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BØRNEHAVEN KASTRUPGÅRD er en lille børnehave som hvert år lader børnene arbejde i projektgrupper og som afslutning på et halvt års arbejde inviterer 
forældre, bedster og hvem der ellers skulle have lyst, til fernisering med alt hvad dertil hører af optræden, kostumer, gæster og kager til den store guldmedalje. 
Således også tidligere på året, hvor Cafe-Røllike lagde rammer til festen. I år havde børnene arbejdet med temaet ro og nærvær og inddrog en ekstern yoga- 
og mindfulness-instruktør i arbejdet. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.                                                                              Se flere billeder side 32 og læs historien.

Hvem knokler her bag høvlen?
Fotograf Ivan Givskov kunne 
heldigvis ikke styre sin nys-
gerrighed og krøb gennem 
hegnet til Glamsbjergvej og 
tog flere spændende billeder 
af vægmalerier.

Bygningen har senest væ-
ret autoværksted og er under 
nedrivning, men tidligere var 
her snedkeri. Hvem ved noget 
om snedkeriet og malerierne 

af et levende håndværker-
miljø.

Og hvem har malet sine kol-
legaer, er foto fri fantasi  eller 
er de fra virksomheden, se 
vinduerne. Se flere foto  inde 
i avisen. Redaktionen sender 
alle oplysninger videre til lo-
kalarkivet.

Se mere på side 8

100 procent sejr i Ankestyrelsen
Nanna Puggaard og hendes 
forældre Morten og Hanne 
Puggaard har fået en su-
veræn sejr i Ankestyrelsen 
i deres klage over Tårnby 
Kommune

Af Terkel Spangsbo

Nanna Puggaard er som mange 
gange tidligere beskrevet i 
Tårnby Bladet hjerneskadet 
efter hun faldt om med hjerte-
stop på grund af en udposning 
på den store venetilførsel til 
lungen i en gymnastiktime på 
Løjtegårdsskolen i april 2016.

I det lange rehabiliterings-
forløb er forældrene gang på 
gang stødt på modstand i So-
cialcentret, som var sagsbe-
handler i indretningen af det 
hjem Nanna og hendes familie 
skal leve og bo i på Jacob Ap-

pels allé.
Nu er første salen færdig-

indrettet med et værelse og 
stort badeværelse og toilet til 
Nanna, en kombineret trappe 
og lift samt en terasse med 
niveaufri udgang er anlagt og 
af store ting mangler kun den 
specielle elevator/lift, der kan 
bringe Nanna fra stue- til før-
ste salsniveau.

Endnu har familie ikke mod-
taget en eneste øre fra kom-
munen. De skal nemlig selv 
lægge ud for alle udgifter og 
samtidig skal alt godkendes 
i såvel projektfasen som når 
arbejdet er udført af Tårnby 
Kommune.

Det har ellers været kommu-
nens holdning, at når familien 
havde valgt andre løsninger 
end dem kommunen gennem 

sine aftale-firmaer ville gå 
med til - og selv betale diffe-
rencen - så var familien helt 
på egen hånd og ville ikke 
modtage råd og vejledning fra 
kommunen.

Nu har Hanne og Morten 
Puggaard fået Ankestyrelsens 
ord for, at deres projekt med 
elevator/lift var helt i orden og 
kommunen ikke kunne stille 
yderligere eller specielle krav 
til udformningen.

Den valgte leverandør kan 
færdiggøre elevator/liften, 
på en måned, men trods An-
kestyrelsens klare afgørelse, 
skal man vente til ”engang i 
marts” før kommunen har tid 
til at endnu en gang at læse 
projektet igennem og se på de 
færdige arbejder.

          Læs mere side 4
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Sikkerhedskontrol i dobbelt størrelse
Efter mere end to års byggearbejde er Københavns Lufthavn 
nye 1.800 kvadratmeter sikkerhedskontrol taget i brug med 
mere plads og lys til passagererne. 

Der blev uddelt masser af ros til både passagerer og 
medarbejdere i sikkerhedskontrollen. På trods af udfordringer 
med byggerod og mindre plads i byggeperioden, var den 
gennemsnitlige ventetid for passagererne i sikkerhedskontrollen 
nede på 4 minutter og 57 sekunder i 2017.

