinde, som er slået 
ihjel af en faldende meteor. Jeg har hørt, vil 
jeg lige sige, at en person, som var ude for 
at se efter stjerneskud, faldt baglæns ned af 
en skråning, fordi har gik og så op på himlen, 
mens han vandrede rundt på en klint. Jeg ga-
ranterer ikke, at det er sandt, at det var på 
Møns Klint, men jeg garanterer, at jeg har 
hørt det, så pas nu på.

MERE SiKKER ER jEG, når jeg ser bilister tale 
i håndholdt mobiltelefon under overhalings-
manøvrer på motorvejen og som kan takke 
os andre for, at ”der jo ikke skete noget”. Jeg 
hører jo om arbejdsulykker, hvor et rækværk 
kunne have forhindret et fald og om sikker-
hedsbriller, så hverken fyrværkeri eller byg-
gestøv havner i øjnene. Sikkerhedsbriller 
hjælper ikke mod affyring af flotte krysante-
mumbomber i villahaver, men det har sikkert 
været smukt – et øjeblik.

jEG TRoR oGSÅ på den kriminologi-statistik 
som fortæller, at mens vi danskere stadig har 
en stor frygtsom flok i blandt os, er vi de dår-
ligste til at indbrudssikre vores ejendom og 
huse. et andet sted i dette Tårnby Bladet for-
tæller vi om, hvor de fleste husejere gemmer 
deres ekstranøgler. Det burde vi ikke fortæl-
le, men det er bare ikke nogen hemmelighed.

jEG MENER vi trygt kan gå foråret i møde 
uagtet at det skyder fra havebedene. Jeg har 
sagt det før, men det gør det ikke urigtigt: 
”Jeg har haft mange bekymringer i min tid. 
De fleste blev ikke til noget”. Må vi med de 
visdomsord in mente gå en velafbalanceret 
fremtid i møde. Hvad skulle vi ellers gøre.

Der er kun to måneder til 
sommertid. Det er da et 

lyspunkt.

Terkel Spangsbo
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I Amagerhallen 
1994
I juni 1994 stod hotel Bel Air på 
Løjtegårdsvej foran at skulle være 
midlertidigt asylcenter for bosniske 
flygtninge. De var mennesker fra et 
europæisk land, som mange havde et 
feriemæssigt kendskab til.

Tårnby Kommune og Dansk Flygt-
ningehjælp havde indbudt til et ori-
enteringsmøde i Amagerhallen og 
borgerne kom i stort tal. efter indle-

dende informationer fra borgmester 
Henrik Zimino, Henrik Olsen fra Di-
rektoratet for Udlændinge og Jørgen 
Chemnitz fra røde Kors var der en 
højlydt tavshed i forsamlingen. 

Henrik Zimino indledte næsten 
ordret på samme måde, som han 
gjorde næsten 22 år senere i rådhus-
hallen, hvor han udtrykte tiltro til, at 
Tårnby Kommunes borgere ville byde 
asylsøgerne velkomne til kommunen.

Jørgen Chemnitz sagde, at de (asyl-
søgerne) har behov for deres egne 
venner udenfor centret. Kontakt al-

lerede nu Flotellet (et hotelskib som 
de havde været indkvarteret på), så 
ingen gode intentioner går tabt.

Så kom klapsalverne fra en stor del 
af de fremmødte, men applausen var 
på ingen måde dækkende for den ge-
nerelle indstilling.

Tårnby Bladets forside 29. juni 
1994, som der bestemt ikke var 

dækning for selvom det blev sagt 
på mødet i Amagerhallen. Også 
den gang valgte redaktionen en 

anden holdning end ”folket”.

Borgmester Henrik Zimino 
kom med en opfordring til 
borgerne, foreningslivet og 
organisationerne ved infor-
mationsmødet og flygtnin-
ges boligplacering i Tårnby

Af Terkel Spangsbo

I juni 1994 stod hotel Bel 
Air på Løjtegårdsvej foran at 
skulle være midlertidigt asyl-
center for bosniske flygtnin-
ge. De var mennesker fra et 
europæisk land, som mange 
havde et feriemæssigt kend-
skab til.

Ved et informationsmøde, 
som skulle dreje sig om den 
midlertidige indkvartering 
på hotellet begyndte mødet i 
dybeste tavshed inden mødet 

blev præget at undsigelser 
og protester om ”disse men-
nesker, der kom med ukendte 
sygdomme og frygt for mere 
kriminalitet og faldende hus-
priser.

Midt i mødet måtte Henrik 
Zimino gribe ind og udtalte, 
”Jeg efterlyser en værdig de-
bat. Loven taler ikke om øget 
integration, men om øget 
kontakt!”.

Helt anderledes i 2016
Det var ikke nødvendigt at 
bede om ”en værdig debat”, 
da borgmester Henrik Zimino 
i januar indbød til en aften i 
rådhushallen, et såkaldt in-
formationsmøde om bolig-
placering af flygtninge.

- Det er ikke et debatmøde, 

det er ikke vores opgave at 
tage stilling til, hvordan Dan-
marks flygtningepolitik skal 
formuleres, indledte Henrik 
Zimino.

- Vi vil i aften informere om 
vores strategi og om boligpla-
cering. Vi står i kølvandet på 
2015-16 i en situation, hvor 
vi skal modtage væsentlig 
flere flygtninge end tidligere. 
Overvejende flygtninge fra 
Syrien Uganda og eritrea, som 
Staten har fordelt til landets 
kommuner.

Omkring 120 tilhørere hav-
de fundet vej til rådhushal-
len og der blev lyttet og som 
timerne skred frem stod det 
klart, at stemningen fra 1994 
ikke vil gentage sig. Borgme-
steren blev friere og friskere 

i sin gennemgang af fakta og 
man skulle helt frem til spør-
getiden for en enkelt kritisk 
røst lod sig høre.

I modsætning til 1994 er 
opgaven at finde permanente 
boliger til mennesker som 
forventes at blive i Danmark 
og Tårnby i mange år. Kommu-
nens opgave er at finde boli-
ger til omkring 100 flygtning 
i 2015, 2016 og et ukendt an-
tal derefter.

- Forudsætningerne for 
en vellykket integration er 
mange. Med udgangspunkt i 
den enkeltes situation, evner 
og vilje skal vi finde bolig, 
arbejde, give sprogundervis-
ning og på anden måde få de 
nye borgere ind i samfundet i 
Tårnby. De der har kommer et 

retskrav på, lød det sammen-
fattende fra borgmesteren.

- Det her er jo slet ikke no-
get nyt for os. Det ekstraordi-
nære består i, at der kommer 
flere end tidligere. 

- Vi har et stærkt ønske om 
at sprede flygtningene over 
hele kommunen. Andre bo-
ligområder i andre kommuner 
er blevet ghetto. Det skal ikke 
ske her og det vil ikke ske. Det 
gør vi boligmæssigt. 

Så fulgte en opfordring til 
Venligboerne, røde Kors og 
foreningslivet om at hjælpe 
med en god integration.

En længere artikel om 
informationsmødet vil kunne 

læses på 
www.taarnbybladet.dk

Kommunen er kun begyndelsen, I skal gøre resten
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Fra indvielsen af 
Netværkshuset 
Kastruplund i 2014. 
Arkivfoto Ivan Givskov.

Vi kan både rumme og tilbyde god inddragelse
Netværkshuset Kastrup-
lund ønsker at flygtningen 
kommer en og en, så kom-
mer de hurtigere med i 
fællesskabet

Af Terkel Spangsbo

- Vi har gjort os mange tan-
ker, om hvordan vi bedst 
sluser nye folk ind i fælle-
skabet i netværkshuset, si-
ger daglig leder Simone Mai 
Päevatula.

- Huset er på mange må-
der rigtig dansk, flere af 
vores brugere taler ikke an-
det, så vi er faktisk et godt 
sprogværksted. Man bliver 
på godt og mindre godt 
tvunget til at tale sproget.

Der er allerede flygt-
ninge som har fundet ned 
til Kastruplund. De kan 
være kommet med en men-
tor eller lokket med af en 
nabo. et sted, hvor mange 

kvinder hurtigt falder til, 
er i køkkenet. Her kan alle 
lære af hinanden og flygt-
ningekvinderne føler at de 
bidrager med noget og ”går 
herfra med rank ryg”.

En af gangen
- Det er vigtigt for os, at 
man kommer en til en, så 
bliver de nye meget hurtigt 
inddraget, ellers bliver det 
nemt bare et hus, en byg-

ning, man bruger, siger Si-
mone Mai Päevatula.

- Vi har meget store hjer-
ter, så vi kan rumme og vi 
kan tilbyde. Vi går frisk ind 
og siger, hvad kan du bidra-
ge med.

I netværkshuset møder 
man dansk på flere måder. 
Her slår man katten af tøn-
den, fejrer jul og har andre 
danske aktiviteter.

- Selvfølgelig finder vi ud 
af, hvis nogen ikke ønsker 
svinekød eller andre retter, 
men det bliver det ikke min-
dre dansk af.

- Vi skal hjælpe hinanden, 
men vi skal på den anden 
side heller ikke sige, vi kan 
noget, vi ikke kan. Vi skal 
være ærlige overfor hin-
anden, slutter Simone Mai 
Päevatula.
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Byens Bedste Jensens burger:
200 g frisk hakket oksekød med rød cheddar og 
bacon, krydret bådkartofler med chili mayonaise

Stort Stjerneskud
med rejer samt hjemmelavet 
rød dressing

Begge menuer -

Modtagelsen i Tårnby
når en flygtning kommer til Tårnby, 
vil de dag to få en helbreds scree-
ning, en bankkonto og nemid, og 
det undersøges om en flygtning er 
jobparat eller aktiveringsparat.

33 personer har pr midt i januar 
fået en permanent bolig. Kanp 50 
er midlertidigt indkvarteret.

Billig rengøring til private 
skal få flygtninge i job
Akademikerne foreslår at genind-
føre hjemmeserviceordningen, 
som nyrup brugte til at sætte skub 
i beskæftigelsen i 1990’erne. For-
slaget vinder gehør på flere sider 
af trepartsbordet.

Flygtninge skal gøre rent, pudse 
vinduer og klippe hæk. Vel at mær-
ke til en pris, der gør det attraktivt 
for private danskere at betale sig 
fra nogle af dagligdagens sure plig-
ter.

Idéen kommer fra Akademiker-
ne, som foreslår en genindførelse 
af hjemmeserviceordningen som 
et af de tiltag, der kan åbne ar-
bejdsmarkedet for flygtninge.

- Det handler både om at øge jo-
budbuddet og skabe mulighed for, 
at flygtninge kan opnå tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Samtidig kan 
vi lette noget af den byrde, som 
blandt andet vores medlemmer 
oplever i en presset hverdag, si-
ger Akademikernes formand, Lars 
Qvistgaard.

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
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Permanent boligplacede ultimo 2015 
• Tyges Gård  4 personer
• Vægterparken  ...........1 personer
• Saltværkshuse  ..........3 personer
• Skottegården  ............3 personer
• Solgården  ..................5 personer
• Flyverhuse  .................1 personer
• Melstedhuse  ..............2 personer
• Lufthavnsparken.......3 personer
• Tårnbyparken ............1 person 
• Allégården ..................1 personer 
• Postparken .................3 personer 
• Skelgården .................1 person 
• Olufsgården ...............5 personer  
I alt ..................................33

Midlertidig boligplacering ultimo 2015
• Campingplads ...............17 
• Privat indkvartering ....... 4 
• Udrejst ............................... 1 
• Hotel.................................15 
• Højskole ............................ 2 
• H. Søgaards Allé .............. 4 
• Haarlem Allé .................... 6 
• I alt ...................................49

Hvad siger tallene?
Sidste år blev der pla-
ceret 82 flygtninge i 
Tårnby Kommune ud 
af en samlet befolk-
ningstilvækst på 581 
personer

Af Jesper Israelsen

Hvor mange flygtninge 
er der rent faktisk ble-
vet placeret i Danmark i 
almindelighed og i Tårn-
by i særdeleshed, og er 
problemet i forhold til 
den øvrige tilflytning 
egentlig så stort, som 
nogen vil gøre det til? Vi 
har forsøgt at grave lidt 
i tallene.

Tårnby Kommune fik i 
2015 tildelt en flygtnin-
gekvote på 99 personer. 
Men kvoten blev ikke 

udnyttet fuldt ud, så da 
vi nåede 31. december 
var kun i alt 82 flygt-
ninge blevet placeret i 
Tårnby Kommune. 

Det er selvfølgelig 
en anseelig stigning i 
forhold til de fire for-
gående år, hvor kvoten 
i gennemsnit lå på en 
snes flygtninge pr. år. 
Kvoten for 2016 er 109, 
men det er et åbent 
spørgsmål, om den vil 
blive fuldt udnyttet. 
efter indførelsen af 
grænsekontrollen både 
ved den svenske og den 
tyske grænse, ser asyl-
ansøgerantallet ud til at 
være faldet betragteligt.

Ifølge tal fra Dan-
marks Statistik har den 
årlige befolkningstil-

vækst i Tårnby i gen-
nemsnit været godt 400 
personer pr. år siden 
2010, og ifølge kommu-
nens befolkningsprog-
nose forventes væksten 
af Tårnby-borgere den 
kommende halve snes 
år at udgøre knap 300 
personer pr. år i gen-
nemsnit.

Ifølge de seneste tal 
fra Udlændingestyrel-
sen udgjorde det sam-
lede antal asylbevillin-
ger 10.856 i 2015. Heraf 
havde 10.787 status 
som flygtninge. 

I alt fik 12.133 bevil-
get familiesammenfø-
ring i 2015.

Plancher fra Kommunalbestyrelsens informationsmøde om boligplacering 
af flygtninge. Til venste plancen over antallet af anerkendte flygtninge, som 
det er kommunens pligt at boligplacere. Der er ikke tale om antal lejemål/
boliger, men om antal personer. Alle flygtninge fra årene 2011 til og med 
2014 har fået boliger.
I 2015 kom der kun 82 flygtningen af de 99, som var stillet i udsigt.

Borgmester Henrik Zimino udpegede med denne planche hvor, det vil være 
muligt at opstille pavilloner til midlertidig indkvartering. ”Det er langt fra 
sikket, at vi vil bruge alle lokationerne, men det er muligheder”, understegede 
Henrik Zimino. Planchen viser samtidig filosofien om at sprede såvel 
midlertidige ophold som permanent boliganvisning over hele kommunen i 
stedet for at samle de fleste i et ghettolignende område.

”Folkevandring i et normalt år i Tårnby”
Befolkning 1. januar 2014  ..... 41.992
Antal fødte  .........................................394
Antal døde  ..........................................418
Antal tilflyttede fra indland  .......2.748
Antal fraflyttede til indland  .......2.561
Antal tilflyttede fra udland  ............711
Antal fraflyttede til udland  ............281
Korrektioner .........................................-12
Befolkning pr. 1. januar 2015  42.573
Befolkningsfremgang i 2014  ........581

Kilde: Danmarks Statistik

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 helaftens-
arrangementer.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

Stegt flæsk ad libitum fra velfærdssvin hver torsdag kr. 99,-
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Venlig hjælp til bedre integration af flygtninge 
venligboerne er en frivillig lands-
dækkende bevægelse, der netop 
med venlighed og imødekommen-
hed forsøger at skabe bedre integra-
tion mellem lokalbefolkningen og 
de flygtninge, der er placeret rundt 
omkring i kommunen. Nu har bevæ-
gelsen også fået en lokal afdeling i 
Tårnby

Af Jesper Israelsen

Susanne nielsen var med til at starte 
Venligboerne i Tårnby, som nu er 
etableret som en regulær forening. 
Den blev officielt stiftet her den 10. 
februar, men er faktisk baseret på en 
Facebook-gruppe, der blev startet i 
august 2015. Hun blev inspireret af 
Venligboerne i Dragør, som startede 

i foråret, og begge foreninger er del 
af en bevægelse, som nu nærmest er 
landsdækkende.

- Vi mødtes en 10 stykker en aften 
i august. Det var faktisk den samme 
aften, som asylansøgerne gik på den 
lollandske motorvej, og vi så på hin-
anden og sagde: Hvad gør vi? På den 

måde blev vi bogstavelig talt løbet lidt 
over ende, fortæller hun. 

Der var nogle beboere, der kom 
forbi med møbler, tøj osv. Vi samler 
så tingene sammen og fordeler det til 
de flygtninge, der mangler stort set alt 
fra cykler, tøj og møbler til pc’er. 

- Vi gør alt, hvad vi kan for at skaffe 
dem cykler, fortæller Susanne nielsen, 
der foreslår, at kommunen skulle give 
dem cykler i stedet for betalt offentlig 
transport.

- Vi tager os kun af dem, der er 
anerkendt som flygtninge, og som i 
øjeblikket er placeret rundt omkring 
på hoteller, campingpladser, og hvor 
kommunen ellers kan finde plads. 
nogle er også placeret i lejligheder 
forskellige steder, men de er noget 
isolerede, selv om de selvfølgelig er 
meget glade for, at have fået deres 
eget, siger hun.

Behov for lokal kontakt
Susanne nielsen forklarer, at det pri-
mært er unge mænd, der er i arbejde 
eller i praktik. 

- De vil meget gerne i kontakt med 
andre og især danskerne. Der er en 
kulturkløft, og de kan ikke forstå, hvor-
for vi ikke bare kommer på besøg. Men 
som danskere vi vil jo gerne inviteres. 
Det forstår de ikke rigtig. De er vant 
til, at man bare kigger ind. Kommunen 
burde prioritere, at der blev fulgt op 
på dem, der er blevet placeret.

- De første flygtninge blev placeret 
meget hurtigt, men det tager jo tid at 
vænne sig til et helt nyt land med nye 
og fremmede bogstaver, køkkener, 
ovne etc. Hvordan virker det? Det er 

helt nyt for mange af dem. De er for 
eksempel slet ikke vant til, at man skal 
låse sin dør, når man ikke er hjemme. 
Mange af dem skal simpelthen hånd-
holdes de første par måneder, fortæl-
ler Susanne nielsen.

Venligboerne i Tårnby er som nævnt 
en lille del af en landsdækkende be-
vægelse. Det var ikke kun flygtninge, 
det drejede sig om i starten, men al-
men hjælpsomhed. Foreningen har 
ingen regler som sådan og alle kan 
melde sig ind. Men det er en upolitisk 
forening, så alle indlæg, der har poli-
tisk indhold, bliver slettet fra hjem-
mesiden. Ifølge Susanne nielsen vil 
foreningen nemlig ikke tages til ind-
tægt for lokalpolitiske synspunkter.

For få aktive medlemmer
- Vi er cirka 25 aktive medlemmer, 
men det er alt for lidt i forhold til de 
300 vi har som medlemmer af vores 
Facebookgruppe. Vi har møde på Bib-
lioteket hver onsdag, og hver mandag 
har vi sprogcafé på sprogskolen, som 
er ren sprogtræning. De får en brochu-
re fra os af jobcenteret, når de kom-
mer, men kommunen burde have taget 
fat i os, da de fandt ud af, at vi var der, 
slutter Susanne nielsen

- Jeg kunne ikke slet lade være med 
at gå med ind i bevægelsen. efter 
folketingsvalget i juni kunne jeg ikke 
holde ud at være her. Jeg fandt Ven-
ligboerne i Dragør, som havde været 
i gang siden maj 2015, og de blev en 
ventil til, at jeg igen kunne holde ud at 
være her, siger Susanne nielsen.

Foreningen har kontakt til cirka 50 
flygtninge. Der kom 82 sidste år, og 
der kommer ifølge Susanne nielsen 
cirka syv om måneden i øjeblikket. 
Flygtningene er primært fra eritrea 
og Syrien og få er fra Afghanistan. Det 
er sværere at tiltrække syrere. De er 
skamfulde og har en anden selvopfat-
telse end eritreerne.

Det er svært for dem at tage imod 
hjælp, og de vil næppe blive her, hvis 
vi ikke får dem integreret, slutter den 
initiativrige lokale Venligboer, som 
ved redaktionens slutning kunne 
sige velkommen til medlem nr. 432 
af Facebookgruppen Venligboerne i 
Tårnby.

Den nystiftede forening 
Venligboerne i Tårnby kan allerede 
nu tælle over 400 medlemmer af 
deres  facebookgruppe.

Hurtigere og bedre distribution
Tårnby Bladet vil i fremtiden blive omdelt på én dag, nemlig den 
sidste fredag i måneden (med få undtagelser). Budende fra FK 
(Forbruger Kontakt) har tidligere haft to dage til at klare ruterne 
- nu kommer lokal-aviser og reklamer på én og samme dag.

Man får ikke noget uden, at det ”koster” noget. Den forbedrede 
omdeling betyder, at der er deadline præcis mandage inden kl. 
12 formiddag. Vi bliver nok lidt skrappere til at kræve den nye 
deadline overholdt, men man kan altid ringe til os. Særlige af-
taler med annoncører kan som sædvanlig indgås.

Tårnby Bladet på www.taarnbybladet.dk vil også ligge klar 
tidligere, nemlig fredag formiddag. Husk du gratis kan 
få vores nyhedsmail, når nyeste udgave ligger 
der og når vi ellers kommer med ”breaking 
news” mellem to udgivelser.

– man skal blot tilmelde sig på 

www.taarnbybladet.dk/
nyhedsbrev

TRAKTØRSTEDET VESTAMAGER
Samlingstedet for enkel mad, kultur 

og natur

Tirsdag – fredag 10 – 14
Weekend 10 – 16

Kom og mød de nye forpagtere 

ANNO 2016
........................................

Granatvej 9, 2770 Kastrup • telefon 2255 3265
Facebook: Traktørstedet Vestamager anno 2016

Susanne Nielsen, en 
af initiativtagerne til 
Venligboerne i Tårnby.
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Kære borger i Tårnby!
Med et årskort har du fri entré til Den Blå Planet
365 dage om året. Du får også adgang til
et hav af fordele og spændende oplevelser.

Mød op personligt på Den Blå Planet og medbring
sygesikringsbevis og gyldig billedlegitimation.  
Vi glæder os til at se dig. 

Er du borger i Tårnby Kommune, 
sparer du 50% på årskort  
til Den Blå Planet

Få årskort til halv  
pris og fri entré!
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”Kontor”-medarbejdere til Tårnby Bladet søges
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,  

så flere hænder og hoveder kan bruges

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som 
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med 
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290. Tårnby Bladet udgives af 
Tårnby Bladforening, og jobbene er spændende, men ulønnede.
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her 
mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et 
månedsmagasin.
Vi leder for tiden efter personer som vil påtage sig
- kontorarbejde en dag om ugen fra kl. 9 til 12
Opgaven omfatter alt fra “husmoder-arbejde” til sekretærarbejde til 
støtte for redaktionen og bestyrelsen. Der kan være kedelige dage og 
der kan være travle dage.
Har du evner eller lyst til videregående edb-arbejde kan vi garantere, 
at vi kan lære dig noget - ligesom du sikkert kan lære os noget.
Tårnby Bladet udvikler sig med de evner, som den enkelte 
medarbejder kommer med - så er det heller ikke sværere.