Fakta

• Siden 2007 er sikkerhedskontrollen øget fra 16 til 23 spor
• Der arbejder 500 medarbejdere i sikkerhedskontrollen
• Hver dag går der i gennemsnit 30.000 passagerer igennem 
sikkerhedskontrollen, på travle dage 44.000.

Jens Mandrup (SF) ny formand for Trafikudvalg 
Region Hovedstadens Trafikudvalg valgte Jens Mandrup, som 
tidligere har været formand for Miljø- og Trafikudvalget. Han  
ser frem til at fortsætte arbejdet med det trafikpolitiske:

- Trafik er noget, som optager rigtig mange borgere i 
Region Hovedstaden. For mig er det yderst vigtigt, at der 
er velfungerende sammenhængende kollektiv trafik i hele 
Region Hovedstaden, siger Jens Mandrup.

I Trafikudvalget sidder blandt andet Erik Rostell Gregersen (A).

Forbrugervalg til Forsyningen
Der er holdt valg til bestyrelsen i Tårnbyforsyning Vand A/S 
og Tårnbyforsyning spildevand A/S.

Jørgen Jørgensen, Randkløve Alle, Kastrup og Per Jakobsen, 
Ambra Alle,  Kastrup er valgt til at indgå i bestyrelsen af 
selskaberne for de næste 4 år.

Ole Tolstrup, Mortel Alle og Susanne Hermansen, Vestavej, 
begge Kastrup er valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Hvad skal der ske med Tårnby Torv
- og hvordan med trafikken på Englandsvej
Bevaringsforeningen inviterer til debatmøde om de to store 
spørgsmål om højhus på Tårnby Torv og trafikproblemerne på 
Englandsvej.

Peter Damgaard, historiker, lægger ud med sine ønsker 
til Tårnby Torv, som skal rives ned til fordel for et højhus 
og Thomas Holbech, der er systemkonsulent, og mangeårig 
beboer af Tømmerup Landsby, har spændende ideer til 
løsning af trafikproblemerne på Englandsvej, Motorvejen og 
Tømmerupvej.

Mødeleder Knud Vilby - offentlig adgang.

INFO: 

Tirsdag 20. marts kl. 19.00 til 20.15. Udstillingscenter 
Plyssen, Amager Strandvej 350,1.sal

Fra hove meddeles at …
MENS DETTE SKRIVES venter befolkningen 
(må man tro) på resultatet af årets Michelin-
kåringer på, hvilke krybdyr og insekter, der 
er i farezonen for at havne på menukortene 
i 2018. Endelig en nyhed, der kunne få plads 
blandt den seneste måneds prinserøgelse og 
her tænker jeg ikke på Margrethes smøger!

MIT FØRSTE MØDE MED MICHELIN var i 
reklamefilm om dæk, hvor en hvid noget 
dellet figur udviste stor adræthed på grund 
af slægtskabet med omtalte dæk. Senere 
fik en teatergruppe, jeg har et indgående 
kendskab til, den idé at bruge figuren i en 
gadeteaterforestilling, hvor en rolle skulle 
ændre facon ved at indtage en cok-milk med 
det som nu kendes som anabolske steroider 
(nej ikke hæmorider – det var en følge af de 
førnævnte).

VEDKOMMENDE ROLLE fuppede sig til 
topplaceringen i flere discipliner i et 
sportsgame, som skulle lede folkets 
opmærksomhed væk fra nød og elendighed og 
at spædbørn som hidtil havde været friske og 
sprælske af modermælk, nu blev fodret med 
en mælkeerstatning på baggrund af cok-milk.

HVOR HAVDE VI DOG for snart 40 år siden den 
overdrevne fantasi fra?

NÅH, MEN VI LÅNTE KOSTUMET til Michelin-
manden og forestillingen bragte lykke, men 
knap så meget handling, men det er vilkårene 
for sådan noget socialistisk venstrefløjs 
pjat. Det kan i bedste fald more, men tages 
alvorligt, nej heller ikke af socialistiske 
venstrefløjspartier.

SÅ SPANGSBO! Nu er du langt ude over 
konceptet for dine meget personlige 
klummer. Ikke være voldsom, ikke såre, ikke 
tro du kan flytte selv små tuer, som ellers nok 
siges at kunne vælte store læs.