Tårnby Bladet er i gang med sin 24. årgang og skrives, 
fotograferes, redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby 
Bladforening - uden at de får en krone for det. Det betyder, 
at bladets fremstillingspris kan holdes på et niveau, 
så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan 
omdeles gratis. 

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

Se www.taarnbybladet.dk

Tilskud til Tårnby
På et Økonomiudvalgsmøde i september var ud-
sigten til det ekstra flygtningetilskud i 2015 sam-
let 1.704.000 kr.  

et tilskud på 125 millioner kr. til afholdelse af 
ekstraordinære udgifter til investeringer, særligt i 
forbindelse med hurtig udvidelse af boligkapacite-
ten. og et ekstra integrationstilskud på 200 millio-
ner kr.  Tårnby Kommune har fået tildelt 1.704.000 
kr., opdelt i investeringstilskud på 948.000 kr. og 
et integrationstilskud på 756.000 kr. 

Der var som udgangspunkt også taget højde for 

de flygtninge og familiesammenførte omfattet af 
integrationsprogrammet, der allerede er ankom-
met. 

Det fastsatte flygtningetilskud for 2015 blev 
847.600 mindre end forventet. Tårnby Kommune 
får et mindre tilskud end forvente da Ministeriet 
har beregnet tilskuddet på baggrund af regnskabs-
tal fra Danmarks Statistik og ikke tager højde for 
den korrektion, som er ved den endelige statsre-
fusion. 

Færre penge til flygtninge
I januar 2015 blev Kommunernes Landsforening 

(KL) og regeringen enige om, at kommunerne sam-
let skal have 325 millioner kroner i tilskud til mod-
tagelse og integration af de mange flygtninge, som 
forventedes at komme til Danmark i løbet af 2015. 

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har 
derpå orienteret om, at Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet har udmeldt den endelige fordeling af 
de 325 mio. kroner, som skal hjælpe kommunerne 
med at tage imod og integrere de markant flere 
flygtninge, som kommunerne får i 2015.  

Foreningerne bør gå 
foran

Bjarne Thyregod, (Ø), for-
mand for Arbejdsmarkeds- 
og Beskæftigelsesudvalget 
fremhæver de integrations-
konsulenter, som kommunen 
har ansat til at hjælpe flygt-
ningene med at komme ud 
i det danske samfund og på 
det danske arbejdsmarked.

- De er jo hovedindgangen 
til samfundet. Kommunen 
kan jo ikke i sig selv gøre 
noget for at få flygtningene 
integreret, siger han.

- Det er også min opfat-
telse, at foreningerne ikke er 
særlig aktive på det område. 
Jeg synes, man bør føle en 
vis forpligtelse som forening 
for at få flygtningene inte-
greret i forenings- og idræts-
livet. 

- Man er ikke særlig op-
søgende fra foreningernes 
side, desværre. Det var rart, 
hvis der var nogle ildsjæle 
ude i foreningerne, der ville 
gå ind i det arbejde, som 
Venligboerne jo nu gør og 
har gjort igennem de sene-
ste måneder.

Integrationen foregår jo  
som bekendt ude blandt lo-
kalbefolkningen og ikke i 
kommunen og der synes jeg 
personligt, at foreningerne 
bør være mere med. Det er 
både min personlige holdning 

og min opfordring til dem. 
Integrationskonsulenter-

ne har jo ikke mulighed for at 
tage ud. De skal sørge for det 
formelle. 

- Civilsamfundet bør også 
tage sin del af slæbet. Kom-
munens opgave er at sørge 
for, at der ikke er hindringer 
for det, siger Bjarne Thyre-
god med en opfordring til, at 
man som dansker inviterer 
flygtningene indenfor.
 jli

Bjarne Thyregod fra 
Enhedslisten  skoser det 
traditionelle foreningsliv 
for ikke at være særlig 
aktive i integerationen 
af de flygtninge, der er 
blevet placeret i det danske 
samfund.

Paw Karslund, medlem af 
Kommunalbestyrelsen for 
Dansk Folkeparti og blandt 
andet medlem af Skole-
udvalget. Arkivfoto: Ivan 
Givskov.

Tal om flygtninge er misvisende
paw Karslund, formand i 
Dansk Folkeparti i Tårnby, 
ser ingen problemer som 
sådan med de første flygt-
ninge, men man glemmer 
familiesammenføringen, 
som fordobler antallet

Af Terkel Spangsbo

- Hvis det bare var en en-
gangsfornøjelse (med at tage 
vare på de flygtninge, som 
Udlændingestyrelsen har 
påbudt Tårnby at tage sig af. 
red.), ville vi se på det med 
venligere briller, siger Paw 
Karslund, medlem af Kommu-
nalbestyrelsen og formand 
for Dansk Folkeparti i Tårnby.

Han mener, at der allerede 
er kommet 88 personer, voks-
ne og børn, som skal lægges 
sammen med de 89 flygt-
ninge, som Tårnby skulle tage 
sig af i 2015, så det er ikke 
de rigtige tal, man bruger i 
debatten. Det er familiemed-
lemmer, som kommer ind i 
slipstrømmen af de 89.

- Det vil da berøre vores 
skoler, som i forvejen slås 
med skolereformen. Der er 
blandt andet også kommet 
flere modtagerklasser og det 
kræver jo lærere, som der slet 
ikke er resurser til. Der mang-
ler i forvejen lærere, siger 
Paw Karslund.

- Det nytter ikke noget, at 
man bare smiler og ter sig 
som lalleglade.

Paw frygter også, at flygt-
ningespørgsmålet kan skabe 

splid i befolkningen. 
- Debatten betyder noget 

for den måde, vi ser på hin-
anden. Og så tager (lokal-) 
politikerne for let på de ord-
ninger, som man fra centralt 
hold finder på.

Paw Karslund siger, at man 
skal være varsom med at se 
skævt til  flygtningen. Det er 
jo som udgangspunkt ikke 
dem, der er noget galt med, 
hvis de ikke pludselig vil have 
kulturel særbehandling. Det 
er politikerne, ikke mindst 
dem på Christiansborg, man 
skal gå efter med sin kritik.

pengene findes
Paw Karslund frygter ikke 
flygtningene. Men han er 
utryg ved økonomien.

- Kommunen har penge i 
kassen, men vi må ikke bruge 
dem. Vi skal spare alle vegne. 
Vi har af regeringen fået på-
duttet et loft over de kommu-
nale driftsomkostninger og 
skal yderlige finde 1-2 pro-
cent i omprioriteringsbidrag. 
Men opgaven kræver altså 
flere penge. Skoleudvalget 
må have tillægsbevilliger.

- Og så skal flygtningene 
som udgangspunkt slet ikke 
integreres, men sendes hjem 
igen, når forholdene i deres 
hjemland er til det.. Det er en 
fejl, at de skal have bolig, ar-
bejde og uddannelse fra dag 
1.

Tårnby Bladet stiller føl-
gende spørgsmål til Paw Kars-

lund:
”Hvordan oplever du 
problemer i din hverdag? 
Hvordan påvirker det 
din dagligdag, at der er 
flyttet flygtninge ind i dit 
nærområde?”

- Der er ingen synlige pro-
blemer, men jeg har da fået 
henvendelser fra boligsø-
gende, som har fået at vide, at 
de er rykket ned på boligsel-
skabernes ventelister, fordi 
selskaberne har indgået en 
aftale med kommunen om at 
stille lejligheder til rådighed.

- Problemerne skal nok 
komme, når der ikke er penge 
nok til de andre ting, man som 
politiker kunne ønske sig for 
Tårnbys borgere..
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åbningstider
Man og tirs  ...................09:00 -  17:30
Ons  ................................09:00 -  18:00 
Tor  og fre  .....................09:00 -  17:30
Lør  ..................................09:30  - 13:30 
Søn lukket

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

Velkommen på det ny Kastrup Apotek

Kastrup

Eucerin pH5 shower 
oil: kr. 85,- (spar kr. 

34,95)
Uparfumeret fugtigheds-
givende badeolie til daglig 
vask. Badeolien giver en 
intensiv tilførsel af lipider 
(olier) og er velegnet til tør 
og sart hud.
Badeolien indeholder 
fugtgivende og hudvenlige 
ingredienser, som mildt og 
skånsomt vasker huden 
uden at udtørre. Samtidig 
bevares hudens naturlige 
forsvar. 
Olien giver en behagelig 
creme-agtig skum, der 
mildt vasker huden og 
tilføjer den lipider. Velegnet 
til hele familien. 

Eucerin pH5 lotion: kr. 
85,- (spar kr. 24,95)

 Til daglig fugtighedsgi-
vende pleje af sart hud. 
Eucerin pH5 Lotion tilfører 
fugt med langtidsvirkende 
effekt. 
Forbedrer hudens elastici-
tet og gør huden blød og 
smidig. Eucerin Sensitive 
Skin produkterne er udvik-
let specielt til sart hud.

Lactocare kids: kr. 
84,75 (spar kr. 21,20)

Lactocare KIDS er et 2-i-1 
kosttilskud til børn fra 3 
år. Det indholder et dag-
ligt tilskud af 5 milliarder 
mælkesyrebakterier samt 
6 mg C-vitamin. Lactocare 
KIDS er sammensat af 2 
forskellige mælkesyrebak-
teriestammer. Lactocare 
KIDS er tyggetabletter med 
jordbærsmag. 

De er fri for laktose.

Apotekets hudpleje-
serie: 

Køb 3 betal for 2. (få 
den  

billigste gratis)
Universal pleje til krop, 
ansigt og hår. Fugtgivende 
og blødgørende. 
Serien uden parfume er 
Svanemærket og deklareret 
i samarbejde Astma-Allergi 
Danmark. Den indeholder 
ikke parfume eller para-
bener. 
Findes også med mild duft 
og uden parabener. 

Venlig forening
Venligboerne i Tårnby har stifter 
Foreningen Venligboerne i Tårnby.

Formand blev Susanne C. nielsen 
og bestyrelsen kom til at beså af Kir-
sten Sindal Sietam, Bende rasmus-
sen, Anja Barratt og Tommy Frede-
riksen. Suppleanter blev Christiane 
Buchholt, Anita Trojahn Petersen og 
Heidi Uhrenholt.

Aktiviteter vil forsat ske gennem 
Facebook-gruppen. Foreningen skal 
være en juridisk enhed som eksem-
pelvis kan modtage donationer og 
sørge for kontaktmuligheder med 
en hjemmeside.

Erhvervsskoler vil gøre 
flygtninge klar til job
Mens regeringen har indledt tre-
partsforhandlinger om at få tusinder 
af flygtninge i arbejde, kommer le-
derne på landets erhvervsskoler nu 
med forslag til, hvordan de mange 
flygtninge kan gøres klar til job.

Det sker med et konkret forslag 
om nye landsdækkende basisuddan-
nelser til integration af flygtninge 
på arbejdsmarkedet.

Uddannelserne skal sikre, at flygt-
ningene hurtigst muligt er klar til at 
komme ud i virksomhederne inden 
for brancher, hvor der efterspørges 
arbejdskraft og hvor der er realisti-
ske jobåbninger på medhjælper-

niveau. Det kan for eksempel være 
inden for lager, industri, bygge og 
anlæg, butik, rengøring og kantine, 
foreslår erhvervsskolernes ledere.(- 
Det handler om nytænkning og om 
at få flest mulige flygtninge ud på 
arbejdsmarkedet eller i uddannelse 
for at undgå den klientgørelse, der 
har været resultatet af de seneste 
mange års indsats over for flygt-
ninge, siger direktøren i Danske er-
hvervsskoler, Lars Kunov. 

Virksomheder vil udvikle 
fremtidens flygtningelejre
Danske virksomheder står klar til at 
udvikle innovative løsninger, som 
kan skabe sikrere, sundere og mere 
moderne forhold i flygtningelejre og 
byer i katastrofe- og konflikt områder 
verden over, skriver Berlingske.

Flygtningene kan eksempelvis 
selv være med til at opføre boliger 
af stenuld fra rockwool. De skal selv 
dyrke deres grøntsager i plantekas-
ser af stenuld og de kan hente deres 
vandration ved soldrevne vandbo-
ringer og betale med et kort, så man 
undgår kamp om vandet og vandspil, 
begge dele udviklet af Grundfos.
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Politikere og idrætsfolk på studietur sammen. Bagest fra venstre sekretær Nanna 
Grønbæk, Svømmeklubben KVIK, Jan Urban, formand i KVIK, Christian Bærenzen, KTIS, 
Jørgen Jørgensen, fmd i KTIS, Vibeke Rasmussen, formand for Folkeoplysningsudvalget, 
kommunalbestyrelsesmedlem (S) samt to repræsentanter fra Danske Idrætssvømmehaller. 
Forrest  Mona Gjedved, KTIS.

Hvad man kan få for 100 millioner
Diskussionen om 25 el-
ler 50 meter bassin i en 
kommende svømmehal på 
vestamager

Tekst og foto: Ole Gjedved

Ved at se på nyere svømme-
hals-byggerier i Københavns 
omegn har idrætsledere fra 
Tårnby fået øjnene op for, 
hvordan man med ny tekno-
logi kan bygge til en langt bil-
ligere pris end tidligere.

Da Tårnby Kommunalbe-
styrelse for en del år siden 
meldte ud, at der var udsigt 
til en ny svømmehal til 100 
millioner kroner på Vestama-
ger, fremkom Svømmeklub-
ben KVIK, Kastrup med et 
længe næret ønske om et 50 
meter bassin, så klubbens eli-
tesvømmere kan få en hjem-
mebane, men trods aktuelt 
mildere politiske vinde, har 
klubben oplevet modstand 
mod det lange bassin, som 
også vil kunne bruges til store 

internationale stævner.
Både pris og anvendelig-

hed har været inddraget i dis-
kussionen, men nu viser klub-
bens research, at der er andre 
end beton-folk, der bygger 
svømmehaller.

Derfor inviterede Kastrup 
Tårnby Idræts Sammenslut-
ning, KTIS, og svømmeklub-
ben KVIK politikere fra kom-
munalbestyrelsen og andre 
interesserede på en tur til 
Karise, hvor firmaet Danske 
Idrætssvømmehaller, DISH, 
holder til, så de kunne få et 
indblik i, hvilke muligheder 
der findes ud over beton og 
fliser, samt hvad vi eventuelt 
kunne få for de penge, der var 
afsat.

Spændende og udbytterigt
Lars Warm og Lars Langkjær 
begge fra DISH præsenterede 
her en ny teknologi, som viste 
muligheder og fordele ved 
bygning af svømmebassiner 
i forskellige størrelser og ud-
formninger.

På virksomheden så de-
legationen en udstilling om 

selve konstruktionen. Bas-
sinet er bygget op af rustfrie 
moduler, der har et lag af hård 
pvc indvendig, som er mod-
standsdygtigt overfor det ag-
gressive miljø i badevandet. 
Vandet får samtidig en flot 
turkisgrøn farve (belægnin-
gen fås også i sort!). Skulle 
der undtagelsesvis opstå en 
lækage, findes en teknik til at 
reparere, uden at skulle tøm-
me bassinet. 

Fleksibilitet, pris og byg-
getid var de store ord. Væl-
ger man modulbassiner, som 
Kommunalbestyrelsen senest 
har luftet som en mulighed, 
kunne det store bassin opde-
les i flere mindre på langs el-
ler på tværs på meget kort tid. 
Samtidig kunne man hæve/
sænke bunden i en del af bas-
sinet alt efter, hvor dybt/lavt 
man ønskede, bassinet skulle 
være. 

Også vandbehandlingsan-
lægget var opbygget i modu-
ler, som var yderst energibe-
sparende.

DISH har blandt andet byg-
get svømmeanlægget til ver-
densmesterskaberne i boxen 
i Herning på bare seks uger og 
bygger nu i Høje Tåstrup.

Allan Andersen, 
kommunalbestyrelsesmedlem 

(S) og formand for Børne- og 
Skoleudvalget, medlem af 

Økonomiudvalget samt Bygge- og 
Ejendomsudvalget.

Einer Lyduch, 
kommunalbestyrelsesmedlem 

(S), formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget og medlem af Teknik- 

og Miljøudvalget.

Firmaet Danske Idræts-
svømmehaller, DISH, har ”for 
sjov” bygget en model af et 
svømmeanlæg til 100 millioner 
kroner. Her var anlægget delt 
op, så støjende og højrystede 
aktiviteter havde sin egen hal, 
mens træning og undervisning 
kunne foregå i andre haller.

Fleksibilitet er et omdrejningspunkt for byggeriet af ny 
svømmehal på vestamager. Her er et eksempel fra firmaet 
Myrthu Pools på modulbassiner, som kan opdeles på 
forskellig vis og på meget kort tid. Samtidig kan man hæve/
sænke bunden i dele af bassinet alt efter, hvor dybt/lavt man 
ønsker, bassinet skal være. Foto: Myrtha Pools.

I forbindelse med besøget 
i Karise udtaler Jan Urban 
Hansen, formand for 
svømmeklubben KVIK

- Det var dejligt, at flere politikere fra for-
ligspartierne var til stede i Karise og så, hvil-
ke muligheder der er for at bygge en hal til 
100 millioner kroner.

Svømmeklubben KVIK er ofte blevet 
spurgt, om vi ønsker en træningshal eller en 
konkurrencehal. 

Forhåbentlig er vores politikere nu blevet 
bevidst om, at der ikke nødvendigvis er tale 
om et enten eller, men et både og. 

Med et byggeri, som det DISH viste skitser 
til, vil det være muligt at tilbyde svømning 

til mange forskellige målgrupper – endda på 
samme tid. Det vil nemlig altid være muligt 
at have hallen helt eller delvis åbent for of-
fentligheden alle ugens dage, hvis det er 
dét kommunalpolitikerne ønsker. Så selvom 
KVIK eller andre af kommunens foreninger 
er i gang med undervisning og træning i 
svømmehallen, så vil der stadig være mas-
ser af mulighed for, at også offentlige bru-
gere kan svømme. Det samme gælder, hvis 
KVIK eller en anden brugergruppe har fået 
tilladelse til at afholde stævne, konkurrence 
eller afholde andre events.

KVIK ser med spænding frem mod det 
videre forløb, med håb om at der tages en 
beslutning, som kan tilgodese flest mulige 
af kommunens borgere – både eliteudøvere, 
børnefamilier og motionister.
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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

En dejlig mat stilhed i træk
Der var ”fuldstændig tyst-
nad” i biblioteket da 25 
elever af gangen satte sig til 
skakbordene

Af Terkel Spangsbo

Fredagen før den klassiske 
efterårs- og kartoffelferie 
sendes skoleelever ud på mo-
tionsløb eller andre kropslige 
anstrengelser. Dagen kaldes 
også Skolerne Motionsdag.

Fredagen før vinter- eller 
skiferien var i år udnævnt som 
skolernes hjernegymnastik-
dag. Knap 33.000 elever på 
mange af landets skoler satte 
sig ved skakborde og enten 
prøvede de spillet for første 
gang eller også var det kul-
minationen af flere måneders 
aktivitet.

På Korsvejens Skole var 
der 250 elever som i løbet 
af dagen kom igennem et 60 
minutters program. Lærer 
Jesper Koch fra skolens pæ-
dagogiske læringscenter har 
siden skoleårets start stået 
i spidsen for en spændende 
indsats med skoleskak som 
læringsaktivitet.

Skakdagen før ferien havde 
mere karakter af hygge og et 
anderledes indslag i undervis-
ningen. Tårnby Bladet over-
værede kortvarigt opstarten 
på dagens tredje session, hvor 
en fjerde klasse kom buldren-
de ind på biblioteket, men på 
forbløffende kort tid havde 
eleverne fordelt sig ved spil-
lebordene og valgte spil.

Avisens udsendte troede 

han kendte skak, men skak er 
mange ting. Der er bondeskak, 
hvor bønderne er alene på 
brættet og kampen står om, at 
få en undseelig bondesoldat 
ned til den modsatte baglin-
je. Andre spil, hvis eksistens 
unge playmasters (forklaring 
følger) belærte den udsendte 
om var Den tapre Officer, Den 
listige Løber, Playmasters 
Skak og Point Skak.

playmasters
Skolerne Skakdag er kaldt 
hjernegymnastikkens svar 
på skolernes Motionsdag og 
afvikles under mottoet ”Det 
skal være sjovt at blive klo-
gere” og det har vist sig, at 
elever, der dyrker skak, faktisk 
bliver bedre til 

blandt andet 
matematik.

Skakdagen foregik på lo-
kale skoler og organiseres på 
forskellig vis. 

På Korsvejens skole var alle 
til og med fjerde klasser først 
til en time med skak sammen 
med Jesper Koch og special-
trænede og særligt interes-
serede elever, såkaldte play-
masters. elsa Burnihi, 6B, Ce-
cilie Holmfjord, 6B og nicolai 
Bech, 6C sivede rundt blandt 
bordene og startede med at 
se efter dronninge-placerin-
ger i startopstillingerne og 
hviskede små fif til eleverne.

På Korsvejens skole har man 
gjort en særlig indsats for at 
få eleverne til at interessere 

s i g 
for skak 
(se februar-udgaven 
af Tårnby Bladet side 14 på 
www.taarnbybladet.dk). Jes-
per Koch har sammen med   
skolepædagog Andrew Mor-
tensen været rundt og intro-
ducere spillet for alle skolens 
klasser.

De tre playmastere fortalte, 
at de alle var introduceret til 
spillet af mandlige slægt-
ninge eller klubpædagoger. 
Det kan der blive lavet om på. 
Fordybelsen var mindst lige 
stor hos drenge og piger.

Nicolai Bech, Cecilie 
Holmfjord og Elsa Burnihi er 
playmastere på Korsvejens 
skole. Til venstre hjælper Elsa 
en kommende generation 
af kvindelige skakspillere. 
Privatfoto.

Playmaster Nicolai Bech sætter spillet i gang for tredje gang i løbet af 
skakdagen på Korsvejsen skole. Stilheden og koncentrationen i rummet er 
markant - og rigtig rar. Foto: Karin Ott.

Tårnby guiden 
Er en app til Windows 8/10 og 
Windows Phone, der giver dig op-
lysninger om:  
- Hvad der værd at se i Tårnby 
- Udstillinger i Tårnby 
- Spisesteder i Tårnby 
- At tage på tur til Saltholm 
- At finde en forening i Tårnby 
og så kan du 
Læse Tårnby Bladet på skærmen. 

 

Hent appen gratis i Windows Store 
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

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

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

vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAvEKoRT uDSTEDESS

A
Lo

N
 G

EN
T

LE
M

EN
Eleverne ramte 
plet, da de 
efter en række 
henvendelser 
til firmaer 
og event-
arrangører 
pludselig fik 
positivt svar fra 
LEGO World.

Gymnasie-elever på job i LEGO World
Elever fra tre klasser på 
Tårnby Gymnasium Lego-
leger sig til studietur til 
Rwanda

Om det var blå Duplo-klodser 
limet sammen til en meter 
høje elefant, eller hvad ud-
dannede ingeniører helt præ-
cist laver i et firma som LeGO 
var det noget elever fra 1y, 2A 
og 1Z på Tårnby Gymnasium 
blev kloge på, da de mødte 
op i deres vinterferie tirsdag 
til søndag for at arbejde i Bel-
lacenteret. 

Klasserne sparer op til nog-
le helt særlige studieture. ek-
sempelvis skal 1y til rwanda 
og lave fodboldskole for fat-
tige børn i landområderne.

Klasserne har ekstrahøje 
rejseambitioner og ramte 
plet, da de efter en række 
henvendelser til firmaer og 

event-arrangører pludselig fik 
positivt svar fra LeGO World. 
I løbet af efteråret blev der 
drøftet form og indhold og 
klasserne glædede sig til at 
prøve kræfter i den verdens-
omspændende virksomhed. 

Således bliver jobbet på 
LeGO World et belejligt spyt i 
kassen godt på vej mod målet. 
2A og 1Z har knoklet på for at 
få en Madrid- og en USA-tur til 
at blive bedst mulige. Også i 
disse to klasser har der været 
kolossal stor elevopbakning. 
2A kan næsten ikke vente 
med at besøge Madrid, som 
er lige om hjørnet i indevæ-
rende forår. Ingen tvivl om, at 
turen kun bliver endnu bedre 
med LeGO World indsatsen i 
rygsækken.

Frugtbar solidaritet
Stemningen i 1y var høj, da 
det i september sidste år for 

alvor stod klart, at klassen 
i september 2016 skal til 
rwanda på studietur. 

Her skal de studere vul-
kaner, besøge nGO’er og 
multilaterale organisationer 
samt vigtigst af alt, lave fod-
boldskole for de allerfattigste 
børn ude på landet.

På et år skal der rejses den 
meromkostning, som en Afri-
ka-rejse udgør ift. en traditio-
nel studietur eksempelvis til 
Barcelona. Men det ser ud til 

at lykkes, fordi alle elever og 
flere forældre har bakket op 
og budt sig til.

- ”nutidens unge...” Denne 
indledning til en sætning har 
lige siden Sokrates’ tid ført 
til sukken og flæben, men 
igen og igen gør de unge os 
til skamme med vores vage 
forventninger og ængstel-
ser på deres vegne, forklarer 
Gitte Staghøj, lærer for 1y på 
Tårnby Gymnasium.

- På LeGO World beviste de, 

at der findes ansvarsbevidst-
hed og solidaritet ude i klas-
serne. 

- Vi har hele efteråret snak-
ket med dem om, at vi skal 
spare penge sammen som 
klasse, og at der vil være nog-
le, der giver mere end andre. 

- Vi har snakket om, at det 
vigtigste ikke er, at vi er nøje-
regnende, men at vi alle giver 
den max gas hver i sær.        

spanger

Iført farvestrålende T-shirts eller sikkerhedsjakker dukkede de lokale Tårnby- og Dragør-unge 
op rundt om i de store haller skulder ved skulder med Billunds egne LEGO medarbejdere. 

Kastrup: Englandsvej 368 - 2770 Kastrup - tlf.: 3251 4100 - amager@alicebutik.dk
Åbningstider: Mandag - torsdag 8-17.30, fredag 8-17, lørdag 10-14, 1. søndag måned 11-14

www.alicebutik.dk

Demosæt –50% i hele uge 9 – fra 29. februar til 6. marts  
begge dage inklusiv.

Møbel-uge hos Alice 
Amager

20 % på alle 
katalog møbler 
fra Dansani • 

Scanbad • Noro 
•Aspen.
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Feriedage ved Plön See Bo ved slottet i Quedlinburg
4 dage på 3-stjernet hotel i Dersau, Tyskland 6 dage på 3-stjernet hotel i Harzen, Tyskland

Leibers Galerie-Hotel HHH

Lige mellem Kiel og Lübeck ligger det store 
bakkelandskab Naturpark Holsteinisches 
Schweiz med mere end 200 små og store 
søer. Ved den største af søerne, Plöner See, 
finder man den lille by Dersau, hvor værts-
parret Leiber står klar til at byde jer velkom-
men til Leibers Galerie-Hotel, der ligger 
smukt blot 500 meter fra søens bred. Herfra 
er det oplagt at tage på opdagelse i den dejli-
ge natur og aflægge besøg i nogle af de små 
hyggelige byer. Kør for eksempel langs søen 
til områdets hovedby, Plön (12 km), der lig-
ger indrammet af fem forskellige søer, mens 
byens gamle renæssanceslot troner over sø-
riget fra bymidten. 

Hotel Garni Maria Aurora HHH

Her bor I bogstaveligt talt for foden af slots-
bjerget i den UNESCO-listede by Quedlinburg, 
hvor det majestætiske slot og kirken Sankt 
Servatius troner over den maleriske Harzen-
idyl. Fra jeres bindingsværkshotel med rødder 
helt tilbage i år 1630 har I kun 600 meter til 
byens historiske rådhustorv i Quedlinburgs 
charmerende gamle bydel. På torvet ligger 
Ringhotel Theophano, hvor I skal nyde de to 
inkluderede middage. Her bliver I budt vel-
kommen i den smukke restaurant, som er 
indrettet i byens gamle apotek, og på Café 
Theophano kan I slå jer ned på torvet og nyde 
både den historiske atmosfære og den inklu-
derede kaffe og kage. 

Ankomst:  
Valgfri frem til 29.9.2016.

Ankomst  
Søndage i perioden 1.5.-20.11.2016.

•	 5 overnatninger
•	 5 x morgenbuffet
•	 2 x 3-retters middag på  
 historisk restaurant på  
 Rådhustorvet
•	 1 x kaffe og kage på  
 Café Theophano 
•	 Fri Wi-Fi
•	 10 % rabat på billet til det   
 historiske damplokomotiv 

Pris pr. person i dobbeltværelse

 2.449,-
Pris uden rejsekoden 2.749,-

Brug rejsekoden TAARNBYBLADET på www.happydays.nu og se flere opholdsmuligheder.

2 overnatninger fra 849,-
4 overnatninger fra 1.499,-

3 overnatninger inkl. 
1 x 3-retters middag 1.399,-

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

KØR SELV-FERIE

Toscana – Italiens vidunder
8 dage på 4-stjernet hotel i Arezzo

Ankomst
Valgfri i perioden 1.6.-24.9.2016.

Etrusco Hotel Arezzo HHHH

Selvom Mona Lisa hænger og smiler på Louvre i 
Paris, ja, så er de omgivelser, som Leonardo da 
Vinci malede på lærredet bag hende, hentet fra 
Arezzo. Broen bag hendes højre skulder er iden-
tisk med Arezzos Ponte Buriano – og i det hele 
taget er Arezzo et møde med renæssancens og 
middelalderens Toscana, men uden turistinfer-
noet. Der er en grund til, at Roberto Benigni 
valgte at indspille filmen Livet er smukt! i Arez-
zos autentiske gader, og såvel erfarne som ny-
slåede kunst- og italienselskere vil finde byen 
fuld af historie og sjæl. Jeres hotel ligger i ud-
kanten af byen og byder på 4-stjernet komfort 
under jeres opdagelsesrejse gennem den gamle 
by, der hører til Toscanas mest velhavende. 
Mange paver er herfra, og blandt de historiske 
pragtbygninger og amfiteateret fra romertiden 
er kirken Chiesa di San Francesco blandt byens 
mest betagende. Midt i byen finder I desuden 
det skrånende middelaldertorv Piazza Grande, 
hvor antikvitetsbutikker, cafeer og restauranter 
ligger skulder ved skulder og blot venter på, at I 
skal slå jer ned og nyde det søde liv.

•	 7	overnatninger
•	 7	x	morgenbuffet
•	 1	x	rundvisning	og	vinsmagning		
 hos La Tenuta Vitereta 
•	 1	x	rundvisning	og	 
 prøvesmagning hos Tenute  
 di Badia samt rabat på vin,  
 grappa og olivenolie  
 (april-oktober)

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.499,-
Pris uden rejsekoden 1.799,-

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

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

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

•	 3 overnatninger
•	 3 x morgenbuffet 
•	 3 x 3-retters middag
•	 10-20 % rabat på 

greenfee på tre forskel-
lige golfbaner

•	 10 % rabat i Designer 
Outlet Neumünster

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekoden 1.299,-

Pristillæg fra 1.5.: 200,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-13 år ½ pris. 

Etrusco Hotel Arezzo

Turistskat EUR 2,50 pr. person over 13 år pr. døgn.
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Kulturbazaren på Hovedbib-
lioteket bød på smagsprøver 
fra forskellige himmelstrøg

Mange hundrede mennesker 
af forskellige etnisk herkomst 
lagde vejen forbi Kulturbaza-
ren på Tårnby Hovedbibliotek 
først i februar, hvor der blandt 

andet blev budt på smags-
prøver fra forskellige him-
melstrøg, folkedans, korsang, 
musik og foredrag. 

Kulturbazaren var arran-
geret af biblioteket og Sund-
hedsCenter Tårnby – og også 
Tårnby Musikskole, Sprogsko-
len i Kastrup, Venligboerne, 

Hovedstadens røde Kors og 
Dansk Flygtningehjælp med-
virkede til at sætte rammerne 
for det levende og inspireren-
de menneskemøde. 

Spændende mad og dans
Kursister fra sprogskolen var 
aktive både i forbindelse med 
forberedelserne til Kultur-
bazaren – og på selve dagen. 
nogle kursister havde sam-
mensat en spændende menu 
og tilberedte retter fra blandt 
andet eritrea, Syrien og Thai-
land.

At dømme ud fra den liv-
lige aktivitet omkring buffe-
ten, var retterne yderst vel-
smagende og til stor glæde 
for de mange gæster.  Andre 
kursister – nemlig en gruppe 
mænd fra Syrien og Palæstina 
havde sammen med Amager 
fotoklub været på gaden for 
at fotografere. Dette samar-
bejde resulterede i en række 
smukke motiver fra mænde-
nes nye nærmiljø i Tårnby 
og Dragør. De udtryksfulde 
fotografier blev udstillet på 
biblioteket i forbindelse med 
Kulturbazaren.

Den frivillige indsats
På stande hos Venligboerne, 
røde Kors og Flygtningehjæl-
pen, fortalte frivillige om for-
eningernes arbejde og deres 
aktiviteter i Tårnby. Her kun-
ne man også høre om mulig-
hederne for selv at engagere 
sig i frivilligt arbejde - eksem-

pelvis hvordan man bliver 
venskabsfamilie eller ven og 
på den måde kan hjælpe en 
familie i gang med deres nye 
tilværelse i Tårnby.   

Dagen igennem var der 
sang, dans og musik. elever 
fra Tårnby Musikskole fyldte 
biblioteket med bevægende 
kor og solosang - også musik-
skolens marimbaorkester sat-
te fut i rotunden med deres 
glade rytmer. Der blev danset 

eritreisk folkedans i smukke 
kjoler og gevandter - og der 
var fællesdans i serbiske og 
danske versioner. 

I den mere alvorlige ende 
af skalaen var foredraget ved 
den dansk/syriske læge og 
debattør Haifaa Awad. Haifaa 
fortalte om forholdende i det 
borgerkrigsramte Syrien og 
delte sine gruopvækkende 
øjenvidneberetninger fra fle-
re ophold som læge på syriske 

Festligt og inspirerende menneskemøde

Meget symbolsk har fotograf Torben Jensen, Amager 
Fotoklub, været nede på knæ og i et hug fanget, hvad hele 
menneskeremødet handlede om.

Musikskolelærer fra Tårnby Musikskole Trygve 
Dreier forsøger sig udi kunsten at danse eksotisk 

folkedans. Trygve Dreier underholdt også med 
elite-koret Nordlys.

Smukke kvinder og en herre 
iført en traditionel folkedagt 

i en ligeså traditionel 
folkedans fra Eritrea.

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub, hvor ikke andet er 
angivet.
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hospitaler. 

At bygge bro
Trods foredraget i mere alvorlige to-
ner var det en dag med masser af smil, 
snak og dejlig stemning. 

- netop dette var ifølge arrangø-
rerne et af formålene med at afholde 
Kulturbazaren. Samvær skaber fælles-
skab og forståelse mellem mennesker 
- det handler om at bygge broer med 
glæde og venlighed som redskab for-
tæller frivillighedskoordinator naomi 
Gurfinkiel. 

- Og broer mellem mennesker blev 
der bygget flere af på Kulturbazaren - 
og også under forberedelserne til Kul-
turbazaren. Musikskolen, Kulturzonen, 
Sprogskolen Amager fotoklub, Sund-
hedscentret, Biblioteket og Forenin-
gerne har styrket deres samarbejde 
og er allerede i gang med at planlæg-
ge nye spændende ting sammen med 
borgere i Tårnby.

spanger

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

 

FØREFT
ER

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

Besøg os her: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38791614

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke køkken, skift køkkenlåger - professionel køkkenrenovering siden 1985

NYE KØKKENLÅGER NEMT OG BILLIGT
«

»

PRISEKSEMPEL
 

10 folielåger
5 skuffefronter

15 greb
20 hængsler 

kørsel og levering

14.497,-
inkl. moms

inkl. montering

i alt, kun PRISGARANTI
Vi matcher totalprisen
på lignende tilbud på

produkter af tilsvarende 
kvalitet.

 

Læs mere på:
nygammelt.dk

HELT EKSTRAORDINÆRT KUN HOS NYGAMMELT
Vi fortsætter med håndværkerfradraget i hele marts 2016

 

læs betingelserne på nygammelt.dk

Ønsker du at høre mere om 
mulighederne for at engagere dig 
i frivilligt arbejde kan du kontakte 
Naomi Gurfinkiel på tlf.: 30 76 05 
25 eller på ngu.sc.as@taarnby.dk

Smukt udskåret vandmelon med 
friske frugter var også blandt 
buffetlækkerierne.

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup

Syrisk appelsinkage, eksotiske frugter, humus, thailandske fiskekager og  
tabuleh (masser af krydderurter og bulgur) var blandt de mange retter, 
deltagerne på Kulturbazaren kunne vælge i mellem.

Lørdag 
d. 4. juni 
kl. 1000-2300

25 års 
jubilæum

Korsvejsmarked
2016

 

  

 

Allan Meyer 
Udstillingscenter Plyssen 
2016 

Amagerbanen på skinner 

Udflugtstog 1972, Foto: Allan Meyer 

Nyt værk om Amagerbanen
Allan Meyer har i årevis samlet på foto og 
historier fra den nu hedengangne Ama-
gerbane.

Han har haft flere ud-
stillinger på Udstillings-
center Plyssen med mo-
deller af såvel stationer 
som banestrækninger. 
nu har han samlet foto 
og historier i et 24-si-
der værk, som kan ses 
på Plyssen.
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Først blev de inviteret – så smidt ud
Foreningen Fælledheste har 
30 års historie på vestama-
ger, nu tvinges de ud med 
måneders varsel

Af Terkel Spangsbo

Før 30 år siden inviterede 
naturstyrelsen en ølmand fra 
Islands Brygge (der distribu-
erede øl på hestevogn) til at 
sætte sine heste på græs på 
Vestamager for sikre afgræs-
ning, så fuglelivet med blandt 
andet gæs og viber kan få 
bedre forhold.

naturstyrelsen opfører et 
læskur til hestene, så de kan 
gå ude hele året, og ølmanden 
rykker ud på knap 40 hektar 
tæt på Fasanskoven på de 
sydlige inddæmmede områ-
de. naturstyrelsen foretager 
også naturpleje, så trækfugle 
finder området så attraktivt, 
at de faktisk lægger deres 
trækrute uden om Køben-
havns Lufthavn.

Der vokser en hestefami-
lie op, ølmanden drosler sin 
forretning ned og bestanden 
består efterhånden udeluk-
kende af fjordheste, som tri-
ves meget ”heste-”naturligt 
uden skoning og uden at få 
klippet haler og manker. Han 
passer ikke hestene alene og 

efter nogle års forhandlinger 
køber en del mennesker alle 
de otte heste i (an-)parter og 
lejer grunden af naturstyrel-
sen.

Part-haverne danner for-
eningen Fælledheste, lejer 
området af naturstyrelsen for 
knap 45.000 kroner om året 
og de er meget omhyggelige 
med, at det er seriøse voksne, 
der kan melde sig ind.

- Det skal være personer, 
som ikke bare køber sig til 
en ridetime på en rideskole, 
men som vil tage del i det be-
skidte og tunge arbejde med 
at passe hestene i al slags vejr 
og hele året rundt, fortæller 
formanden for foreningen 
Fælledheste, Maj Berg.

Stjerner og klappedyr
Medlemmerne rider jævnligt 
rundt på Vestamager og me-
ner selv, at de er gode ambas-
sadører for naturen. De taler 
med alle, de møder og børn 
får fortællinger om hestene 
og får lov at klappe dem.

Man deltager også i det sto-
re årlige arrangement, Stjer-
ner i natten, som kulturinsti-
tutionerne og andre står for. 
Kort og godt føler de sig som 
en væsentlig del af Vestama-

gers naturpleje og naturliv.
Så kom overraskelsen. Den 

to år gamle forening vidste 
godt, at tiden var ved at være 
inde for en genforhandling af 
lejeaftalen, men i stedet for 
en ny lejeaftale får de nu at 
vide, at de i stedet kan for-
pagte de 40 hektar og at de 
skal give tilbud ligesom andre 
kan, for området skal i licita-
tion/udbud.

- Vi ved, at et tilsvarende 
område på otte hektar et 
andet sted på Vestamager 
har været i udbud og her løb 
forpagtningen op på 4.500 
kroner pr. hektar, siger Kim 
Knudsen, bestyrelsesmedlem 
i Foreningen Fælledhestene. 

- Skal vi betale det kommer 
vi op på 160.000 kroner årligt. 
Samtidig skal vi så selv stå for 
vedligeholdelse af hegn og na-
turplejen (udover den afgræs-
ning hestene sørger for). Det 
bliver let 200.000 kroner.

- Samtidig kommer de nye 
forhold med så kort varsel, at det 
stort set er umuligt for os at nå 
de frister, naturstyrelsen kræver.

Foreningen fik af deres kon-
taktperson i naturstyrelsen at 
vide, at de kunne indsende en 
motiveret ansøgning om at få 
lov at blive under de nuvæ-
rende forhold. Her var fristen 

24 timer. De fik et afslag til-
bage 30. januar i år med be-
sked om, at de nu kunne søge 
forpagtning inden udgangen 
af februar.

eU’s landbrugsordning har 
nogle støtteordninger til af-
græsningsarealer. Her har na-
turstyrelsen hentet tilskud for 
det samlede areal på Vesta-
mager. Det skal Fælledheste-
ne (hvis de får forpagtningen) 
selv til at søge.

- Det er helt sygt. Vi er en 
ganske almindelig forening 
og nu har vi advokat og rådgi-
ver på og så skal vi søge støtte 
i bruxelles. Det er jo det sam-
me som at smide os ud, mener 
Helle Køster Andersen, besty-
relsesmedlem.

- Det handler for os at se 
om kroner og øre op mod det 
umålelige. Det er langt federe 
at være hest i vores omgivel-
ser end dem der står 12 timer 
i døgnet i et spiltov. Og vi er 
et godt indslag i livet på Vest-
amager.

Medlemmerne i Fælled-
hestene håber på en udsæt-
telse af ansøgningsfristerne i 
første omgang og på en øko-
nomisk ordning, så der fort-
sat kan være Fælledheste på 
Vestamager.

- Vi har været omkring de 
heste (og deres forfædre) i 30 
år, hvorfor kan vi så ikke få lov 
at blive?

Reglerne er ikke 
indviklede
Reglerne ved Eu-landbrugsstøtte er besværlige, 
men ansøgningen er det ikke

Af Terkel Spangsbo

Skovridder Hans Henrik Christensen, naturstyrel-
sen, mener ikke, det vil være besværligt, at folkene 
bag Foreningen Fælledhestene selv skal søge eU-
landbrugsstøtte, hvis de generhverver lejemålet til 
deres heste.

- De skal ikke sætte sig ind i støttereglerne og 
slet ikke i teknikaliteterne, som ligger bag. Det kan 
de få hjælp til. Det vil være en ligetil sag for en 
landbrugskonsulent, som er vant til at søge. Og det 

behøver ikke at tage lang tid.
Foreningen Hestefolden har haft en lejekontrakt 

på godt 40 hektar på Vestamager i to år. Lejemålet 
er en forlængelse af en aftale, som den oprindelige 
lejer har haft, så faktisk går samarbejdet mellem 
naturstyrelsen og Fælledhestene 30 år tilbage. 
Foreningen vidste godt, at lejeaftalen skulle gen-
forhandles nu, men de havde fået den opfattelse, 
at det var ”peace of cake”, men de er blevet mødt 
med et krav om, at deres grundstykke skulle i ud-
bud, så andre eventuelt kan overtage det.

- Vi har faktisk været en undtagelse her i hoved-
stadsområdet, fortæller Han Henrik Christensen.

I resten af landet har Statens arealer været for-
pagtet ud på de betingelser, vi nu indfører. Forenin-
gen må byde ind som alle andre. 

- Kun på den måde kan vi sikre, at vi forvalter 
Statens naturarealer på bedste økonomiske måde. 

Ved et udbud finder vi ud af, om prisen er rigtig i et 
givent område. Hvis vi ikke tager den pris, marke-
det vil betale, vil vi med rette kunne bebrejdes af 
rigsrevisionen, siger skovridderen.

- Alt andet vil være kritisabelt. Vi forvalter 1000 
hektar på Vestamager og har flere forpagtere inde 
med samme forhold.

Foreningen Fælledhestene forventer, at de kom-
mer til at betale det firedobbelte i leje (men vil så 
til gengæld selv modtage eU-støtten). Hans Henrik 
Christensen medgiver, at en højere afgift kan blive 
resultatet, men siger, at hvis det er tilfældet, har 
foreningen måske betalt for lidt tidligere.