TILBAGE PÅ SPORET! Et af indslagene i dagens 
pressebillede var en snak med chefen på 
restaurant Dragsholm Slot og her krydser 
mine sammenlignende billeddannelser så 
hinanden, for jeg har et barndomsminde fra 
Dragsholm – voldsomst fra den nærliggende 
kirke, som hedder Fårevejle kirke. Her lå 
nemlig til offentlig skue mod betaling jarlen 
af Bothwells jordiske rester i en glasmontre 
i krypten. Jarlen havde i levende live, for 
levende mente man (Elisabeth I af England), 
rodet sig ind i kvindekampen i England 
mellem omtalte Elisabeth og Maria Stuart. 
Og dansk adel, som allerede dengang var 
opmærksom på eksporten til Storbritannien, 
fik jarlen fængslet på Dragsholm, hvor han 
døde i april 1578.

JEG VAR PÅ INTET TIDSPUNKT grebet af frygt 
eller natlige mareridt efter synet, men husker 
stadig guidens ord om, at man kunne se på 
ankler og håndled, hvordan fængselslænkerne 

havde ”gnavet i knoglerne”.

SENERE HAR JEG VÆRET PÅ ØM KLOSTER og 
set hovedopererede hjerneskaller, men dem 
var der så mange af, at det ikke satte sig 
varige spor. 

DERIMOD HUSKER JEG den voldsomme 
hovedrysten som jeg praktiserede, da jarlen 
blev fjernet fra krypten og gravlagt på helt 
normal dansk vis under en sten ved siden 
af alle de andre gravlagte under stene. 
Her spillede dronning Margrethe en ikke 
uvæsentlig rolle. Efter sigende og efter min 
erindring havde hun under et besøg i England/
Skotland mødt en slægtning til jarlen, som 
mente det var upassende, at hendes tip-et-
eller andet oldefar lå der splitter ravendes 
uden tøj på i en lille kirke i Danmark.

PÅ KONGELIG OPFORDRING kunne 
dronningen så opfordre til, at jarlen fik et 
godt lag kirkegårdsmuld over sig – og han 
forsvandt derfor ud af turistbrochuren. At 
der i øvrigt var diskussion om, hvorvidt det 
overhovedet var jarlen og ikke bare en af de 
andre statsfanger, som gik i glemmebogen 
efter ophold på Michelin restaurantens 
hjemsted, spiller så ingen rolle.

SAMME INDFLYDELSE på danske royale 
personagers sidste hvilested ved vi nu, at 
monarken ikke har haft. Og snart er landet 
vel igen oppe på normale omdrejninger 
rent mediemæssigt og de store bladhuse 
kan pakke arkiverne om prins Henriks 
fortræffelige og uforståede heltegerninger 
længere ned i kælderen. 

MIT FØRSTE NÆRE DØDSFALD oplevede jeg 
som 19-årig, da min far døde. Jeg var min mors 
”bisidder” på selve dødsnatten, kørte over for 
alle røde lys på Toftegårds Plads til besøg hos 
min fars søster klokken tre om morgenen, 
var med hos bedemand og præst og da min 
far skulle flyttes fra hospital til kapel. Da jeg 
kom ud i dagslys registrerede jeg, at verden 
kørte fuldstændig uforstyrret, sporvognen på 
Amagerbrogade var i normal fart. Vi betalte 
selv for dødsannoncen i avisen.

NU VAR HAN HELLER IKKE EN PRINS, ”der turde 
være sig selv” for flere skattefrie millioner 
om året. Han var ”bare” min far.

OG SÅDAN ER DER SÅ MEGET – og det går 
jo nok endda. Det er så også løgn, at de 
elektroniske medier ikke bragte andet 
end historier om prinsen liv – der var også 

vejrmeldinger - og de har faktisk 
været bedre de seneste dage set 

med forårshungrende øje.

Foråret venter – og vi venter på 
foråret

Terkel Spangsbo

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby 
Bladforening, 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, dj. 
(ansv. redaktør). Jesper 
Israelsen, dj, Birgitte Barkholt, 
Mona Gjedved, Anne Palm 
Henriksen, praktikant, Ole 
Gjedved (foto).
ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 23.500.  
16.500 husstandsomdeles, 
resten distribueres via 
butikscentre, biblioteker, 
Rådhuset, Udstillingscenter 
Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

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

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 23. februar 2018.

OBS FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er april, der udkommer 
fredag 30. marts.  Deadline 
mandag 26. marts *  Annonce-
deadline fredag 23. marts
DEREFTER FØLGER:
Maj udgaven fredag 27. april. 