- Vi har sendt udbudsmaterialet ud, så nu må for-
eningen byde ind. Men vi er altid til at tale med, 
siger hans Henrik Christensen.

Regitze Lindø Westergaard 
med en af hestene på 

Vestamager.

Regitze Lindø Westergaard med 
en af fælledhestene. 

Området ved Pinseskoven, 
hvor Fælled-hestene kan 

opleves - i al fald et stykke 
tid endnu.
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Rune Engelbreth Larsen 

er idéhistoriker, forfatter, 
foredragsholder, 

naturfotograf og digter. 
Kommentator ved Politiken 

siden 2004. 

Bevar hegnet om fælleden 
Af Forfatter Rune Engelbreth Larsen, 

Søndergade, Århus 

Selv om jeg i dag bor i Aarhus og der-
for ikke kan kalde mig københavner 
eller amagerkaner, følger jeg på af-
stand med i, hvad der sker lokalt i ho-
vedstadsområdet

Jeg boede mine fem første år på 
nørrebro og har også siden boet i kor-
te perioder på Østerbro, Vesterbro og 
Amager, men jeg er først i de seneste 
ti år blevet en begejstret naturgæst 
over det meste af landet – så begej-
stret, at jeg nu arbejder på min tredje 
naturbog, der bla. også kommer til at 
handle om naturstyrelsens skønne 
vidder på Kalvebod Fælled.

Derfor drister jeg mig til at komme 
med nogle bemærkninger til det store 
natur- og oplevelsespotentiale på 
Vestamager, der diskuteres for tiden.

Disse pragtfulde naturarealer kun-
ne nemlig let danne udgangspunkt for 
et nationalt og internationalt trækpla-
ster for grønne turister, der ikke alene 
kunne gavne Tårnby såvel som landets 
hovedstad, men måske også fremtids-
sikre et i forvejen artsrigt naturom-
råde. Det kræver blot, at man tænker 
i lidt mere natur-ambitiøse baner end 
i dag og opgraderer naturpark Amager 

til en lidt ’vildere’ og mere oplevelses-
rig natur.

I forvejen har naturstyrelsen gjort 
et fornemt arbejde i området, og be-
slutningen om at nedbringe bestan-
den af dådyr til en ’bæredygtig’ be-
stand, der ikke behøver at blive fodret, 
kunne måske blive et første skridt i 
retning af et område, der er mere på 
naturens præmisser. 

Hvis og såfremt indskrænkningen af 
dådyrbestanden til gengæld også be-
tyder, at der bliver udsat andre fritgå-
ende dyr, som helst også skal klare sig 
uden at blive fodret. F.eks. vildheste – 
og måske endog elge.

Nye vilde dyr på vestamager
For lokale ville det være en attrak-
tion uden lige, men tænk også på, at 
tilrejsende kan tage bus eller tog fra 
Lufthavnen eller Hovedbanegården 
og mindre end en halv time senere stå 
i et vidtstrakt naturområde med dådyr, 
vildheste og elge?! 

Det ville vække genlyd i medier ude 
og hjemme og gavne både natur og 
oplevelsesrigdom.

Men hvad enten naturstyrelsen el-
ler naturpark Amagers naturparkråd 
på et tidspunkt skulle vælge at tænke 
så ambitiøst, er det værd at huske, at 

det er det ydre hegn, der muliggør dét.
Takket være hegnet – og med det i 

forvejen fantastiske naturcenter – er 
Vestamager skræddersyet til at blive 
et område med ekstraordinære na-
turoplevelser i international klasse, og 
derfor er det ærgerligt, at nogen gerne 
vil have det reduceret eller helt væk.

Tænk på, hvilken landsdækkende 
nyhed, det var i efteråret, at der skal 
udsættes elge i Lille Vildmose i nord-
jylland.

At vildhestene, der blev udsat 
på Sydlangeland i 2006, tiltrækker 
50.000 årlige besøgende. 

At bisonerne, der blev udsat i Al-
mindingen på Bornholm i 2012 alene 
på én sommer i 2014 tiltrak 80.000 
besøgende. 

At genetableringen af den vestjy-
ske kæmpesø Filsø i 2012 tiltrækker 
100.000 besøgende om året og alle-

rede i 2014 toppede listen over samt-
lige attraktioner ved Henne Strand.

Ambitiøse naturtiltag som disse 
er spændende, publikumsvenlige og 
lærerige for interesserede fra nær og 
fjern, men de kan også fortælle ho-
vedstadsregionens skolebørn en del 
om naturlige processer i en natur, der 
er lidt vildere end muhkøer og tamhe-
ste. Og takket være det ydre hegn og 
naturcenteret kunne man endog ud-
sætte f.eks. vildheste såre billigt.

Jeg håber, at borgere såvel som 
myndigheder vil tænke på, at oplevel-
sesrigdommen på Vestamager i endnu 
højere grad kan gå hånd i hånd med 
artsrigdom, og at en bevarelse af det 
ydre hegn er en stor gevinst, der ikke 
lukker, men holder mange naturmulig-
heder åbne.
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Skoletid af Claus Juul Dupont

Politiroman med vold 
som tema

Anmeldelse af Søren Markvard 

Forfatteren til politiromanen Forrå-
else erik Djernæs Hansen har været 
politiassistent i mere end 20 år og 
bl.a. virket som gadebetjent på Stati-
on City i København. Desuden har han 
været livvagt i Kosovo og de sidste 8 
år undervist på Politiskolen i magt- 
anvendelse og konflikthåndtering.

Han siger selv, at han har ønsket at 
skrive denne bog, som faktisk er hans 
debutroman, fordi han gerne vil flette 
en god historie ind i en væsentlig 
problemstilling, nemlig den, at ”man 
løber en stor risiko for forråelse, når 
man tildeles magtbeføjelser over an-
dres liv”.

Der er ingen tvivl om, at netop den-
ne problemstilling – hvor hårdt må 
politiet gå løs på eventuelle mistænk-
te - er stærkt diskuteret, ikke blot her-
hjemme, men så sandelig også i andre 
lande, tænk blot på USA, hvor aviserne 
næsten daglig kan berette om politi-
vold, og dermed er vi meget langt fra 
gamle dages panserbasse, der klarede 
alle sager med jovial gemytlighed el-
ler den muntre og myndige færdsels-
betjent, der for mange årtier siden 
stod midt i myldretrafikken og sty-
rede den med ivrige håndbevægelser, 
for slet ikke at tale om den rare politi-
betjent fra turistplakaten, der holder 
trafikken tilbage, så andemor og alle 
ællingerne kan nå sikkert over på den 
anden side af gaden.

Hovedpersonen i Forråelse den 
23-årige Allan Schleppegrell bliver 
optaget på Politiskolen i København, 
og dermed går hans drøm i opfyl-
delse. Han flytter sammen med kære-
sten, Helle, fra århus til nørrebro, og 
selv om han godt er klar over, at han 
er en lille splejs og mangler adskilligt 
i såvel højde som drøjde, føler han, at 
han er havnet på den rette hylde og 
håber meget på at blive den perfekte 
politibetjent.

S o m 
led i uddan-
nelsen deltager han i 
arbejdet på den københavnske 
Station Charlie, der er beliggende på 
Vesterbro, og som især tager sig af 
bydelens klientel af ludere og narko-
handlere og ordner hverdagsbegiven-
heder som druk og slagsmål. Det kræ-
ver naturligvis både barske og garve-
de betjente, og netop det sætter Allan 
i stærk tvivl: har han overhovedet det, 
der skal til, og hvor langt vil han gå for 
at blive den perfekte betjent. 

Her skal ikke røbes mere om hand-
lingen, der helt klart langt hen ad 
vejen bygger på selvoplevede hæn-
delser, selv om forfatteren bedyrer, at 
såvel handling som bogens karakterer 
er fiktion.  Politiaktionerne er kontant 
og effektivt beskrevet, og det krimi-
nelle plot er godt og fantasifuldt lagt 
frem, så har læseren mod på at dykke 
ned i livet på godt og ondt – og især 
det sidste – på Vesterbro, og i samme 
ombæring komme bag facaden på en, 
om end fiktiv, københavnsk politista-
tion, så er der ingen tvivl om, at man 
er godt underholdt med denne roman.

Erik Djernæs Hansen: Forråelse. 
Siesta. 284 sider. 249 kr. 
Udkom 13. december 2015.

En model af det fuld skal anlæg, som Dong Energy gerne vil bygge i 
Manchester.

Enzym-suppe anlæg fra 
Amager til Manchester
DoNG Energy planlægger, at det før-
ste REnescience-anlæg i fuld skala 
skal håndtere 15 ton affald i timen

I flere år har DOnG haft et pilot-anlæg 
til specialiseret behandling af hus-
holdningsaffald i drift hos ArC, nu skal 
det første fuld skala anlæg opstilles 
og afprøves i Manchester i england. 
Teknologien kaldes renescience og 
henviser til, at der er tale om genan-
vendelse på en højteknologisk måde.

På ArC kører pilot-anlægget med en 
18 meter lang tromle som bader usor-
teret husholdningsaffald med vand og 
enzymer til en ”suppe”, som varmes 
op til enzymernes yndlingstempera-
tur. Ved at behandle husholdningsaf-
fald med enzymer kan renescience-
teknologien omdanne det organiske 
affald til en biovæske, der kan gøres 
til biogas og el. 

Andre dele af affaldet såsom plast 
og metal bliver renset og sorteret, så 
de kan genanvendes.

I anlægget i Manchester vil der 
komme to 100 meter lange tromler 
og man forventer at kunne omdanne 
15 tons husholdningsaffald i timen til 
biogas som kan forbrændes umiddel-
bart eller erstatte benzin og diesel til 
transportsektoren.

Derfor i England
I Danmark har man mange måder 
at behandle husholdningsaffald på 

blandt andet forbrænding. I england 
havner det stort set på lossepladser.

- De har et helt andet udgangspunkt 
for at gå i gang med et renescience-
anlæg, fortæller en informationsmed-
arbejder fra Dong energy.

- Vi offentliggør i dag projektet med 
en workshop i lokalområdet uden for 
Manchester, hvor en lang række politi-
ske og industrielle aktører vil deltage. 
I den efterfølgende høringsproces vil 
vi afholde offentlige udstillinger og 
sikre, at alle har mulighed for at blive 
informeret om projektet og efter-
følgende blive hørt i den proces, der 
nu følger med myndighederne, siger 
Flemming Kanstrup, Senior Manager i 
Dong energy med ansvar for udviklin-
gen af projektet. 

- Vi er langt i planlægningen, men 
vi står stadig med en række opgaver 
foran os, før anlægget bliver en reali-
tet, siger Flemming Kanstrup.

Udviklingsarbejdet på anlægget 
ved ArC vil fortsætte.

spanger

Fremover omdeles Tårnby bladet på én dag, 
så næste udgave af Tårnby Bladet kommer 

langfredag 25. marts og dækker redaktionelt april 2016. 
Deadline er allerede 

mandag 21. marts 2016 kl. 10 formiddag.
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Noget at gå til i marts  og april

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.

50 værker af 50 samtidskunstnere 
i målet 50 x 50 cm 11.2–1.5.16

Børn og voksne fik røde 
kinder, vind i håret og 
smil på læberne ved 
det årlige fastelavns 
arrangement, ved 
Naturcenter Amager

Af Jacob Jensen, naturvejleder ved 
Tårnby Naturskole

Det er tredje gang i træk at ar-
rangementet gennemføres. 

Der deltog cirka 70 børn, 
med forældre og arrangørerne 
bag fastelavn vurderer, at det 
var lidt færre end året før.

- Potentialet for at endnu 
flere mennesker kan deltage 
er stort, Siger Rune Kjærgaard 
Lange, Naturvejleder i Frilufts-
huset.  

- Der er højt til himlen her-
ude og vi har masser af plads.

Deltagerne var meget be-
gejstrede for arrangementet 
og Ørestad Fastelavnsgruppe, 
bestående af Birte og Niklas, fik 
mange skulderklap og rosende 
ord med på vejen for arrange-
mentet. 

En ting, som især vækker 
begejstring blandt forældrene, 
er, at man hele tiden kan lave 
noget, når man er til cykelfaste-
lavn i Friluftshuset. 

Mange steder er der ofte en 
meget lang kø for at komme 
hen og slå på tønden. Det er 
der selvfølgelig også på Natur-
centeret, men Cykelbanen gør, 
at man skal noget, mens man 
venter. 

Derudover kan man, hvis 
man bliver for utålmodig, lige 
gå over og stege en pandekage 
over bål, kigge på hønsene eller 
gå ind til Traktøren for at få sig 
en kop kaffe. Og så kan man gå 
tilbage og slå på tønden igen. 

I Friluftshuset takker vi selv-
følgelig Grundejerforening Øre-
stad Syd for, at de bakker øko-

nomisk op om arrangementet, 
siger Rune Kjærgaard Lange, og 
det er dejligt at det også lyk-
kedes for Ørestad Syd Fastelavn 
gruppe at få tønden fyldt op 
med slik, som Cafe ottetallet 
sponserede.    

Røde kinder og vind i håret - CykelFastelavn

Info:
Friluftshuset ved Naturcenter Amager et offentligt tilbud, der er 
finansieret af Naturstyrelsen, Tårnby Kommune og Amager Skov-
hjælpere. Udgifterne til bemanding, cykelbane og godt humør på 
fastelavns søndag, er dermed afholdt at dette partnerskab.

Billedtekster:
Tønden var malet af 8-tallets 

børnehave.

Prinsesse på cykelbanen. Na-
turcentret har anlagt en lettere 
forhindringsbane for mountain 
-bike, men trehjulede kan altså 

også bruges.

Motorbølle, kat og prinsesse 
spiser pandekager udendørs. 

Man er vel på Naturcentret og 
børn fryser aldrig. Det er kun 

forældrene, som gør det. 

Prinsesse eller ej. Man må ned 
på knæ, når tønden var fuld 

af slik.

Naturcenter 
Vestamager
Åbningstider i Friluftshuset

1. feb. – 18. marts: Hverda-
ge: 9-15  Weekender: 10-16
19. marts - 24. juni:  Hver-
dage: 9-15  Weekender og 
helligdage : 10-17 
Der er 6 timers parkering 
døgnet rundt alle ugens dage 
og p-skive er påkrævet.
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Noget at gå til i marts og april

Biblioteket i marts
Temaaften om livets svære følelser
Mød forfatterne Jesper Bay-Hansen, Rikke Grosell og 
Sara Skaarup, der taler om at glæde sig med andre, den 
skamfulde seksualitet og at leve med jalousi

Slip medglæden fri v/ Jesper Bay-Hansen
Lær at tage del i andres succes og 
glæde i stedet for at føle misundelse. 
Medglæde handler om at glæde sig 
med andre, men også om at invitere 
andre til at tage del i din glæde, 
forklarer Jesper Bay-Hansen, der er 
læge og specialist i klinisk sexologi. 
Han har sammen med Sara Skaarup 
skrevet bogen Medglæde - kunsten 
at glæde sig med andre. Få opskrif-
ten på, hvordan du giver Janteloven 

baghjul og forstærker medglæden i dit parforhold, i 
dine venskaber, på din arbejdsplads og andre sammen-
hænge.

Den skamfulde seksualitet v/ 
Rikke Grosell

”Hvorfor er vores seksualitet om-
gærdet af så meget skam?” spørger 
Rikke Grosell. Hun tog et job som 
prostitueret og har nu skrevet ro-
manen Vidunderlige Skam. Bogen 
handler om at overgive sig til den 
mest skamfulde af alle seksuelle 
fantasier, nemlig prostitution, og den 

bygger på forfatterens egne erfaringer fra escort- og 
bordelverdenen, hvor pigerne skammer sig over at lade 
sig prostituere, mens kunderne skammer sig over at 
udleve deres lyster.

Lær at leve med jalousi v/ 
Sara Skaarup

Lær at leve med jalousi - i stedet for 
blot at overleve med den vanskelige 
følelse som en del af parforholdet. 
Sara Skaarup og hendes mand er 
enige om, at de også kan have andre 
partnere. Hun fortæller om de for-
skellige varianter af jalousi - og kom-
mer med forslag til, hvordan man 

håndterer jalousien og kan blive i stand til at vende den 
svære følelse til noget positivt. Sammen med Jesper 
Bay-Hansen har hun skrevet bogen Jalousi - kunsten at 
leve med jalousi, og hun giver også gode råd til dig, der 
lever med en jaloux partner.

Tirsdag 8. marts kl. 19.30, Tårnby Ho-
vedbibliotek. Arrangementet afholdes 
af AOF Amager i samarbejde med Tårn-
by Kommunebiblioteker. Billetpris: 60 kr. 

Mød Thomas Buch-Andersen 
- og lær at gennemskue spin 
fra medier og politikere
Bliver du snydt uden at vide 
det? 

Selv de mest oplyste bor-
gere kan have svært ved at 
vide, hvad der er sandt og 
hvad der er falsk, når politi-
kere, medier, virksomheder 
og interesseorganisationer 

kaster om sig med tal og fakta. 
Thomas Buch-Andersen, der er bosat i Tårnby og 

netop er blevet udnævnt til kanalchef for P1, har fak-
tatjekket hundredvis af udsagn, udtalelser og mediehi-
storier i DR programmet Detektor. 

Hør ham fortælle om de mest almindelige fordrejnin-
ger og usandheder og lær, hvordan du selv kan gen-
nemskue spin fra politikere og medier.
Torsdag 10. marts kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Jazzviolinens mestre
Koncert med den internationalt anerkendte violinist 
Mads Tolling, som spiller et udvalg af melodier, som 
Svend Asmussen, Jean-Luc Ponty, Stephane Grappelli 
og Finn Ziegler har gjort berømte

Der er stolte danske tradi-
tioner, når det handler om 
at spille en god jazzviolin. 
Den nu 100-årige Svend 
Asmussen kan fortsat væk-
ke opsigt i USA. Samme 
sted slår Mads Tolling med 
succes sine folder. Han har 
boet i USA siden 2000, hvor 
musikstudierne på Berklee 
i Boston begyndte. Han 
har spillet med store navne 
som Stanley Clarke, Kenny 

Barron og Joe Lovano og vundet to Grammy Awards 
med Turtle Island Quartet.

Mads Tolling begyndte som seksårig at spille violin 
efter Suzuki-metoden. Da hans far forærede ham et 
kassettebånd med trompetisten Miles Davis, blev Bach 
og Beethoven skiftet ud med jazz. Han opdagede, at 
der eksisterede flere inden for violinens verden, som 
har formået at få det til at swinge - heriblandt selvføl-
gelig Danmarks egne Finn Ziegler og Svend Asmussen. 
Igennem tusindvis af timers lytten og spillen har Mads 
Tolling raffineret sin egen lyd. 

I dag takker han for lærdommen ved at hylde sine 
forbilleder på violinen med nogle af deres mest kende-
tegnende arrangementer og mesterværker.  

Mads Tolling optræder på Tårnby Bibliotek sammen 
med de tre musikere Jacob Fischer på guitar, Kasper 
Tagel på bas og Karsten Bagge på trommer.
Hovedbiblioteket. Onsdag 16. marts kl. 19. Billet 30 kr.  

Fotoudstilling og reception 
- på fotokonkurrencen ”Familie”

Amager Fotoklub og Tårnby Bib-
liotek udstiller nu de 28 bedste 
billeder fra fotokonkurrencen 
”Familie”.

Billederne offentliggøres elek-
tronisk på www.amagerfotoklub.
dk og udstilles i fysisk form på 
Tårnby Hovedbibliotek fra man-
dag 7. marts - onsdag 30. marts.

En jury, bestående af repræ-
sentanter for Amager Fotoklub 

og Tårnby Hovedbibliotek, udvælger og præmierer de 3 
bedste billeder. 
Publikumsfavorit 
Fra mandag 7. marts og frem til onsdag 23. marts har 
publikum mulighed for at stemme på det billede, de sy-
nes bedst om. Det billede, der har fået flest publikums-
stemmer, bliver præmieret som ”publikumsfavorit”.

Fotokonkurrencen er et samarbejde mellem Amager 
Fotoklub og Tårnby Kommunebiblioteker.
Reception onsdag 30. marts kl. 17.00 på Tårnby Ho-
vedbibliotek, hvor vinderne bliver offentliggjort og får 
overrakt deres præmie af Kultur- og Fritidsudvalgsfor-
mand Einar Lyduch. 
Alle er velkomne til receptionen, hvor vi serverer vin, 
sodavand og snacks. Gratis adgang.

Erindringscafé – Skoleliv
Mon ikke vi alle sammen har utallige historier om vores 
oplevelser i skoletiden, og gennem tiden er historierne 
da også ofte blevet lidt mere krydrede men ikke mindre 
underholdende, så vi glæder os til at mødes og få gen-
oplevet vores skoletid, og samtidig få en fornemmelse 
af, hvordan skolens dagligdag i høj grad har ændret sig 
undervejs

Vi mødes som sædvanlig over en uformel snak og en 
kop kaffe/te og lidt kage.

Måske er der en ven eller et familiemedlem som vil 
være glad for at følges med dig, eller måske har du noget 
materiale der vil være interessant for de andre deltagere.

Tirsdag 1. marts kl. 14.30-16.30, Tårnby Hovedbiblio-
tek. Gratis billetter. Tilmelding nødvendig. 

En gåtur og en go’ historie
Kom med på en gåtur 
ad Hjertestien fra 
Vandtårnet gennem 
Byparken til Hoved-
biblioteket. På biblio-
teket runder vi turen 
af med en kop kaffe 
eller te, mens biblio-
tekar Laura Michelsen 
læser en historie højt.

Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
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. 
Onsdag 9. marts kl. 14.00.  Mødested: Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.  
Fri adgang – uden billetter. 

Elevernes dag - mød din lokale aftenskole
AOF Amager inviterer til 
Elevernes dag, hvor resulta-
terne af sæsonens undervis-
ning bliver præsenteret og 
fremført. Der vil være sang, 
musik, dans og motion til 
glade rytmer, og de kreative 
fag vil være til stede med 
udstillinger af elevarbejder.  

Detaljeret program for 
dagen vil kunne ses på 
www.aof-amager.dk ca. 8 
dage før. Det vil også kunne 
hentes på biblioteket eller 
på AOFs kontor. 

Kom og oplev en festlig 
dag og bliv inspireret til 
nye kreative, spændende 
og hyggelige aftenskoleak-
tiviteter. 

Hovedbiblioteket. Lørdag 12. marts kl. 9.30-14.30 

Syng dig glad - sangeftermiddag
Bliver du også i godt humør af at 
synge, og kan du lide at synge 
sammen med andre? Så kom til 
sangeftermiddag på biblioteket. 

Vi mødes den sidste mandag 
i måneden og synger lyset og 
glæden frem med korleder og 
musikpædagog Marianne Kragh 
ved klaveret. 

På programmet er årstidens 
højskolesange, revyviser og minder fra den danske 
sangskat. Der er masser af plads til sangønsker fra 
deltagerne. Vi serverer kaffe og te til sangen. Alle er 
velkomne uanset alder og forudsætninger.
Mandag 21. marts kl. 16–17.30, Tårnby Hovedbiblio-
tek. Billetpris 30 kr. 

Ullerup Skole. Frk. Schørring ved tavlen, lige under hen-
de Kjeld Nielsen, Jan Svendsen på 2. række, til venstre i 
vinduesrækken, ca 1935

Nye åbningstider på bibliotekerne
Hovedbiblioteket Mandag-fredag  8-20Lørdag og søndag 9-16   Vestamager BibliotekMandag-fredag 9-19Lørdag 9-16
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Kulturzonen
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net

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

Kulturzonen rummer også Tårnby Mu-
sikskole.

Noget at gå til i marts og april

Det for børn…
Marts måned byder på masser af sjov for børn på Tårnby Kommunebiblioteker

Kreative værksteder og workshops: 
Syworkshop for børn fra 8 år og voksne 
- Sy et cover til din mobil. Vi stiller materialer til 
rådighed. Torsdag 3. marts kl. 15.30-18, Tårnby 
Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

Mal på sten fra Vesterhavet - For børn fra 8 år 
og voksne. Vi sørger for stenene, malingen og   viser 
dig nogle simple teknikker. 
Lørdag 5. marts kl. 11-14, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Påsken nærmer sig - så kom og sy en 
påskekylling eller klip gækkebreve ved de kreative 
borde.  
Lørdag 12. - onsdag 23. marts, Tårnby 
Hovedbibliotek. Fri adgang

Slip fantasien løs - og lav din egen animationsfilm 
med ”stop motion” teknikken. For børn fra 6 år
Mandag 21. marts kl. 10-13, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Minecraft - workshop for de 8-13 årige. Kan du 
godt lide at bygge ting?  
Tirsdag 22. marts kl. 10-13. Vestamager bibliotek. 
Gratis billetter

Onsdag 23. marts kl. 10-13. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Børneteater: 
Et teselskab - teater for de 5-10 årige ved Det lille 
Verdensteater
Lørdag 12. marts kl. 11. Vestamager Bibliotek. Billet-
pris 20 kr.

Fra mig til dig - teater for de 3-8 årige ved Teater 
Månegøgl.  
Lørdag 19. marts kl. 11. Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 20 kr.

Babycafe:
Lær førstehjælp til spæd- og småbørn ved Toni Ma-
thiesen. Tag babyen med!
Tirsdag 8. marts kl. 10. Tårnby Hovedbibliotek. Billet-
pris voksne 20 kr.
Torsdag 10. marts kl. 10. Vestamager bibliotek. Billet-
pris voksne 20 kr.

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

Børn med køller
På Kulturzonen var der dejlig indendørs tøndeslagning.
Foto: Torben Jensen. Amager Fotoklub.
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Noget at gå til i marts og april

AMAgerBAnen på sKinner. Det er 
efterhånden over 25 år siden, at der kørte 
tog på Amagerbanen, men der er stadig 
interesse for Amagerbanens historie.
Der er gennem årene udgivet bøger om Amagerbanen, 
men de er for længst udsolgt. Desuden har Stads- og 
Lokalarkivet i Tårnby udgivet et par hæfter i serien 
”Glemmer du” men disse fås i dag kun som pdf-filer, 
der skal downloades fra bibliotekets hjemmeside.

Endelig har Erik V. Pedersen en hjemmeside, hvor 
der også er en del oplysninger om Amagerbanen og der 
findes en del kilder, når man dykker ned i historien.

Med tilladelse fra Erik V. Pedersen har Allan Meyer 
valgt at lave et sammendrag af hans hjemmeside i 
et hæfte på 24 sider, som fås på Plyssen til glæde for 
Plyssens gæster og for andre, der har interesse i histo-

rien om Amagerbanen.

Månedens kunst 
Kunstnergruppen Vildrosen udstiller malerier i olie og 
akryl, Jacob Kjøller fotos og Gunnar Anker genstande 
fra en svunden tid.
Kunstnergruppen Vildrosen består af Anita Huld, Helene 
Spurr, Birgit Møller og Inge Helboe. Disse kvinder mø-
des en gang om ugen og inspirerer hinanden til at male 
det bedste de kan.

Jacob Kjøller er fotograf og udstiller en række bille-
der i såvel sort/hvid som farve fra ind- og udland.  Efter 
mange år i branchen fandt han glæde ved at tage bille-
der. Han har suget masser af viden fra andre fotografer 
og i de senere år er fotograferingen blevet hans ånde-
hul. Han ser motiver overalt og fotograferer alt, hvad 

han kommer i nærheden af. En særlig forkærlighed har 
han for landskaber og personer. Opbygningen af billedet 
forberedes, så det tager sin tid at optage det.

Gunnar Anker udstiller bøger, hæfter, tidsskrifter, 
testamenter, programmer, aviser, blade, spil m.v. fra en 
svunden tid. En interessant udstilling, som uvægerligt 
fører publikum langt tilbage i tiden. 

Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller en kaval-
kade af foto fra Plyssen gennem årene. Materialet er 
fremstillet fra Plyssens scrapbøger og billedsamlinger. 

Der udstilles foto og video fra Matador-Byen på Bak-
ken.
Plyssen er lukket i påsken fra 24.-28. marts.

Skinner på Plyssen i marts

LoppeMArKed på pLyssen, Amager Strandvej 350 lørdag 27. februar fra kl. 
10.00-16.00. Der er flere stande med mange tilbud. Arkivfoto.

UnderhoLdning • Søndag 6. marts kl. 14.00: Ullerup Line-Dancers (herover).
• Søndag 13. marts kl. 14.00: Orkesteret Harmonien.
• Søndag 3. april kl. 14.00: Kastrupløverne spiller Irsk folkemusik.

Nu har du chancen, når Dansk Ornitologisk 
Foreningen inviterer ud og se havørne 
søndag 28. februar, rundt om i hele landet. 
”Hele landet” betyder selvfølgelig også, at 
der er et arrangement her på Amager 

Af Rune Kjærgaard Lange, Naturcenter Amager.  
Foto Martin Rivero.

Helt ude ved dæmningen, i den lukkede del af Kalvebod 
Fælled, ved Klydesø, bor der et gammelt havørne par. 
Derudover kan man i løbet af vinteren også se flere 
yngre havørne som flyver ind over Kalvebod Fælled, for 
at spise en and i ny og næ. 

Chancerne for at se en havørn denne dag, er altså 
rigtigt gode. Men en garanti kan næppe gives. 

En ting er dog sikkert, det er, at engagerede fugle-
kiggere fra Dansk Ornitologisk Forening, på Ørnenes 
dag, står med gode kikkerter, godt humør og masser 
af fugleviden, som de gerne vil dele ud af, i fugletårnet 
ved Klydesø.

Arrangementet er lavet i samarbejde med Friluftshu-
set, ved Naturcenter Amager. 

Fra Friluftshuset, ved naturcenteret er det muligt at 
leje cykler og kikkerter og cykle ud på dæmningen og 
se ørnen. 

Fugletårnet være fyldt med fuglekiggere, der hellere 
end gerne vil dele ud af deres viden. Man 
kan også bare cykle direkte ud til fugle-
tårnet på sin egen cykel, hvis man ikke vil 
forbi naturcenteret først. 

Har du nogensinde set Havørnen 
i Naturpark Amager? 

Søndag 28. februar kl. 10-14, Det 
sydlige fugletårn på Kalvebod Fæl-
leds Dæmning, ved Klydesø. GPS 
koordinater 55.5731, 12.5406 el-
ler Naturcenter Amager, Granatvej 
5, 2770 Kastrup. Cykel fra natur-
centeret senest klokken 13.

Naturcenter Amagers Facebook-
side: https://www.facebook.com/
events/570338076475074/

Friluftshuset er Naturcenter 
Amagers offentlige tilbud, der 
er finansieret af Naturstyrelsen, 
Tårnby Kommune og Amager 
Skovhjælpere.

Yderligere oplysninger kontakt: 
Mads Oddershede fra Dansk or-
nitologisk forening, 3328 3807/ 
2168 2862 eller Rune Kjærgaard 
Lange fra Naturcenter Amager tlf. 
2373 0222
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Vi søger friVillige
vi skal nok sammen finde på noget du kan lave.
Musiker? Kontor- afløser? Tur- arrangør?
... så ring til Anne-Grethe på 2629 8016

læseVenner
Har du lyst til at få herlige oplevelser bl.a. ved 
at lægge øre til skolebørns højtlæsning?
... så ring til Bente tlf. 2662 3421.

læseKlUBBen:
Vi fortæller hinanden om vores oplevelser ved 
at læse diverse bøger både krimier, romaner og 
biografier. En dejlig og berigende måde at være 
sammen på. Læseklubben vil stadig gerne høre 
fra interesserede.
Henvend dig til Zita Tornbo, tlf. 2384 7519.

ÅrsMøDeT 2016
Postkassen, Amager landevej 71 
lørdag 12. marts kl. 14
Vi indbyder herved alle vore medlemmer til 
årsmødet i lokalforeningen. Vi håber at kunne 
få en rigtig god debat om Ældresagen Tårnbys 
fremtidige engagement i kommunen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretningen
3. Årsregnskabet
4. Orientering
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt

Dagsorden i henhold til Ældrersagens 
vedtægter. Bl.a.:
Pkt. 3. Årsregnskabet fremlægges til orientering 
for medlemmerne.
Pkt. 5. Forslag, der ønskes behandlet på 
årsmødet skal være formanden Anne-Grethe 
Kragerup i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Mødet indledes med et musikalsk indslag og der 
vil være kaffe/kage samt øl /vand i pausen.
Husk medlemskort.  

Vel mødt. Bestyrelsen

nY: sPil TriViAl PUrsUiT 
Hvis du er interesseret i at have nogle hyggelige 
timer og bruge din mangeårige opsparede 
paratviden - Hans-Kurt hører gerne fra flere 
interesserede på telefon  2146 7446

sAng PÅ PlejehjeMMeT 
UgAnDAVej 
Sang og hygge for beboerne på 
plejehjemmet på Ugandavej, hvor sangere 
fra Ældresagen d. 23 februar sang for og fik 
rørt stemmerne.

KreATiV MoTion 
Kom, prøv og vær med... 
Kreativ motion er motion, hvor alle kan 
være med. Det er ikke tænkt, som en 
indbyrdes konkurrence, men som en god 
måde at få rørt kroppen på, helt på det 
niveau, du selv føler, du har.  
Vandtårnet Løjtegårdsvej  
onsdag kl.9.30, 11 og 13. Tilmelding: 
Leder: Lis Christensen, tlf. 23 11 32 81

gArDAsøen Den 21. MAj
8 DAge Kr. 6.295
inkluderet i prisen: 
Fly fra København t/r 
Transfer til hotellet t/r 
   7 nætter på Hotel Centrale i Riva del Garda 
Halvpension + 2 x frokost 
Vin og vand til aftensmaden 
Udflugter ifølge program 
Erfaren dansk rejseleder 
Tillæg eneværelse med søudsigt kr. 1300 
Tillæg værelse med søudsigt pr. person kr. 500
Afrejse fra Kastrup: 21.Maj
Tilmelding og flere oplysninger;
Anja Povelsen Tlf.:61687259 
eller på kontoret.  
Sidste frist for tilmelding 19/3 

BillArD
Vi har nu fået den enestående mulighed, 
at kunne spille billard i hyggelige lokaler på 
plejehjemmet på Ugandavej. 
Interesserede kan rette henvendelse til  
Bente Olofsen, tlf. 26 62 34 21.

Tårnby LokaLafdeLing
Marts • 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

Vores fAsTe AKTiViTeTer:

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Bowling, englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12

Bridge
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen
Fredag kl. 13 Postkassen 1.sal

Bridge-undervisning i Postkassen
Onsdag kl. 13-16

Bridge-undervisning, Ved Diget 
Onsdag kl. 12.30-16.

Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

fotoworkshop, Postkassen 1. sal
Mandag ulige uger kl. 14-16

ipadkursus, begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12

Kreativ Motion, Vandtårnet, løjtegårdsvej
Onsdag kl. 09.30, kl. 11 og kl. 13

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens skole
Torsdag kl. 17

Data-hjælp (PC-café)
kom og få løst dit it-problem i Postkassen
Tirsdag kl. 14-16

PC-undervisning i Postkassen
fredag kl. 09.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Pilates/godtvedgymnastik, Vandtårnet, 
løjtegårdsvej
Onsdag kl. 17.15
Torsdag kl. 9.00,  kl. 10.00 og kl. 11.00.

roning, øresund.
Onsdag kl. 10

strikkecafé, Postkassen 1.sal
Tirsdag kl. 13-15

Tøjreparationer (strikkecaféen)
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

Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedhold
Fredag kl.10 Slowhold

Besøgstjenesten og kontakt til bisidder 
Kontakt Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13  

handymænd iT og håndværker 
Kontakt kontoret for en aftale
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Gudstjenester
Marts    
Søndag 6.  kl. 10.00 Midfaste Johs. 6,24-35  Julie Aaboe
Søndag 13.  kl. 10.00 Mariæ bebudelsesdag Luk. 1,46-55  Martin Herbst
Søndag 20.  kl. 10.00 Palmesøndag Mark. 14,3-9  Martin Herbst
Torsdag 24.  kl. 18.00 Skærtorsdag: Gudstjeneste med middag  Herbst/Aaboe
Fredag 25.  kl. 10.00 Langfredag Luk. 23,26-49  Julie Aaboe
Søndag 27.  kl. 10.00 Påskedag Matt. 28,1-8  Martin Herbst
Mandag 28.  kl. 10.00 2. påskedag Johs. 20,1-18  Julie Aaboe

April    
Søndag 3.  kl. 10.00 1. s. e. påske Johs. 21,15-19  Julie Aaboe
Søndag 10.  kl. 10.00 2. s. e. påske Johs. 10, 22-30  Martin Herbst

Flygtningestatus
Flygtninge strømmer til Europa. Alle er 
berørt af flygtningesituationen. Vi står 
over for et globalt problem. Meningerne 
om, hvordan det skal håndteres, er delte. 
I nogles øjne repræsenterer flygtningene 
en økonomisk ressource. I andres øjne er 
de en udgift. Når man tager højde for, i 
hvor høj grad vores tilværelse er dikteret 
af økonomiske dispositioner, er det 
forventeligt, at også flygtningedilemmaet 
bliver gjort op i kroner og ører. Men det er 
en mangelfuld analyse. 
Flygtningekrisen afspejler nogle 
eksistentielle problemstillinger. De bliver 
fremhævet i den vestlige kulturs fundament. 
I Bibelen er menneskers flygtningestatus 
aldrig kun et spørgsmål om penge og politik. 
Den vedrører heller ikke kun en særlig 
gruppe. De bibelske forfattere er enige 
om at påpege, at flygtningestatussen ikke 
kun er et juridisk eller politisk anliggende. 
Den er eksistentiel. Følgelig er de bibelske 
hovedpersoner flygtninge. Adam og Eva er 
på flugt. Kain er på flugt. Abraham flygter 
fra sit hjemland. Det gør hans barnebarn, 
Jacob, også. Det gælder også Moses og 
israelitterne. David lever adskillige år som 
flygtning. Også Jesus er flygtning. Ifølge 
Matthæusevangeliet flygter Jesus som 
barn fra kong Herodes til Egypten. Hvad 
er budskabet med disse fortællinger, der 
løber på kryds og tværs af det Gamle og 
Nye Testamente? Budskabet er, at vi alle 
er flygtninge. Flygtningene er ikke blot de 
andre og de fremmede. Det er tillige os selv 
og de allernærmeste. 
En anden vigtig pointe i den klassiske, 
bibelske flygtningeforståelse er, at alle 
flygtninge før eller siden skal vende tilbage 
til det, de flygtede fra. Moses skal tilbage 
til Egypten. Israelitterne skal tilbage til 
Kanaan. Jesus skal tilbage til Israel og så 
fremdeles. Hvad er meningen? Meningen er, 
at flugten ikke kun er en envejsbevægelse. 
Først flygter man væk fra noget. Det kan 
der være mange grunde til. Nogle er gode, 

andre dårlige. Men så skal man vende 
tilbage. Man skal tilbage, til et eller andet 
man flygtede fra eller havde glemt. Det 
gælder alle flygtninge. Der er ingen vej 
udenom. På denne måde påpeger det 
bibelske budskab en vigtigt pointe, der 
overses i den nutidige flygtningedebat: Hvad 
er det, vi alle er flygtet fra? Hvad er det, vi 
har vendt ryggen, siden vi overstrømmes af 
flygtninge fra alle sider? Hvad er det Gud, 
verden eller vor samvittighed prøver at 
fortælle os med den situation, vi befinder 
os i? 
Bilder vi os ind, at vi kan løse problemet 
ved at sætte en mur op mellem dem 
og os? Er vi vitterligt så ubeskriveligt 
ukultiverede, udannede og ureflekterede, 
at vi tror, at flygtningeproblemet kan 
løses med politikernes værktøjskasse, 
socialistiske eller kapitalistiske økonomers 
regneark, PET’s overvågningskameraer 
eller politiets ihærdige indsats?  Hvorfor 
vil vi ikke erkende, at flygtningene er et 
spejl på os alle? Hvorfor vil vi ikke indse, 
at flygtningekrisen er et ydre symptom på 
en eksistentiel flugt fra menneskelighed 

og værdighed, der kendetegner nord såvel 
som syd? Hvor længe vil vi fortsætte med 
at flygte fra flygtningedilemmaets egentlige 
rod? Vi kommer aldrig fremad, hvis vi ikke 
vil vende tilbage til den.  Det fordrer en 
gennemgribende flygtningestatus.  Eller skal 
vi fortsætte med at tage den lette vej? Skal 
vi fortsætte med at flygte fra vore kulturelle 
rødder og menneskelighed og gøre alt op 
i kroner og ører og magtpolitik? Det er på 
høje tid at gøre flygtningestatus. Det skylder 
vi os selv, vort land og ikke mindst verdens 
flygtninge. 

Martin Herbst, sognepræst 

Artiklen har været bragt i Kristeligt Dagblad 
13. februar 2016

  Aktiviteter - Marts 

Humoren i H.C. Andersens eventyr 
ved forfatter Poul Kragelund 

Humoren er saltet i H. C. Andersens eventyr. 
Og humoren er årsagen til, at eventyrene 
stadig virker ufordærvede - på én gang 
lette og dybe. Vi skal høre om Andersens 
liv og levned og se eksempler på, hvordan 
han gjorde eventyrene livagtige, muntre – 
ja, udødelige. Andersen formåede på det 
lystigste at udstille forfængeligheden og 
selvhøjtideligheden. Det er mageløst!
Korsvejstræf onsdag 2. marts kl. 14.00
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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.

Homers Odyssé 
klassisk højskole ved Martin Herbst

Vi 
fortsætter 
den 
klassiske 
højskole 
om Homers 
Odyssé. Vi 
gennemgår 
sange 
V-VIII (Fra 
Kalypsos 
Ø til 

Faiakernes Ø). 
Alle er velkomme uanset forkundskaber, og 
om man har deltaget tidligere. 
Torsdag 3. marts kl. 19.30

Kærlighed er ikke en følelse, det 
er en handling 
Sogneaften ved forfatter 
Jakob Brønnum
Vi har altid lært i den 
evangelisk-lutherske 
kristendom, at man 
”bliver frelst af troen 
alene”. Men betyder det, 
at vi ikke skal handle som 
troende overhovedet? 
Svarer kristendommen 
overhovedet, når vi i dag spørger til livets 
grundvilkår? Det moderne menneske spørger 
ikke, om det bliver frelst eller går fortabt, 
men om der overhovedet er noget andet end 
døden, der venter os forude? Foredraget har 
udgangspunkt i Jakob Brønnums bog ”Kristus 
som antihelt” fra 2013. 
Torsdag 17. marts kl. 19.30
 
Koncert – Stabat Mater

Christine 
Creutzberg, 
sopran og Maria 
Bastrup, alt, er 
velkendte stemmer 
i Korsvejskirken, 
hvor de begge 
synger i kirkens 
gudstjenestekor. 

Ved koncerten opfører de Pergolesis 
udødelige Stabat Mater akkompagneret af 
organist Ole Reuss Schmidt. Stabat Mater 
er en passionssalme fra middelalderen. 
Den skildrer Jomfru Marias smerte, mens 
hun står ved korsets fod. Giovanni Battista 
Pergolesi skrev sit Stabat Mater i 1736.
Lørdag 19. marts kl. 16.00
 
Skærtorsdag aften i Korsvejskirken     

Bænket omkring et smukt, veldækket bord 
fejrer vi Jesu indstiftelse af nadveren. Kom 
og oplev opbyggelige ord, et godt måltid og 
en stemningsfuld aften. 
Skærtorsdag 24. marts kl. 18.00
 

Ulvetime 
– Skal din familie være med?

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning 
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag 
den 29. kl. 12. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk. Det koster ikke noget at 
deltage, men du er velkommen til at give et 
bidrag!
Torsdag 31. marts kl. 16.30

Del din søndag med verdens fattigste kvinder
Når Folkekirkens Nødhjælp sender frivillige indsamlere 
på gaden ved den årlige sogneindsamling, er der igen 
fokus på verdens fattigste kvinder. Mange af dem er lige 
nu på flugt. 

80% af verdens næsten 60 mio. flygtninge er kvinder 
og børn. Når samfund bryder sammen, og kvinder og piger tvinges på flugt, er de meget 
sårbare. Der har aldrig været så mange flygtninge i verden som nu, og vi kan selvfølgelig 
ikke hjælpe dem alle. Men vi kan hjælpe nogle af dem. 

Korsvejskirken deltager igen i år i sogneindsamlingen. Så kom og vær med søndag den 
13. marts. Vi kan altid bruge flere frivillige indsamlere.

Meld dig som indsamler hos kirkens indsamlingsleder Torben Hamann Hansen, tlf. 
3251 7424 eller tohh@km.dk.
  