Deadline mandag 23. april. 
Annonce-deadline fredag 20. 
april
Juni udkommer fredag 25. maj. 
Deadline lørdag 19. maj * . 
Annonce-deadline fredag 18. 
maj
Juli/aug.udkommer fredag 29. 
juni. Deadline mandag 25. juni. 
Annonce-deadline fredag 22. 
juni
August *  udkommer fredag 10. 
aug.*  Deadline mandag 6. aug.  
Annonce-deadline fredag  3. 
aug.
September* udkommer fredag 
31. aug. Deadline mandag 27. 

aug. Annonce-deadline fredag 
24. aug.
Oktober udkommer fredag 28. 
sept. Deadline mandag 24. sept. 
Annonce-deadline fredag 21. 
sept.
November  udkommer fredag 26. 
okt. Deadline mandag 22. okt. 
Annonce-deadline fredag 19. 
okt.

*  betyder ændring i dato eller 
dag i henhold til normen
GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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Hvad der kan lade sig gøre i 
Dragør er skudt til hjørne i 
Tårnby

Af Terkel Spangsbo

I Tårnby kommune er det ikke 
normalt, at man følger andre 
kommuners gode idéer og det 
skete heller ikke, da Det Kon-
servative Folkeparti sammen 
med Venstre og De Radikale 
stillede et forslag om, at der 
etableres videostreaming fra 
den åbne del af kommunalbe-
styrelsesmøderne i Tårnby.

Det er ikke det mest aktion-
prægede tv, der kan ses på 
www.kommune-tv.dk, men 
teknikken gør, at man enten 
kan se kommunalbestyrelsens 
møder live, mens det udfolder 
sig eller man kan vente til 
mødet er forbi og så let 
finde frem til det punkt på 
dagsordenen, som har speciel 
interesse.

Forslaget var til behand-
ling i kommunalbestyrelsen 
tirsdag 30. januar og var en 
direkte opfølger på Socialde-
mokraternes og SF’s oplæg i 
valgkampen om mere åben-
hed i det kommunale system, 
en åbenhed som skulle føre til 
større engagement og indfly-
delse for borgerne.

Forslaget var Det Konserva-

tive Folkepartis og de øvrige 
borgerlige partiers første til-
tag mod en samlet vision for 
en mere borgernær Tårnby 
Kommune, hvor alle har mu-
lighed for at følge behandlin-
ger af sager i kommunalbe-
styrelsen fra egen sofa via pc, 
mobil eller tablet.

Alle for - flertal stemte 
imod

I debatten lagde Borgmester 
Allan S. Andersen ud med at 
fortælle om Socialdemokra-
ternes sympati for idéen men 
efter diskussion om hvorvidt 
medlemmerne i kommunal-
bestyrelsen ville ”spille op til 
kameraet” og at seerne (som 
man ikke ventede mange af) 
ikke ville opleve medlemmer-
nes spontane mere eller min-
dre morsomme afbrydelser.

- Vi har en forventning om, 
at der er bred opbakning i 
kommunalbestyrelsen til for-
slaget, fortalte Carsten Fuhr 
(C) før mødet.

Ingen af partierne talte di-
rekte imod web-tv, men flere 
henviste til, at borgmesteren 
har sat gang i et større projekt 
om at sætte åbenhed og bor-
gerinddragelse på dagsorden 
i kommunen. Det indebærer 

blandt andet, at der skal ned-
sættes et særligt udvalg (et 
såkaldt § 17, stk. 4 udvalg), 
som skal udarbejde en/flere 
modeller for borgerinddra-
gelse og at en vedtagelse af 
web-tv ville foregribe udval-
gets arbejde.

- Syltekrukke, konklude-
rede Carsten Fuhr.

For idéen talte Det Konser-
vative Folkeparti (2), Venstre 
(3), De Radikale (1) og En-
hedslisten (1). Øvrige var så-
dan set for – bare ikke nu.

Carsten Fuhr (C) stillede 
sammen med venstre 
og de radikale forslag 
om at video-streame 
kommunalbestyrelsens 
møder. Arkivfoto.

Ikke tv fra kommunale møder

Med et skærpet fokus på tæt 
samarbejde med byggeledel-
sen og daglige risikovurderin-
ger kan NCC nu fejre 500 dage 
uden ulykker på byggeriet af 
Amagerværkets nye biofyrede 
kraftværksblok.  