2
6

 T
å

r
n

B
y

 B
LA

D
eT

 M
A

r
TS

  2
0

1
6

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Februar
Søndag 28. Højmesse     10.00 Nielsen

Marts
Onsdag 2.  Ældreeftermiddag  13.45  Hansen
Lørdag 5.  Dåbsgudstjeneste  11.00  Hansen 
Søndag 6.  Højmesse    10.00 Risum
Torsdag 10. Aftengudstjeneste  19.30 Nielsen
Søndag 13. Højmesse og konfirmandaktion10.00 Nielsen
Torsdag 17. Konfirmandgudstjeneste 19.30  Risum
Lørdag 19. Dåbsgudstjeneste  11.30  Hansen
Søndag 20. Højmesse    10.00 Risum
Torsdag 24. Højmesse Skærtorsdag  19.30 Nielsen
Fredag 25.  Højmesse Langfredag  10.00 Risum
Lørdag 26. Dåbsgudstjenester  12.00 & 13.00  

Hansen
Søndag 27. Højmesse Påskedag  10.00 Hansen
Mandag 28. Familiegudstj. 2. påskedag  10.00 Nielsen 
Torsdag 31. Konfirmandgudstjeneste  19.30 Hansen

?Dig
Til november har vi menighedsrådsvalg. 
Hvordan kommer vi videre fra sådan en 
åbningssætning? 
Sådan her.
Havet ligger i en muslingeskal.
Vinden bliver til en orkan i en papkasse, 
siderne bliver presset ud, 
der er altid en midte men vi ved ikke hvor 
midten er det kommer an på hvor langt vinden 
presser siderne ud
Sådan kan jeg bedst lide kirken, siderne presset 
langt ud, men det kan være du bedre kan lide 
kirken på en anden måde.
Jeg tror ikke, du altid ved det, men jeg arbejder 
i en kirke som er din, så det er ikke så vigtigt, 
hvad jeg kan lide, vigtigere er, hvordan du godt 
kunne tænke dig, kirken skal være.
Den har ligget her i ca. 865 år. I Tårnets By. 
Halvdelen af tiden skulle man forhøre sig hos 
Paven i Rom. Der var ingen prædikestol og 
ingen kirkebænke. Et bedehus på latin. Siden 
har det været Tårnbys kirke. Det vil sige. Din.
Det er en vidunderlig kirke, vi har. Det må I 
holde fast i, som William Blake glemte at sige 
det. Man lukkede nogle kirker i København, 
men Tårnby Kirke lukker ikke. Der er så 
mange, som siger, det er deres kirke. Så I 
kommer, når livet bringer jer herhen. Sådan 
må det gerne være, men jeg tænker, at vi måske 
har glemt at fortælle jer, at I ikke er gæster i 
kirken. Jeg kommer nogle gange til at starte 
gudstjenesten med at sige velkommen, men det 
er egentlig forkert. Det svarer til at stå i døren 
til ens hus og sige velkommen til sine børn, 

hvilket er at gøre dem til gæster i deres eget 
hus, I er aldrig gæster i kirken, for kirken er 
ikke Guds, ikke præstens, men også din.
Folkekirken er en besynderlig konstruktion. 
Indrømmet. En gammel hullet skonnert 
vil nogle sige, den tager så lang tid at få 
drejet og den tager vand ind. Jeg synes nu 
mere Folkekirken er 2000 små både. De ser 
forskellige ud og kan noget forskelligt. Nogle 
gange kan det se ud som om de har tabt 
navigationsudstyret, de sejler hver deres vej, 
nogle ind i en hvid mur som det tager 7 år at 
bygge. Og så kan man komme på den tanke, 
at det ville være bedre om det hele blev lagt 
sammen og samlet og en ny flot færge blive 
bygget og lagt til havns ved Langelinje. En 
kaptajn og alle kender deres plads og så sejler vi 
for alle dem som vil samme vej. 
Jeg kan nu bedre lide de små både. Det er 
også langt mere evangelisk. Tredobbelt Jesus. 
Friheden givet til folket. Vi sejler som vi 
lokalt bedst kan lide det. Kaptajnen inde i 
København gider ikke være kaptajn, han vil 
langt hellere have at vi selv holder vores lille 
smukke båd i havet. 
Jesus vendte trekanten om. De mindste skal 
være de største. Magten skal gives til dem 
som ikke vil have den. Schopenhauer minus 
Nietzsche og prøv lige at læse den her linje fra 
Tomas Espedal;
Vi er altid, alle steder, nogle andre. 
Alt andet er blevet underlagt noget andet. 
Meget styres ovenfra. Pudsigt nok er kirken vel 
omtrent det sidste skib, hvor det er mandskabet 
som bestemmer. Det bliver nogle gange til 
kaos og besynderligheder, ingen er særlig vant 

til at styre noget, man kan tage sig til hovedet 
og drikke noget mere kaffe, men det kan også 
blive virkelig godt. 
Der er en forudsætning for at det kan blive 
godt. Den er. Der skal være nogen som skal 
stille op til menighedsrådsvalg. De skal blive 
valgt ind. De skal være med til at lave kirke. 
Hvis man gerne så, at vi havde et børnekor, 
skal man komme over i kirken og være med 
til at lave et. Hvis man gerne så vi havde en 
ungdomsklub skal man være med til at lave en. 
Synes du kirken skal være lyst op om aftenen 
så vær med til at argumentere for det. Hvis 
man gerne vil have en kaptajn så kom og fortæl 
det. Er du helt uenig med mig, er det kun 
godt, kirken har ikke brug for ensretning, den 
skal være repræsenteret af alle i sognet, siderne 
presset ud. Synes du kirken er kedelig, så kom 
og hjælp os med at ændre på det. Kirken er, 
som du er med at gøre den til. Gør du ikke 
noget, er det det, du gør. 
Der er noget arbejde forbundet med at hjælpe 
til i kirken og styre den, men det må være en 
ære at få lov til at passe på og fortsat give liv til 
så smuk en bygning med så klog en bog i, hvor 
så mange generationer af tårnbyere har lagt til.    
I mange år er der mange som har lavet et stort 
stykke arbejde i menighedsrådet. De har passet 
på deres kirke, som var det deres hus. Men de 
fleste af dem er også blevet ældre. Det siger de 
selv. Og der kommer altid en tid, hvor nye skal 
til.
Der er menighedsrådsvalg til november. Jeg er 
tidligt ude. Og der kommer meget mere info 
herfra. Møder og oplæg. Det er vigtigt. Havet 
ligger i en muslingeskal. Men tænk allerede nu 
over det. Vi har brug for dig.
                                                                                                                    

Karsten M. Hansen
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MARTS 2016
Møder og arrangementer

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil)  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret 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, 
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis bestående 
af enker og enkemænd, men andre er også meget 
velkomne. Vi mødes ofte et par gange om måneden 
som regel den 2. torsdag til aftengudstjeneste med 
efterfølgende kaffe. Derudover mødes vi til frokoster 
og udflugter. 
Så har du 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 3250 4186.  

I marts mødes vi: 
Torsdag 10. til aftengudstjeneste kl. 19.30. 
Gudstjenesten er en ”ønskekoncert”, hvor 
kirkegængerne selv vælger salmerne. 
Torsdag 24. marts til skærtorsdags gudstjeneste kl. 
19.30. Efter gudstjenesten er der ost og rødvin i 
konfirmandstuerne.                 

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 17. marts kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 18. marts kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.  
 
FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er startet igen, og man kan stadig 
nå at komme med. De sidste gange er: 
3.+ 10. + 31 marts, samt 7. og 14. april. Babysang er 
et tilbud til forældre på barsel. Tilmelding snarest til 
Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 4186. Det 
er gratis at deltage i Babysang, men da der er stor 
efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du har 
tilmeldt dig, og alligevel ikke kan deltage. 
 
Børnegudstjenester
Forud for påsken har alle institutioner, beliggende i 
Tårnby sogn, mulighed for at komme op i kirken, 
pynte påsketræet, høre en lille historie om påske og 
finde påskeharen. Tilmelding til Ida Nielsen på idni@
km.dk eller 3250 4186                                                            

Familiegudstjeneste
Mandag 28. marts 2. påskedag kl. 10.00 
er der familiegudstjeneste i Tårnby Kirke.                                         
Prædikenen vil være tilrettelagt for mindre børn. Alle 
børn og barnlige sjæle er velkommen.

For konfirmander og forældre
Søndag 13. marts kl. 10.00 er der gudstjeneste, 
hvor Nordregårdskolens konfirmander medvirker. 
Efter gudstjenesten er der café og loppemarked ved 
konfirmanderne.

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

Konfirmandaktion
Søndag 13. marts holder Nordregårdskolens 
konfirmander café og loppemarked efter 
gudstjenesten kl. 10. Har du ting, du kan undvære 
til loppemarkedet kan de afleveres i Mødestedet 
tirsdag mellem 13-16. Har du tid til at være med 
den 13. marts, så kom og støt en god sag, hvor 
konfirmanderne samler penge ind til nogle af verdens 
fattigste unge.

Skærtorsdag
Torsdag 24. marts er det Skærtorsdag, den dag, Jesus 
spiste sit sidste måltid med sine disciple og indstiftede 
nadveren. Derfor spiser vi ost og rødvin sammen efter 
gudstjenesten kl. 19.30. Alle er meget velkomne.           
                                                                                        
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.

Lørdag 
d. 4. juni 
kl. 1000-2300

25 års 
jubilæum

Korsvejsmarked
2016
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  Kastrup kirke
  februar-marts

Farverig og 
sprudlende 
- i mere end en forstand!

elizabeth Mackenhauer Laur-
sen kom til Kastrup kirke som 
præst for 25 år siden den 1. 
marts 1991, men som 12-årig 
sad hun på kirkebænken, da 
vores forhenværende provst 
ved Amagerland Provsti, Pal-
le Thordal blev indsat som 
præst, og måske allerede der 
fødtes lysten til selv at blive 
præst.

elizabeth har i de mange år 
været med til at sætte fest og 
farver på Kastrup sogn med 
teaterforestillinger, julemar-
ked  og bibelmaraton. 

Sammen med Grethe star-
tede hun ”noas Ark”, som 
er en kirkelig børneklub for 
de 4-årige og opefter. Heraf 
udsprang arrangementer for 
børnehaver, børnegudstjene-
ster, Fester for Børn og som 

leder i KFUM-spejderne, Ka-
strup. 

Hendes helt store passion 
er hendes ”anden idenditet” 
som nissemor. Her arbejder 
hun sammen med ”Juleman-
den” om at sprede godt hu-
mør på bakken, på et hospi-
tals børneafdeling eller en 
juletræsfest. 

Men først og fremmest er 
hun en arbejdsom sogne-
præst, som altid er velfor-
beredt og god til at sætte 
sig ind i andre menneskers 
livsvilkår. Vi kender eliza-
beth som engageret og sjov 
samarbejdspartner i hverda-
gen. elizabeth fejres ved sin 
jubilæumsgudstjeneste med 
efterfølgende reception.
Søndag 28. februar kl. 10 

Babysalmesang 
- Nyt hold
Der er stadig pladser på hol-
det. For børn der ved start er 
imellem 3 og 7 måneder. en 
stemningsfuld veksling af 
sang, dans, lyd og bevægelse. 
Babyer får mulighed for at 
udvikle deres sanser via for-
skellige aktiviteter. Anna So-
fie Christensen leder børn og 
forældre igennem salmerne 
med fagter og lærer os enk-
le danse. Det bliver krydret 
af klaverspil af vor organist 
niels Henrik Jessen og des-
uden med enkle rytmeinstru-

menter. 
Anna er pædagogstude-

rende, har en lang baggrund 
inden for musikken, og en af 
Kastrup kirkes korsangere.

Udgangspunktet er salmer, 
sange og remser, som man 
hurtigt får lært. 

Det bliver 10 onsdage. Til-
melding til Grethe på grbh@
km.dk. Mere på kirkens hjem-
meside www.kastrup-kirke.dk
Onsdag 2. marts kl. 9.30 i 
Kastrup kirke

Påskeløb
For alle børn fra ca. 4 år. På-
sken bliver helt konkret, 
imens vi løber lidt rundt i 
den og rundt om den. Så er vi 
sultne og spiser sammen kl. 
ca. 18.30.
Torsdag 3. marts kl. 17-19 i 
Kastrup kirkecenter

Bibelstudiekreds
en aktiv studiekreds, hvor 
alle deltagere er medaktø-
rer. Vi fortsætter i foråret en 
gang månedligt med nogle 
kunstnere, som arbejder med 
”kristen” kunst. Denne aften 
arbejder vi fortsat med Sven 
Havsteen-Mikkelsen. Aftnen 
begynder med fælles-spis-
ning. 
Tirsdag 8. marts kl. 18 i 
Kastrup kirkecenter

Freestyle-gudstjeneste
en gudstjeneste specielt for 
de unge.
Torsdag 10. marts kl. 19 i 
Kastrup kirke

Påskegudstjeneste
for vuggestuebørn

For alle vuggestuer og børn i 
samme alder. Maria og Josef 
kommer på besøg. efter guds-
tjenesten har vi lidt påske-
godt og saftevand i kirkecen-
tret. I må meget gerne tage 
madpakker med.
Onsdag 16. marts kl. 9.30 i 
Kastrup kirke
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Jubilæums-gudstjeneste
Søndag 28. februar kl. 10
i anledning af 

Elizabeth 
Laursens 25-
års jubilæum
Efterfølgende
byder menighedsrådet på reception
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Free-style-
Gudstjeneste
Torsdag 10. marts kl. 19

 

Brug en 
formiddag for verdens 
fattigste

Søndag 13. 
marts kl. 11
Tilmelding til 
grbh@km.dk

Koncert: Morten 
Kargaards Septet
Søndag 13. marts kl. 16

Kom og syng med!
Onsdag 16. marts kl. 17

Specialist i 27 af 35 politi-
år
Torsdag 17. marts kl. 14

Husk også:
Bibelstudiekreds: Sven Hausteen tirsdag 8. 
marts kl. 18
Torsdags-aften-klubben: Ugen som forandrede 
verden torsdag 17. marts kl. 18-20 K

A
ST

R
U

P
 K

IR
K

E

Et nyt hold 
babysalmesang
Start onsdag 2. marts kl. 9.30

Påskefest for Børn
PALMESØNDAG
Søndag 20. marts kl. 14
Vi laver sejt påskepynt
Holder påske-børne-gudstjeneste
Leger påskelege
og får påskelækkerier

Husk også:
Torsdag 3. marts kl. 17-19 
Noas Ark: Vi løber rundt i Påsken
Onsdag 16. marts kl. 9.30 
Påske-Vuggestue-Gudstjeneste
Torsdag 17. marts kl. 10 
Påske-Børnehave-Gudstjeneste

Koncert med Morten Kargaards Septet
ensemblet har eksisteret siden 2012, hvor septetten havde 
premiere ved Copenhagen Jazz festival. Det består af nogle 
af de bedste musikere fra den klassiske og rytmiske scene, 
og musikken, som Morten Kargaard selv har skrevet, er der-
efter: en hybrid, der placerer sig lige i midten af de to verd-
ner. 

Musikerne er: Karen Johanne Pedersen, violin, Mette 
Brandt, viola, Samira Dayyani, cello, Lars Johnsen, bas, Mette 
Termansen, obo, Maj Berit Guassore, trompet og Morten Kar-
gaard, guitarer. en spændende og anderledes musik-ople-
velse, som vil passe godt til Kastrup Kirkes rum!
Søndag 13. marts kl. 16 i Kastrup kirke

Sogneindsamling
Del med verdens fattigste 
kvinder - mange indsamlere, 
giver flere i sognet mulighed 
for at give verdens fattigste 
kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet 
frem de seneste år. Ideen er, 
at udnytte hinandens ressour-
cer på en gensidig fordelagtig 
måde. 

Tanken at dele med den fat-
tige er meget ældre og står 
som en helt central grund-
pille i kristendommen og vo-
res kultur. Vi finder den i de 
bibelske historier og i den 
gamle høstsang: ’rev vi mar-
ken let, det er gammel ret, fu-
glen og den fattige skal også 
være mæt.’ 

- Hvis vi vil se virkelig ud-
vikling her i verden, skal vi 
investere i kvinderne, siger 
Desmond Tutu, tidligere ær-
kebiskop i Sydafrika. Både 
Verdensbanken og Fn giver 
ham ret: 
• Hvis kvinder får egen ind-
tægt, stiger hele familiens 
uddannelses- og sundheds-
niveau.
• Hvis kvinder får en uddan-
nelse, har deres børn dobbelt 
så gode chancer for at over-
leve og hvis flere børn overle-
ver, vælger mange kvinder og 
familier at få færre børn.

Meld dig som indsamler 
hos Grethe Hamborg 3250 
9972 eller: grbh@km.dk. Det 
nytter!
Søndag 13. marts fra kl. 11 i 
Kastrup kirkecenter
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Gudstjenester ...
i Kastrup kirke

Februar
Søn. 28
10.00 elizabeth Laursen – 25 
års Jubilæums-gudstjeneste

Marts
Søn. 6.
10.00 Allan Ivan Kristensen

Tors. 10.
19.00 elizabeth Laursen og 
Allan Ivan Kristensen - Free-
style-gudstjeneste

Søn. 13.
10.00 Susanne Steensgaard

Søn. 20.

10.00 elizabeth Laursen – 
præd.: Cand. teol. Grethe 
Hamborg
14.00 elizabeth Laursen og 
Grethe Hamborg
Påskefest for Børn  med 
Påske-børnegudstjeneste

Skærtorsdag 24.
18.30 Susanne Steensgaard 
– Skærtorsdagsaften-
gudstjeneste, hvor et bord er 
dækket ned igennem kirken

Langfredag 25.
10.00 Allan Ivan Kristensen

Påskelørdag 26. 
22.00 Palle Thordal – Præd.: 
Karsten Møller Hansen, 
sognepræst Tårnby kirke

Påskedag 27.

10.00 Susanne Steensgaard

2. Påskedag 28.
10.00 Allan Ivan Kristensen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

i Skelgårdskirken
Februar
Lør. 27. 
11.00 Dåbs-og 
familiegudstjeneste Poul Bo 
Sørensen

Søn. 28. 
10.00 Karen Giødesen 
12.00 rytmisk gudstjeneste 
Poul Bo Sørensen 

Marts
Søn. 6. 

10.00 Annelise Mehlsen 
17.00 aftengudstj. Poulsen    
Ons. 9. 
19.00 no excuse - 
gudstjeneste Kirkens præster 

Søn. 13. 
10.00 Højmesse Sørensen    
Tors. 17. 
10.30 til 12.00 Plejehjems-
gudstj. Ugandavej Mehlsen
16.30  Påskegudstjeneste for 
hele familien.

Lør. 19. 
11.00 Dåbs-og familiegudstj. 
Mehlsen 

Søn. 20. 
10.00 Palmesøndag, Mehlsen 

Søn. 20. 
12.00 rytmisk gudstj. Poulsen 

Tors. 24. Skærtorsdag
18.00 Poul Bo Sørensen 

Fre. 25. Langfredag
10.00 Højmesse Giødesen 

Lør. 26. Påskenat
21.00 Aftenmesse Giødesen 

Søn. 27. Påskedag
10.00 Højmesse Mehlsen 

Man. 28. 2.påskedag
10.00 Højmesse Sørensen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 
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på 365 dage
Annette 
Fredskov:
”Hvis jeg kan, kan du 
også – gøre det, du vil”
Torsdag 17. marts kl. 19
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Påskens gudstjenester
Palmesøndag 20. marts kl. 10 
Palmesøndagsgudstjeneste
Palmesøndag 20. marts kl. 14 Påskefest for 
Børn med påske-børnegudstjeneste
Skærtorsdag 24. marts kl. 18.30 
Skærtorsdagsaftens-gudstjeneste
Langfredag 25. marts kl. 10
Liturgisk gudstjeneste med prædiken
Påskenat 26. marts kl. 22 
Påskenats-gudstjeneste  
Påskedag 27. marts kl.10 
Festgudstjeneste
2. Påskedag 28. marts kl. 10 
Festgudstjeneste - Påskeugen afsluttes

Vi ønsker alle en Glædelig og Meningsfyldt 
Påske - Velkommen i Kastrup kirke 

Kom og syng med!
Kirkens organist niels Henrik 
Jessen og sognepræst Allan 
Ivan Kristensen går tæt på 
salmebogen sammen med 
eftermiddagens deltagere: 
nyder at synge sammen, gam-
melt, nyt, kendt og ukendt, 
fortæller lidt om komponister 
og digtere og slutter af med 
en kop kaffe. Det er den 3. 
onsdag i måneden.
Onsdag 16. marts kl. 17 i 
Kastrup kirke
 

Påskegudstjeneste 
for børnehavebørn
For alle børnehaver og børn i 
samme alder. Vi skal se duk-
keteater: Påskeforestilling 
2016 med “nifingers Gospel 
Magic & events”. efter fore-
stillingen med minigudstje-
neste har vi lidt påskegodt og 
saftevand i kirkecentret. I må 
meget gerne tage madpakker 
med.
Torsdag 17. marts kl. 10 i 
Kastrup kirke

Specialist i 27 år
- af 35 politi-år
Pensioneret kriminalassistent 
Ib Ketler fortæller om at ar-
bejde i Kosovo i juli 1999 og 
være en del af det danske kri-
minaltekniske hold, som ef-

terforske-
de krigs-
f o r b r y -
delser for 
Tribunalet 
i Haag.

Og om 
f i n g e r a f -
tryk - hvad 
er det, 
h v o r d a n 
det bruges 

og om arbejdet i rigspolitiet 
i den landsdækkende finger-
aftrykssektion. 
Torsdag 17. marts kl. 14 i 
Kastrup kirkecenter 

Ugen, som 
forandrede verden
Det er en bog om Påsken og 
emnet i Torsdags-aften-klub-

ben.   
Og klubben er Festlig, Folke-
kirkelig og Fornøjelig!
Spis mad hjemmefra - vi skif-
tes til at tage kage med.
Kl. 18-20, 3. torsdag i måne-
den.
Grethe eller elizabeth fortæl-
ler de fleste gange en historie 
eller 2 – resten er tænkt som 
lidt kreativt/debat om kri-
stendom og hvad der rør sig/ 
hygge/ kaffe og kage og alm. 
snak. Sidste sæsons deltage-
re har sammensat program-
met, som ikke er envejskom-
munikation, men dialog.
Torsdag 17. marts kl. 18-20 i 
Kastrup kirkecenter

366 maraton på 365 
dage

A n n e t t e 
F r e d s k o v 

løb 366 maraton 
på 365 dage. 

Diagnosticeret 
med multi-
pel sklerose 
gjorde hun, 

hvad de fle-
ste troede var 
umuligt, og hun 
fortsætter: 5 

m a r a t o n 
p å 48 timer, i 

løbesko fra Danmark til Paris 
og alt andet, der fylder hen-
des hjerte med glæde. Glem 
alt om begrænsninger og gå 
efter guldet. Det er muligt for 
alle, og Annette er meget pas-
sioneret omkring at inspirere 
folk til at få succes i livet og få 
det bedste ud af hver eneste 
dag. Som hun siger, “hvis jeg 
kan, kan du også – gøre det, 
du vil.”

Alle rives med, når Annette 
fortæller passioneret og in-
tenst. Via egne erfaringer 
inspirerer og motiverer hun 
publikum til at tænke, “når 
hun kan, kan jeg også.”  Hun 
fortæller en inspirerende hi-
storie og viser, at du kan få 
succes – også i modgang.

Annette åbner for sin 
værktøjskasse og taler om 
at drømme, sætte mål og nå 
dem, ting er mulige, have en 

stærk mentalitet, motivation, 
passion og forpligtelse, tage 
ansvar for sit liv og meget 
mere.

I pausen serveres et glas 
vin og lidt tapas!
Torsdag 17. marts kl. 19 i 
Kastrup kirkecenter

Påskefest for Børn
en før-Påskefest, hvor vi la-
ver flot påskepynt. Bagefter 
holder vi børne-påskeguds-
tjeneste, med påske-sange og 
påskens fortælling. Der bliver 
også spændende påskelege 
og -godter undervejs.
Søndag 20. marts kl. 14 i 
Kastrup kirke

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

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

Som kontrast hertil bæres 
påskelyset ind påskenat, og 
her tænder hver enkelt sit 
eget udleverede lys, så kirken 
bliver oplyst igen. et flot sym-
bol på, at Kristus overvandt 
mørket og håbløsheden, også 
for os, da han sprængte gra-
vens favntag påskemorgen. 
Palle Thordal, forhenværende 
præst ved Kastrup kirke, fore-
står gudstjenesten og Karsten 
Møller Hansen, sognepræst i 

Tårnby kirke er prædikant
Påskedag og 2. Påskedag er 

kirken klædt i gult og påske-
festen fortsætter.
Kastrup kirke, Kastruplund-
gade 3, 2770 Kastrup – Se 
tiderne i annoncen nedenfor 
og på hjemmesiden kastrup-
kirke.dk.

Kirkesiderne fortsætter på 
næste side.
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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            

Kirkens nye udstilling rum-
mer billeder af jette Gutfelt. 
Der ses malerier, hvor nogle 
er malet med akryl, andre med 
olie. De fleste i glade farver.

Jette Gutfelt anvender for 
det meste pensel og spatel, 
men har også på nogle af vær-
kerne påført malingen med 
fingrene, noget der giver mere 
“liv” på lærredet.
efter mange år på Færøerne er 
det specielt naturen der, Jette 
er inspireret af. 
Fernisering søndag 6. marts 
kl. 11.30 - 13.00.

Kunst i Skelgårdskirken

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
oK-dag med god kaffe. 3. marts.
per Kuskner fortæller om Olsen Banden. 10. marts.
påskefest. Stort lotteri. 17. marts.
påske. Lukket 24. marts.
Marianne Kragh og vi synger. 31. marts.

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Generalforsamling. Onsdag 2. marts kl. 12.
Banko. Fredag 4. marts.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 9. marts.
Banko. Fredag 11. marts.
Spisning, kr. 80. Alle kan sælge hjemmearbejde. 
Onsdag 16. marts.
Banko. Fredag 18. marts.
Tøjdamen viser det nyeste. Ons. 30. marts kl. 10.

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Fællesfrokost. egen madpakke. Der sælges øl, soda-
vand, kaffe og kage. Fredag 26. febr. kl. 13.00.
Tur ud af huset med Pia. Se opslag i Bordinghus i 
februar. Onsdag 9. marts.
Fællesfrokost: Der afholdes en mini Påskefrokost, 
hvor der serveres 2 stk. smørrebrød/1 genstand/
kaffe/kage samt underholdning. billetsalg i bor-
dinghus senest 13. marts. Pris kr. 75,00. Fredag 18. 
marts kl. 13.00
Bordinghus holder påskelukket fra 24.-28. marts, 
begge dage inklusive.

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
Told og skat. Tilmelding, 2 hold. Figuranter til Told 
og Skat vedr. arbejdet med sporhunde i lufthavnen. 
Tilmeldingsliste i caféen. Torsdag 3. marts
Damernes butik viser kollektion. Torsdag 3. marts 
kl. 13.30 
GF forsikring’s konsulent fortæller om forsikringer. 
Fredag 4. marts kl.13.30-15.30
Grundmønster i bukser. Torsdag 10. marts kl. 
11.15-15.
Det gamle København. Musikalsk causeri. Fredag 
11. marts kl. 13.30-15.30.
Kastrupløverne spiller. Fredag 18. marts kl. 13.30-
15.30.
Fællesspisning. Påskeplatte mod forudbestilling, 
efterfølgende CD med dansemusik. Onsdag 23. 
marts kl. 12.00 .

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
ingen oplysninger modtaget.

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.
cafe-eftermiddag torsdag 3. marts.
cafe-eftermiddag torsdag 7. april.

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Musikalsk foredrag ved Ivan Liljebæk. 4. april kl. 
14-17.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender

 Skelgårdskirken
  - marts

Flittige hænder
Onsdag 2. marts kl. 13.00

S-Kor 
– Skelgårdskirkens Ung-
domskor v/ Lise-Marie Groll
Onsdage 2., 9., 16. og 30. 
marts 16.15-17.30

Sorggruppe
Torsdag 3. og 17. marts 
10-12.

Udflugt til Funebariet 
v/ Karen Giødesen. 
Lørdag 5. marts kl. 10.00

Menighedsmøde 
v/ Samuel Leth-Larsen. 
Mandag 7. marts kl. 19.30

Babysalmesang 
v/ Lise-Marie Groll
Torsdage 10. og 31. marts 
kl. 10.30

Bibelmaraton 
v/ Annelise Mehlsen. 
Torsdage 10. og 31. marts kl. 
19.00 

Sogneindsamling 
for Folkekirkens nødhjælp. 
Søndag 13. marts kl. 11.30 

Fortællekredsen. 
Mandag 14. marts kl. 15-17

Sangcafé
Tirsdag 15. marts kl. 14-16
 

Tilgivelse er ikke for 
tøsedrenge 
Studiekreds: 
Onsdag 16. marts kl. 19.00

Påskegudstjeneste 
- for hele familien 
v/ Karen Giødesen med efter-
følgende spisning og Mini-K-
afslutning
Torsdag 17. marts kl. 16.30
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Tårnby Bladet bringer gerne artikler og 
information fra sportens verden, men det kræver, 
at der findes korrespondenter i klubberne, 
som kan give os et praj, når der sker noget 
interessant. 

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

Aloe Vera Butik Amager
er din hud klar til vintervejret?

Bli’r den let tør og irriteret?
Prøv vores Aloe Vera Propolis Creme. 
Denne fantastiske creme er uden vand, hvilket gør 
den velegnet til tørre og sprukne hænder, ansigtet, 
hård hud på fødderne mv. 

Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk
hUsK! vi har fri levering på AmagerLokale skøjteløbere var flyvende 

ved Flyver Cup
Der var store højdepunkter 
ved Tårnby Skøjte Klub’s 26. 
Flyver cup 

De små 200 deltagere ved 
den internationale skøjte-
konkurrence Flyver Cup kom 
fra Canada, Frankrig, Sverige, 
Tyskland og hele Danmark. 
Tårnby Skøjte Klub satte selv 
alle ”klinger” ind med et re-
kordstort hold på 20 konkur-
rence- og mesterskabsløbere. 
Så det var både helt små og 
store debutanter sammen 
med  unge og gamle garvede 
deltagere, som gjorde deres 
entré på isen i den smukt pyn-
tede skøjtehal. 

Det er en stor opgave at 
arrangere så store stævner. 
Der var blandt andet tombola 
med masser af sjove og gode 
sponsorgaver, der spændte 
lige fra computer, kamera og 
til dyre skøjteklinger. Fru Skov 

solgte skøjterelevante ting og 
der var masser af herlig mad 
- ikke mindst TSKs populære 
flæskestegssandwich. Og så 
blev der fotograferet - over 
17.200 ”photo shoots” blev 
det til sammen med video af 
alle de mange dygtige Flyver 
Cup-deltagere.

Talentudvikling giver bonus
Specielt de helt små Chicks 
op til 8 år har TSK fået stor 
succes med. Der er blevet ta-
lentudviklet og arbejdet med 
at finde helt små nye skøjte-
løbere og det har båret frugt, 
idet mange af de helt små is-
krystaller af skøjteprinsesser 
kun er 7-8 år. 

Perle M. V. Jensen med sine 
hidtil kun tre konkurrencer 
vandt guld over holdkamme-
raten natalee rasmussen, der 
fik en flot bronze. TSK’s yng-
ste debutant, nataly Peder-
sen, fik en fin 4. plads.

I Debs konkurrencerækken 
kæmpede klubbens mange 
piger hårdt om podieplad-
serne. Denne gang løb Selina 
Holst med bronzen med kun 
0,01 point over Annika Helle-
Broé, der blev nr. 4 og Selma F. 
Holmegaard (5). 

Den eneste mesterskabs-
medalje - og hendes egen før-
ste af guld - erobrede Annika 
Skibby i Debs-rækken. efter 
et pragtfuld koreograferet 
program til musik af Queen, 
stod hun fortjent øverst på 
skamlen som ren dronning.  

Men også TSKs gulddrenge 
gør det godt. Den unge Johan 
B. Arrias på 10 år vandt guld 
foran danske og canadiske 
rivaler og Filip S. Telén fik en 
guldmedalje til den allerede 
store samling.

Men hverken TSKs træner-
team eller bestyrelse hviler 
på laurbærrene. Både en stor 
Grandprix finale og en inter-
national konkurrence i Paris 
venter allerede i marts. ende-
lig planlægges det helt store 
Hollywood-afslutningsshow, 
der afvikles 2. april i skøjte-
hallen på røllikevej. Det skal 
selvfølgelig som altid iscene-
sættes med kulisser og mas-
ser af farverige kostumer. 

bbark

Perle, guld, Natalee, bronze og Nataly, 4. plads, alle i gruppen Chicks. 

De 6 medaljetagere fra Tårnby 
Skøjte Klub: Filip, Annika, 
Johan, Perle, Natalee og 
Selina.

Lørdag 
d. 4. juni 
kl. 1000-2300

25 års 
jubilæum

Korsvejsmarked
2016
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MÅNEDENS FoTo er taget af Helle Stokkilde, Amager Fotoklub en mørk og diset aften ved højhuset på Tårnby Torv.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

GENERALFORSAMLING
i Tårnby Bladforening 2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby Bladforening  
torsdag 31. marts 2016, kl. 19.30 i mødelokalet på redaktionen, Englandsvej 290.  
Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej (skolegården).

dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen aflægger revideret regnskab
4. Indkomne forslag
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  
 Kan tilsendes på mail til redaktionen@taarnbybladet senest torsdag 24. marts 2016.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg fra:
 Tårnby Forenings Råd Michael Pedersen
 Kastrup-Tårnby Idrætssam. Jørgen Jørgensen
 Plenum Heinrich Ehrenreich (genopstiller ikke)
  Søren Markvard
  Desuden er en plads i bestyrelsen af plenumvalgt vakant
  Der kan således vælges to personer indstillet af plenum,  
  en person for 1 år og en person for 2 år. 
  Medlemmer (foreninger og enkeltmedlemmer opfordres til  
  at komme med emner til bestyrelsen) 

 Suppleanter Terkel Spangsbo (TFR)
  Ole Gjedved (KTIS)
  Plenum vakant
8. Valg af to revisorer:  Egon Jørgensen og Ole Sørensen
 Revisorsuppleant: Lis Lassen
9. Eventuelt
Regnskab udleveres ved generalforsamlingen. Be-
mærk, at foreninger har tre stemmer, men at der ikke 
kan stemmes ved fuldmagt. 

Ingen person kan afgive mere end én stemme.
Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk

 På bestyrelsens vegne 
 Per From Pedersen, formand

Møde for havne-sprællere’
Det var et kæmpearrangement, Spræl i havnen, som 60 for-
eninger fra Tårnby stod for. 

Der skete rigtigt meget, både skidt men også godt, og hel-
digvis mest af det sidste, men nu skal arrangementet drøftes 
af arrangørerne.

- Vi skylder nok lige at lave en opsamling på erfaringerne 
fra dagen, og skulle vi finde på at lave en ”Spræl i Havnen II”, 
siger sekretær for hele arrangementet Michael Pedersen fra 
Foreningernes Fælleskontor.
Mødested: Kastrup Sejlklub onsdag 2. marts kl. 19.30.

Parkinson Forening møde
Søndag 13. marts inviterer Parkinson Forening Storkøben-
havns kreds  til møde vedrørende dannelsen af en lokal klub 
for Parkinson ramte, samt pårørende, boende i Tårnby og Dra-
gør Kommuner.

Program for mødet samt sted og tidspunkt kan læses i an-
nonce på modstående side.
Kontakt Simon Dixon, Tlf:  3251 9676 og 5128 7999
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AMAGERTEATRET
... spiller i Kulturhuset Kastrup BIO, 
hvor der er god plads til benene og et 
fint udsyn i biografen.

Varmestuen

29. februar - 1. og 2. marts.  Kl. 19.30.  
Billetter i Kastrup Bio i billetsalgets 
åbningstid  fra torsdag 25. februar.

Grunde til at se denne forestilling

„Varmestuen er en solidarisk, rørende og mor-
som historie fra udkantsdanmark.“  

***** Berlingske
„Lun og solidarisk komedie om beskedne 

eksistenser i en kold tid“. 
**** Jyllands-Posten

• „Der er forliste skæbner og ubestikkelig humør 
i Varmestuen. Anna Bro 

og et råstærkt hold skruer op for autenticiteten, 
så det oser af menneske.“ 

***** – Politiken
„Stemningen i al dens lavfolkelige hidsighed er 

pragtfuldt ramt. (…). 
Vi er i en genkendelig, lystig og let faretruende 

hærværksatmosfære.“ 
**** – GregersDH

„Forestillingen er begavet, hjertevarm og er 
spækket med virkelige karakterer, rigtige men-

nesker, man både kan genkende og spejle sig 
i. Karakterer man kan hyle af grin over, og hvis 
smerte, man samtidig langsomt opdager, lurer 

under overfladen.“ 
***** – Teater1

• www.amagerteatret.dk •

Børnene optrådte scenevant, da de havde inviteret forældre og familie indenfor på 
Pædagogisk Udviklings Center.

Mig i børnehaven
Børn fra Børnehaven Ka-
strupgård lærer om sig selv 
ved at arbejde i grupper

Rikke Berentzen, konstitueret 
leder

Børnene har siden september 
sidste år arbejdet i projekt-
grupper, hvor de har fordybet 
sig i hver sit tema.

Temaerne har været ”Mi-
nions”, ”Mig i børnehaven” 
og ”riddere”. Grupperne har 
mødtes en fast ugentlig for-
middag, mens børnene  de 

andre dage har haft mulighed 
for at vælge sig på legeværk-
sted eller udeværksted.

Det er ikke projektgruppens 
tema, som er det væsentlige i 
arbejdet, men derimod de mål 
pædagogerne opstiller for 
gruppen undervejs. 

Børnene i ”Mig i børneha-
ven” har f.eks. tegnet sig selv, 
men det har ikke været det at 
tegne dem selv, der har væ-
ret målet, men derimod at de 
lærer at holde på en blyant, 
tegner deltaljer og viser, at 
de har tilegnet sig viden om, 

hvordan vi ser ud, og at vi er 
forskellige.

Hver gruppe har løbende 
reflekteret og lavet fotobog 
over hele forløbet.

Fuldstændig som voksne 
kunstnere holdt børnehaven 

Kastrupgård fernisering, da de 
offentliggjorde deres værker. 

De viste her, hvad de havde 
arbejdet med det sidste halve 

år og det blev en fest

                For dig som Parkinsonramt og for dig som pårørende

Kan vi genoplive en Parkinson Forening i Tårnby / Dragør?
Kredsmøde om Parkinson Tårnby og Dragør 

Søndag 13. marts kl. 14.00 – 16.30

Der har tidligere været en klub i 
området ”Amagerland” og derfor vil 
vi nu se, om der er interesse for en 
lokalforening igen.
Kredsen vil sammen med nogle 
medlemmer fra Kastrup og Dragør 
invitere til et medlemsmøde. 

Program
Kl. 14.00 – 14.15 Velkomst, kort præsentation 
Kl. 14.15 – 14.30 Bordinghus Spillemænd underholder 

Kl. 14.30 - 15.15 Livet med Parkinson, motivation, inspiration,  
erfaringsudveksling og socialt samvær. Forskellige eksempler på, 
hvordan en klub fungerer /ved Ulla Mikkelsen
Kl. 15.15 - 15.30 Bordinghus Spillemænd underholder

Kl. 15.30 - 15.45  Skal vi have en lokalforening Klub Amagerland?
Kl. 15.45- 16.00 Bordinghus Spillemænd underholder.

Der bliver serveret kaffe/te med brød
Tårnby Foreningshus •  Amager Landevej 71 • 2770 Kastrup

Tilmelding senest torsdag 10. marts til:
Inge Rasmussen: k-i@rasmussen.mail.dk  4484 1218
Ulla Mikkelsen: mik@ishoejby.dk 2714 3754

Venlig hilsen
Ulla og Inge Kredsen • Preben, Simon og Ole  Dragør, Kastrup
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Årets møntbørs 
blev et stort 
tilløbsstykke
En ekstra stor satsning med 
annoncering og nyt lokale 
gav bonus for Amagerlands 
Numismatiske forening

Det var med en vis spænding, 
at Amagerlands numismati-
ske forening (møntsamlere) 
en lørdag midt i februar åb-
nede årets Møntbørs på Skot-
tegårdsskolen. 

- Hvordan ville det hele for-
løbe, når konceptet er ændret 
i forhold til senere år? Spurg-
te formanden for foreningen, 
Steen Jakobsen sig selv og 
svarer selv.

- Heldigvis gik det godt. Vo-
res satsning ved at flytte loka-
litet og øge eksponeringen af 
Møntbørsen bar frugt. Der var 
ca. 50 procent flere besøgen-
de end i de foregående år og 
det største antal de seneste 
10-15 år.

I alt var der 123 besøgende 
og bytte- og købelysten var 
stor blandt de fremmødte.

Der var fem mønthandlere 
på besøg, der blev udlejet 11 

bytteborde og otte forskellige 
udstillinger i montre skulle 
vurderes og præmieres. Her-
udover blev der afholdt auk-
tion over 134 numre. 

- Samtidig kan jeg glæde 
mig over, at vi fik 10 nye med-
lemmer på dagen, fortæller 
Steen Jakobsen. 

- en af de allervigtigste for-
hold, der var med til at skabe 
en god dag, var alle de frivil-
lige, som har hjulpet med at få 
afviklet Møntbørsen. Jeg kan 
ikke sige dem tak nok, siger 
formanden.

- Jeg glæder mig allerede 
til næste års Møntbørs, og 
med den erfaring som vi nu 
er blevet rigere, er jeg sikker 
på, at alle får en endnu større 
oplevelse. 

tsp
Foto: Rene, Preben mfl.

Deltagere i Møntbørsen skulle stemme om hvilken udstilling de synes bedst om og vinderen 
blev Bente Munk Møllers udstilling med temaet: ”Med en mønt i hånden kan alting ske”. I 
Bentes udstilling var der mange mønter, som blev brugt som skeer og her ud over var der 
halskæder, lommeurskæde, armbånd mv. Bente modtog fortjent 1. præmien, som var et 
gavekort på kr. 200,- fra Samleren. 

En glad Bente og Finn (Finn trak sig selv i lodtrækningen om 
en fl. Gl. Dansk).

Der var satset, da Amagerlands Numismatiske Forening flyttede den årlige møntbørs til 
Skottegårdsskolen, men med flere gæster end de seneste 15 år og besøg af fem mønthandlere 
blev forventningerne mere end indfriet. 
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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 •

Fakta
anF blev stiftet i 1972 og 
har i dag 136 medlemmer. 

Der afholdes 15-18 år-
lige møder - heraf langt 
de fleste med auktion - på 
Tårnby Hovedbibliotek. 

Møderne begynder kl. 
18.30 med eftersyn, auk-
tion starter kl.19.30. For 
at deltage i foreningens 
auktioner skal man være 
medlem. 

Afløsning efter 22 år som formand
Steen jakobsen overtog 
formandskabet efter Gunnar 
Blunk i Amagerlands Nu-
mismatiskeforening (mønt 
samlere)

efter 35 år i bestyrelsen - de 

seneste 22 år som formand - 
i Amagerland numismatiske 
Forening, AnF, fandt Gunnar 
Blunk endelig sin afløser.

Det er nu Steen Jakobsen, 
som står i spidsen for forenin-
gen med det svære navn, men 

numismatiker betyder mere 
end bare mønt/pengesamler. 
Som det fremgår af reporta-
gen fra klubbens møntbørs, 
strækker samlermanien sig til 
andre gyldne effekter.

Steen Jakobsen er naturlig-
vis også samler og numisma-
tiker om en hals, men han er 
begyndt sent. 

- Jeg startede med at samle 
mønter i 2011. Da jeg søgte 
oplysninger om, hvor man 
kunne møde andre med inte-
resse for mønter, tog jeg ind 
til Hafnia Coins og Finn ras-
mussen anbefalede mig at 
melde mig ind i AnF og Lands-
organisationen DnF.

- Jeg samler på danske år-
gangsmønter i bedre kvalite-
ter og for et par år siden blev 
samlerområdet udvidet til 
også at gælde bedre skillings-
mønter. Mere specifikt er jeg 
begyndt at samle på Fr. IV.

I forbindelse med for-
mandsskiftet bragte forenin-
gens blad et interview med 
den nye formand. 

planer for ANF
På kort sigt vil jeg have fokus 
på at kvalitetssikre forenin-
gens auktionslister. Som nyt 
medlem blev jeg ofte skuffet 
over, hvor stor forskel der var 
på beskrivelserne i forhold til 

virkeligheden. Det kan ingen 
være tjent med og jeg er sik-
ker på, at når vi får en mere 
korrekt beskrivelse af mate-
rialet, så vil mange medlem-
mer gå glade hjem efter en 
dejlig klubaften og en større 
del af de indleverede mønter 
vil blive solgt.

Desuden skal foreningen 
være mere synlig, så vi skal 
eksponere Møntbørsen og 
bruge hjemmesiden mere ak-
tivt. 