HOFOR kunne for nylig fejre 
rejsegilde på byggeriet af de-
res nye flisfyrede kraftværks-
blok, BIO4, og nu kan NCC fejre 
500 dage uden ulykker på det 
storstilede byggeprojekt. 

Anlægsentreprenøren er 
ansvarlig for at drive den 
200.000 kvadratmeter store 

byggeplads med en skurby 
på mere end 230 skurvogne, 
og har desuden byggemod-
net arealer på Amagerværket 
ved at sikre infrastrukturen i 
jorden til spildevand, vand og 
varme foruden flere kilometer 
højspændingskabler, inden de 
efterfølgende entreprenører 
på projektet kunne gå i gang 
med at bygge.

Byggepladsen ligger lige øst 
for Amagerbakke, ARC’s for-
brændingsanlæg. Foto taget 
fra toppen af skibakken.

tsp

NCC, som står for byggeriet af kraftværksblok kaldet BIO4 
på Amagerværket har markeret 500 dage uden ulykker. I 
løbet af uge 9 begynder nedrivningen af en af skorstenene. 
Normalt ville man sprænge sådan en bavian med dynamit, 
men dels er det for farligt med alle de omkringliggende 
bygninger og dels skal materialet fra nedrivningen 
genbruges 100 procent i nyt betonbyggeri. Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

500 dage uden ulykker
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Vi har valgt at beskrive et enkelt af 
de slagsmål, familien Puggaard har 
været ude i med Tårnby kommune. 
Sagen er symptomatisk for hele 
den to år lange oplevelse familien 
har haft med kommunen

En sag om en 
madras
Da Nanna kommer hjem i marts 
2017 får hun en special-seng, der 
kan justeres på flere ledder

En fysioterapeut fortæller, at en pas-
siv patient har brug for en aktiv ma-
dras. Dette meddeles Tårnby Kom-
mune, som ikke vil bevilge en særlig 
madras til Nanna.

Der klages til Tårnby Kommune, 
som imidlertid fastholder sit nej.

Hanne og Morten Puggaard køber 

en særlig madras til 50.000 kroner 
for egne penge. 10 måneder senere 
finder Tårnby Kommune ud af, at 
Nanna bør have en aktiv madras, men 
nu har familien jo købt en for egne 
penge.

Kommunen vil betale den pris, som 
deres leverandør kan/kunne have 
leveret madrassen for. Hanne har tid-
ligt i forløbet undersøgt, hvad ”kom-
munens firma”s madras ville have 
kostet. 21.500 kroner til private, men 
da Tårnby Kommune har en leveran-
døraftale med firmaet, kan de købe 
samme madras for knap 7.000 kroner.

Havde kommunen accepteret Nan-
nas behov for en aktiv madras i marts 
2017, havde Hanne og Morten taget 
imod det tilbud (som altså ville have 
kostet Tårnby Kommune knap 7.000).

Nu er det bare ærgerligt – for Mor-
ten og Hanne. De har brugt 50.000 kr. 
af egen lomme!

Nanna Puggaard er for altid bundet 
til en seng eller kørestol og 100 
afhængig af andres hjælp 24 timer i 
døgnet. Fire dage om ugen er hun på 
Kirkebækskolen i Vallensbæk, hvor 
hun undervises/trænes sammen med 
fire ligestillede og jævnaldrende 
piger.
Det betyder også en ugentlig tur 
i svømmebassin med en hjælper 
- og et ugentlig bad, som vi ikke 
har været i stand til at give hende 
hjemme, siger hendes far, Morten 
Puggaard. Arkivfoto.

Nanna-sagen koncentreret
Onsdag 6. april 2016 falder 13-årige 
Nanna Puggaard om i en gymnastik-
time, ramt af en blodprop i lungen 
forårsaget af en udposning på en 
vene. Der arbejdes med genopliv-
ning i en halv time, før Nanna igen 
selv trækker vejret.

Nanna køres til Rigshospitalet, 
hvor det konstateres, at hun er svært 
hjerneskadet. Her er hun i to måne-
der og opereres flere gange.

Nanna kommer nu til Hammel 
Neurocenter nord for Aarhus i et otte 
måneders forløb, hvor forældrene 
på skift bor i et lånt hus.

Efter et mellemstop på en reha-
biliteringsafdeling på Hvidovre Ho-
spital kommer Nanna hjem 17. marts 
2017.