Flere skal inddrages
Min ledelsesfilosofi er, at ind-
dragelse skaber resultater og 
tilfredse medlemmer. Derfor 
vil jeg delagtiggøre bestyrel-
sens medlemmer, hvor det er 
relevant, så det ikke kun er 
Tordenskjolds soldater, der 
trækker læsset. Jeg ved godt, 
at mange ikke ønsker at del-
tage yderligere, da man pri-
mært er medlem for at samle 
på mønter. Men hvis vi er 
flere, som tager en lille tørn, 
bliver det lettere og også en 
tilfredsstillelse for den enkel-
te, som dermed bliver en del 
af noget større. 

Og så er det er min plan at 
inddrage medlemmerne i for-
eningens fremtidige udvik-
ling ved at de inviteres til et 
seminar/debataften, hvor alle 
får mulighed for at sætte kur-
sen for fremtiden. 

Foreningen om 5 år
Om 5 år skal AnF være den 

mest attraktive møntforening 
i Danmark. Vi skal være kendt 
for, at vores mødeaftener er 
noget specielt med input og 
debatter. Og auktionslisterne 
skal dække over mange sam-
lerområder og variere i kva-
litet, så mange medlemmer 
tilgodeses.  

Ganske vist forudser jeg, at 
det kan blive svært at opret-
holde vores niveau for auktio-
nerne, men volumen er ikke 
et mål i sig selv. Det er kva-
liteten, der er afgørende og 
mødeaftenerne ser jeg gerne 
udvikler sig med indlæg og 
debatter om mønter. 

bbark

Efter 22 år takkede Gunnar Blunk af som formand for 
Amnagerlands Numismatiske Forening og Steen Jakobsen 
tog over. Her den afgående og den nye formand i forbindelse 
med formandsskiftet.

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

Der er fuld gang i tilmeldin-
gerne til det traditionsrige 
Lillebror Lotteri, hvor børn 
og unge fra lokale foreninger 
og skoler kan slå to fluer med 
et smæk ved at støtte Bør-
nehjælpsdagens arbejde og 
tjene penge til fælles udstyr 
eller oplevelser.

Hvert salg af et Lillebrorlod 
til 20 kroner giver 8,50 krone 
direkte til klubben eller klas-
sen - og det kan nemt løbe 
op i rigtigt mange penge. Ved 
lotteriet i 2015 tjente fire 
Tårnby-klubber til sammen 
mere end 67.000 kroner (de 
unge deltagere fra Dragør 
Boldklub løb med titlen ’bed-
ste sælgere’ og en indtjening 
på 45.568 kroner i 2015.

Overskuddet fra lodsalget 
går til Børnehjælpsdagens ar-
bejde for de anbragte børn og 
unge, der bor på en døgninsti-
tution eller hos en plejefami-
lie i Danmark.

- Så lotteriet kan også bi-
drage til læring om social 
ansvarlighed, fordi børnene 
gennem lodsalget hjælper 
andre børn, fortæller Anne 
nielsen, koordinator af lotte-
riet i Børnehjælpsdagen.

I 2015 fik 9.453 børn og 
unge på børnehjem og i ple-
jefamilier glæde af Børne-
hjælpsdagens arbejde. 

Det koster ikke noget at 
bestille eller efterbestille 

lodder. Klassen eller klubben 
bestemmer selv, hvor meget 
tid de vil sætte af til lotteriet. 
Lodsalget skal bare finde sted 

inden for perioden 17. marts 
til 16. maj 2016. Tilmelding 
sker på hjemmesiden www.
bhd.dk

Der er penge i Lillebror-lodder
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ALVin og de FrÆKKe Jordegern 
– PÅ FARTEN, dansk tale                                           
27 – 28/2: kl. 13.30
5 – 6/3: kl. 12.00
12 – 13/3: kl. 14.00 t. f. a.

ZOOTROPOLIS, dansk tale – 2D            
27 – 28/2: kl. 15.30
5 – 6/3: kl. 12.30
12 – 13/3: kl. 13.00 fr. u. 7

AnTBoy 3
27/2: kl. 16.00
5 – 6/3: kl. 14.30
12 – 13/3: kl. 16.00 fr. u. 7

BIEN MAJA, 
dansk tale
27 – 28/2: kl. 14.00 t. f. a.

hiL CÆsAr                                                                                      
26 – 28/2: kl. 17.45 fr. u. 7

spoTLighT                                                                                    
26 – 28/2: kl. 20.00
29/2 – 2/3: kl. 18.00
3 – 9/3: kl. 17.00 fr. u. 7

GODS OF EGYPT, 3D                                                                        
26 – 28/2: kl. 20.30

GODS OF EGYPT, 2D
29/2 – 2/3: kl. 20.30
3 – 9/3: kl. 19.30 t. o. 11

BrooKLyn
26 – 28/2: kl. 18.15 fr. u. 7

Se den danske Oscar-kandidat til ½ pris:
Krigen
28/2: kl. 16.00 t. o. 15

Danmarkspremiere:
FLAsKeposT FrA p
3 – 4/3: kl. 17.30 + 20.00
5 – 6/3: kl. 15.00 + 17.30 + 20.00
7 – 16/3: kl. 17.30 + 20.00
Visningerne 3 – 4/3: kl. 17.30, 5 – 6/3 kl. 
15.00 + 17.30, 7 – 9/3 kl. 17.30 og 10 – 
16/3 kl. 20.00 er med danske undertekster.
  t. o.15

Danmarkspremiere:
CAroL
10 – 16/3: kl. 18.00 fr. u. 7

sAULs sØn                                                                                                                  
10 – 15/3: kl. 20.30 t. o. 15

Forpremiere:
KUNG FU PANDA 3,  dansk tale – 2D                                                                                          
12 – 13/3: kl. 15.15 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
The diVergenT series: 
ALLegiAnT                                                                           
16/3: kl. 20.30

Programmet for perioden 17 – 24/3 kan ses 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten 
af uge 11, men vi ved allerede nu, at du kan 
glæde dig til:
Forpremiere og Danmarkspremiere 
på BATMAn V sUperMAn, 
Danmarkspremiere på KUng FU 
pAndA 3, Danmarkspremiere på My 
Big FAT greeK Wedding 2 og 
forpremiere på eddie The eAgLe.

spoTLighT
Da den nyudnævnte redaktør, Marty Baron, 
overtager ledelsen af the Globe i sommeren 
2001, er en af hans første beslutninger at 
bede avisens Spotlight gruppe om at følge op 
på en notits om en lokal præst, der anklages 
for seksuelt at have misbrugt dusinvis af unge 
sognebørn over en periode på over 30 år. 
Selv om de er fuldkommen klar over, at det vil 
få uoverskuelige konsekvenser at angribe den 
katolske kirke i Boston, begynder Spotlight 
redaktøren, Walter “Robby” Robinson, 
journalisterne Sacha Pfeiffer og Michael 
Rezendes, og deres researcher, Matt Carroll, at 
efterforske den betændte sag. 

gods oF egypT
Oldtidens Egypten kommer til live som aldrig 
før i den magiske adventure-film Gods of 
Egypt. Her går mennesker og guder side om 
side langs Nilens breder, men freden trues af 
den forsmåede gud Set, der blænder tronens 
retmæssige arving, Horus, og kaster verden ud 
i kaos. Kun ved hjælp af den unge tyv Bek kan 
Horus få sine øjne igen, og sammen kæmper 
det umage par mod en hær af fantastiske 
monstre, før Horus kan møde Set i et endeligt, 
episk opgør.

BrooKLyn
Saoirse Ronan er den betagende centrumfigur 
og en klar favorit til en Oscarnominering for 
den sødmefyldte indsats i ’Brooklyn’, hvor hun 
spiller en irsk immigrant, der lander i Brooklyn 
i 1950’erne. Her møder hun, hvad der tegner 
til at blive hendes livs kærlighed, men snart 
indhentes hun af fortiden og valget mellem det 

liv, som hun egentlig har lagt bag sig og det, 
hun netop har taget hul på. Nick Hornby har 
skrevet det forførende hjertevarme manuskript 
på baggrund af Colm Tóibíns roman.

CAroL
Den unge Therese Belivet møder den gifte 
kvinde Carol. Mødet bliver starten på et forbudt 
forhold mellem de to kvinder.
Overklassefruen Carol er fanget i et mislykket 
ægteskab i 1950’ernes New York. I et 
stormagasin på Manhattan møder hun den 
unge ekspedient Therese, der drømmer om et 
andet og mere meningsfuldt liv. En forsigtig 
gnist tændes mellem dem og jo tættere 
deres forhold bliver, des tydeligere bliver 
det, at prisen for at følge deres hjerter er 
umenneskelig høj. 

sAULs sØn
Saul Ausländer, er del af en Sonderkommando, 
som mod lidt ekstra levetid udfører ’betroet 
arbejde’ i krematorieovnenes nådesløse skær. 
Da Saul en dag graver en udåndende dreng 
frem af bunkerne af døde kroppe, beslutter 
han sig for at risikere, hvad der sandsynligvis 
vil blive hans sidste timer, til at give barnet en 
værdig begravelse...

Filmoversigt 

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

åBnings Tider
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.

BABy Bio TIRSDAGE KL. 11.00
8/3: FLAsKeposT FrA p med danske 
undertekster
15/3: singLe i neW yorK 
TirsdAgsBio KL. 10.30
8/3: FLAsKeposT FrA p med danske 
undertekster
15/3: CAroL
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Fremover omdeles Tårnby bladet på én dag, 
så næste udgave af Tårnby Bladet kommer 

langfredag 25. marts og dækker redaktionelt april 2016. 

Deadline er allerede 
mandag 21. marts 2016 kl. 10 formiddag.

Netværkshuset ... 
... holder til i et lille, hyggeligt hus i Kastruplundgade 13. Det spændende med 
et netværkshus er, at mange forskellige mennesker i forskellige aldre og med 
forskellig baggrund kan mødes til fælles oplevelser og udveksle erfaringer. 

netværkshuset er også åbent for dem, som blot ønsker en kop kaffe og en 
uformel snak. netværkshuset drives primært at engagerede frivillige. I huset 
fokuserer vi på brugerinddragelse, og vi er således meget interesseret i at 
høre, hvilke aktiviteter både vores brugere og frivillige ønsker at starte og 
deltage i. 

vi tilbyder bl.a.: 
• Ungeklub – mandagstræf for dig mellem 20 og 30 år kl. 17-20.
• afspænding hver tirsdag kl. 10.30. 
• Walk’n talk – vi går 5 km ture i nærområdet og hygger bagefter med frugt 
og drikke. 
• Malerværksted for alle – også for dig der aldrig har malet før.  
• Desuden Haveglæde • Kreativt værksted • Fredagstræf for dig mellem 30 og 
60 år hver 3. fredag. • Zumba • Søndagstræf • Udflugter/ture.
Faste åbningstider: tirsdage kl. 10.30–16 & torsdage kl. 11–15.

Netværkshuset udstiller og 
byder på hygge
netværkshuset Kastruplund er et rus-
frit mødested i Tårnby drevet af røde 
Kors Hovedstaden. De henvender sig 
til alle mellem 20-70 år, som savner 
flere gode relationer i livet. Her kan 
man møde andre i et socialt fælles-
skab og fylde dagen med et positivt 
indhold.

nu har brugerne af netværkshuset 
samlet en række malerier malet af 
nogle af husets brugere i en meget fin 
udstilling. Flere troede ikke de kunne 
male, andre har malet for mange år si-
den, men nu tør de stå frem og lader 
andre se på deres billeder. 

Samtidig vil der være salg af hånd-
strikkede uldsokker, uldne hjemme-
sko, Mary huer, Mary svøb/sjaler og 
Beatrice svøb. Pengene fra salg af ma-
lerier og strikvarer går til netværks-
huset. 

- Vi håber mange vil komme og se 
udstillingen og samtidig opleve vores 
hyggelige hus og høre, hvad vi ellers 
laver af aktiviteter i dette skønne hus, 
siger leder af netværkshuset, Simone 
Mai Päevatalu.

- Kom i god tid og nyd en kop kaffe, 
the og sodavand og hjemmebagte ka-
ger samt lækre flæskestegssandwich’ 

som sælges til rimelige priser.
spanger

iNFo:
Fernisering i Netværkshuset 
Kastruplund, Kastruplundgade 13, 
Baghuset lørdag 12. marts kl. 13-15 

Aktiviteterne i Netværkshuset sætter brugerne selv i gang. Man lærer af 
hinanden og når det kommer til maler-/tegner værkstedet om fredagen, så 
giver man også hinanden mod - eksempelvis til at udstille.

De fleste håber nok på snarlig 
forår med sol og varme, men når 
Netværkshuset Kastruplund holder 
fernisering af egne malerier er 
der samtidig udsalg af strikvarer 
- og pengene fra salget går til 
Netværkshuset.

©
 N

or
di

sk
 F

ilm
©

 F
ilm

co
m

pa
gn

ie
t

©
 F

ilm
co

m
pa

gn
ie

t

©
 F

ilm
co

m
pa

gn
ie

t

KUng FU pAndA 3
Da Pos forsvundne panda-far 
pludseligt dukker op, rejser den 
genforenede duo til et hemmeligt 
panda-paradis, hvor de møder 
en masse morsomme, nye 
pandaer. Men da den overnaturlige 
superskurk Kai begynder en færd 
gennem Kina for at besejre alle 
Kung Fu-mestrene, må Po gøre 
det umulige – lære at træne en 
landsby fuld af hans legesyge, 
klodsede venner til at blive 
den ultimative hær af Kung Fu-
pandaer!

The diVergenT series:
ALLEGIANT, 
Tris og Four tager til en ny 
verden, der er langt farligere 
end nogensinde før. Efter de 
skelsættende afsløringer i 
Insurgent må Tris flygte med 
Four over muren, der omslutter 
Chicago. For første gang forlader 
de den eneste by og familie, 
de nogensinde har kendt. På 
den anden side af muren bliver 
tidligere opdagelser hurtigt 
meningsløse, da chokerende nye 
sandheder afsløres. Tris og Four 
må hurtigt afgøre, hvem de kan 
stole på, da en nådesløs kamp, 
der truer hele menneskeheden, 
antændes udenfor Chicagos mure. 
For at overleve tvinges Tris til 
at træffe umulige valg om mod, 
troskab og kærlighed

BATMAn V sUperMAn
Af frygt for den manglende 

regeringskontrol med Supermans 
gudelignende kræfter går 
Gotham Citys egen stærke og 
ressourcestærke forkæmper for 
lov og retfærdighed, Batman, 
til angreb mod Metropolis’ hidtil 
elskede og respekterede beskytter, 
mens magthaverne forsøger at 
finde ud af, hvilken type superhelt, 
verden egentlig har brug for. 

eddie The eAgLe
Michael Edwards er bedre kendt 
som ”Eddie the Eagle” – den 
mest berømte skihopper i britisk 
historie. Helt fra barn har Eddie en 
eneste drøm – han vil deltage ved 
de Olympiske Lege, hvad end det 
så kræver. 
Han er ikke særlig atletisk 
og prøver mange forskellige 
sportsgrene, før han finder frem 
til, at skihop må være hans vej til 
OL. 
Eddie kaster sig ud i det ene 
halsbrækkende spring efter det 
andet, og han når sjældent halvt 
så langt som sine konkurrenter. 
Han får hjælp af en tidligere 
skihopper, og det lykkedes ham at 
forbedre sin teknik tilstrækkeligt 
til at kvalificere sig til Calgary 
Olympiaden. 

My Big FAT greeK 
Wedding 2
Da en familiehemmelighed afsløres 
,bringes hele familien Portokalos 
sammen til et endnu større, græsk 
bryllup. Og det er ikke kun Toula, 
som vender tilbage, det gør alle 
de andre karakterer fra den første 
film også.
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FREMLYSNiNG
Redaktionen har fået indleveret to effekter, som det må være trist  at mangle. 

En BØRNEVEST/DYNEVEST efterladt ved KG66’s opvisningsplads ved Spræl i Havnen 
i september og ET SÆT NØGLER fundet på parkeringspladsen ved redaktionen i den 
”lille skolegård” på Tårnby Skole.

Vi vil være glade for, at ejerne melder sig - og vi tror også at ejerne vil være tilfredse. 
Nøgleskiltet bærer en inskription - fortæl, hvad der står og nøglerne kan afhentes.

TÅRNBY BLADET, Englandsvej 290. 32 509 290. Kontortid daglig kl. 9 til 12 
eller Foreningskontoret samme adresse 32 505 290. 

Ring og hør hvornår vi er her udover kontortiden.

www.taarnbybladet.dk

SIDSTe CHAnCe

Kørestolscurlere spiller uden 
fejere. Det er  op til kasteren 
at sende stenen præcist af 
sted. Træner Per Christensen 
tv.
TCC har en meget smuk og 
funktionel hal, indrettet 
med tilskud fra Lokale- 
og Anlægsfonden, så 
handicappede har de bedste 
adgangsforhold til hallen og 
til cafeteria. 
Foto: Kurt Pedersen, Amager 
Fotoklub.

Der er stadig plads til en til
Da Tårnby curling club holdt 
åbent hus for nye handicap-
curlere var der bid – men 
der er stadig plads til flere

- nåede du ikke forbi, da Tårn-
by Curling Club, TCC, holdt 
åbent Hus for nye interesse-
rede kørestolsbrugere, er der 
stadig mulighed for dig, hvis 
du har lyst til at prøve denne 
særlige hobby, fortæller leder 
af TCC’s handicap-curling, Per 
Christensen.

- Vores åbent Hus-arrange-
ment gav i hvert fald en spil-
ler lyst til at komme tilbage 
for at prøve mere.

Som al sport drejer det sig 
om at blive god og meget 
gerne vinde. Kørestolscurling 
er mere end det. Det sociale 
samvær med andre perso-
ner i kørestol og almindelige 
curlere er væsentligt. Det er 
sjovt at spille curling og man 

vil møde nye venner.
- Derudover er der jo også 

den gevinst ved spillet, at når 
man dyrker sport, har man 
noget at se hen til og det høj-
ner éns livskvalitet, siger Per 
Christensen.

TCC har seks aktive spillere, 
heraf to kvinder og håber på 
at man minimum bliver otte 
spillere, så der kan dannes to 
teams, som kan spille/træne 
imod hinanden.

Bonus
Det er nok den sport i Dan-
mark, hvor man har størst 
chance for at komme til at 
spille på et landshold, hvis 
man har ambitioner om at 
spille på det niveau.

et team i Kørestols Curling 
skal være mixet, dvs. at der 
skal være mindst én af hvert 
køn, når man spiller til VM-
kvalifikation, VM, Paralympics 
(handicap OL) og andre inter-

nationale turneringer.
et landshold fra TCC vandt 

sølv ved VM i 2005.
Ud over 1-2 ugentlige træ-

ninger, har man også mulig-
hed for at deltage i klubturne-
ring samt andre turneringer. 
TCC står selv for en årlig In-
ternational Kørestols Curling 
turnering i september, hvor 
mange af verdens bedste cur-
linghold deltager. nye spil-
lere har også mulighed for at 
deltage, hvis man opnår et 
niveau til dette. 

- Jeg opfordrer alle med 
kendskab til en kørestolsbru-
ger til at tage vedkommende 
med ned til os og opleve, hvor 
hurtigt man opnår resultater. 
Finesserne kommer senere.

Kontakt træner Per Chri-
stensen på mobil 6064 2907 
for spørgsmål og for at få en 
gratis uforpligtende prøve-
time.                            spanger

Gå trækfuglene i møde
Kom til trækfugle-aften på 

Naturcentret

Foreningen Norden i Tårnby / Dragør inviterer til 
naturaften i samarbejde med Tårnby Naturskole - det skal 
blandt andet handle om traner

Denne aften hvor vi lige er gået ind i sommertiden vil 
naturvejleder Jacob Jensen og natur-skolens mangeårige, 
men nu pensionerede Eddie Fritze fortælle om fuglelivet 
på Vestamager og i luften over.

Arrangementet er gratis, Foreningen Norden byder på 
et mindre traktement. Når foreningen har aftalt denne 
aften med Jacob og Eddie skyldes det, 30 Norden-
medlemmer ugen efter tager på bustur til Tranedansen 
ved Hornborgasjön,  hvor traner i 10.000’vis opholder sig 
en lille måned og fouragerer.

Denne aften er for alle interesserede, men da 
deltagerantallet er begrænset, skal vi have en tilmelding.

Fugle-aften på Naturcentret torsdag 31. marts kl. 19 til ca. 
21. Medlemskab af Foreningen ingen betingelse.

TiLMELDiNG oG iNFoRMATioN
Mail/ring til Terkel Spangsbo, formand for Foreningen 
Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. terkel.
spangsbo@mail.dk eller ring 3251 0873 / 4038 0450. 

Foto herover: I løbet af marts/april slår 10.000’vis af 
traner sig ned ved Tranedansen ved Hornborgasjön for at 
fouragere inden de parvis søger videre til ynglepladserne 
længere nordpå.

Naturcenter Amager, Granatvej 3-15, 2770 Kastrup

Der er 6 timers parkering døgnet rundt alle ugens dage 
og p-skive er påkrævet.

På Naturcenteret er der mange forskellige aktører: 
Naturstyrelsen, Tårnby Kommune, Københavns 
Kommune, Traktørstedet Vestamager og Projektet 
Amager Skovhjælpere.
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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

Sofabord 600,- (foto nederst th.)
Gammel standerlampe 200,-, lille 
skænk, hjørneskab samt mange andre 
ting. 
Ring 42 78 83 49 og aftal tid for 
besigtigelse. Afhentes i Skottegården.

SÆLGES GRUNDET 
FLYTNING TIL 

MINDRE LEJLIGHED!

Tøndekonge blev Morten 
Lihme og tøndedronning i 
den smukke amagerdragt 
Christine Sønderup.

Traditioner holdes i hævd i Ullerup

15 ryttere stillede op til den traditionelle 
fastelavns-tøndeslagning i ullerup 

Foto Dan Reinhardt

Det havde regnet meget natten før, så der var 
meget vand hvor publikum skulle stå, og der 
hvor rytterne skulle ride, var der uhyre pladret, 
så heste og seletøj blev godt beskidte. 

Tøndekonge blev Morten Lihme og tønde-
dronning i den smukke amagerdragt Christine 
Sønderup. efter at tønden var slået ned, red 
man ned til forsamling huset, hvor alle blev be-
værtet med punch og senere på aftenen var der 
bal i forsamlingshuset, hvor den første dans var 
kattekongen og kattedronningen og der blev 

festet til den 
lyse morgen, 

bbark

Fremover omdeles Tårnby Bladet på én dag, så næste udgave af Tårnby Bladet 
kommer fredag 25. marts og dækker redaktionelt april 2016. Deadline er allerede 

mandag 21. marts 2016 kl. 10 formiddag.
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