Forældrenes lange kamp med 
Tårnby Kommune om alt fra kørestol, 
lift/trappe til niveau i have, særlig 
seng og madras og indvendig om-
bygning starter. 

Derimod etableres der uden de 
store sværdslag døgnpleje 24/7 un-
der Servicelovens §41. Den del af 
Nanna-sagen ligger i kommunens 
familieafdeling, som på alle måder 
får ros for deltagelse af Hanne og 
Morten Puggaard.

Forældrene formulerer: Nanna 
blev bragt til live, men man vil ikke 
give hende et liv.

En særlig besværlig slåskamp be-
gynder med Tårnby Kommune om en 
særlig elevator/lift, som kan bringe 
Nanna fra stueetagen op til et nyind-
rettet værelse med bademuligheder 
og toilet på huset første sal. 

To års mareridt kunne være slut – 
men, siger kommunen …
Tårnby Kommune leverer endnu et 
hjørnespark i stedet for at hjælpe en 
presset familie

Af Terkel Spangsbo

Det var et par tilfredse forældre til Nan-
na Puggaard, der efter halvandet års tov-
trækkeri med Tårnby Kommune endelig 
fik en klokkeklar afgørelse fra Ankesty-
relsen, at de havde handlet korrekt og at 
deres centrale projekt i opgaven med at 
indrette hjemmet på Jacob Appels allé 
nu kunne afsluttes.

I dag er hele underetagen i rækkehu-
set en blanding af opmagasinering og 
hjælpeudstyr som sygeseng, kørestole 
af svær kaliber, vaskestol, lift, kasser 

med bleer og mange andre effekter, 
der kun har levnet plads til et sparsomt 
møblement og en køkkenregion.

Det var ikke rimeligt, at Tårnby Kom-
mune, som ellers havde skubbet alle 
afgørelser fra sig, kunne stille krav om 
en elevators teknik og dimensioner, af-
gjorde Ankestyrelsen. 

Nannas anfald skete i april 2016 og 
hurtigt besluttede far Morten og mor 
Hanne Puggaard, at Nannas fremtid lå 
i det hjem hun kendte før ulykken. Det 
betød også, at de måtte ofre al tid og 
indrette sig på en helt særlig tilværelse. 
Det ville også betyde omkostninger ud-
over de psykiske. Det var de også ind-
stillet på.

Hvad de ikke havde nogen anelse om, 
var, at den offentlige myndighed, som er 
sat i verden for at hjælpe sine borgere, i 
den grad ville spænde ben, trække afgø-
relser ud og ignorere henvendelser fra 
den hårdt ramte familie.

Rækkehuset er på tre små etager og 
Nanna skulle have sin egen etage på 
første sal. Dagligliv skulle være i stuen 
og forældrene bo på toppen. Det ville 
blandt andet kræve en elevator og det 
forstod Tårnby Kommunes Sundheds-
forvaltning også, men det skulle så være 
kommunens leverandør, som der var ind-
gået aftale med omkring handicapind-
retninger, der skulle levere løsningen.

Morten og Hanne Puggaard ønskede 
ikke det ”elevator-skrummel”, som kom-
munen tilbød, men valgte en anden mo-
del, som ovenikøbet kostede det sam-
me. Kommunen insisterede på, at deres 
leverandør skulle have ordren.

Så langt så … Men kommunen fortsat-
te med at stille krav og trække afgørel-
ser i langdrag – uden i øvrigt nogensinde 
at besøge familien og rækkehuset på Ja-
cob Appels allé.

Morten og Hanne Puggaard klager til 
Ankestyrelsen og i januar 2018 kom så 
afgørelsen. Ankestyrelsen gav familien 
medhold, så nu var det vel bare at få sat 
den elevator op, så resten huset kunne 
”komme på plads”.

Trods det totale nederlag til Tårnby 
Kommune fremsender kommunen et 
brev, som kort fortalt siger, at familien 

ikke skal regne med at se en øre før pro-
jektet minus elevatoren er inspiceret og 
godkendt.

”Dette forventes tidligst at kunne ske 
i løbet af marts måned 2018”! slutter 
brevet. Så er der også gået to år fra det 
hele begyndte i 2016.

Redaktionen ville gerne have 
borgmester Allan S. Andersens 

kommentar, men vi havde først 
informationerne om udviklingen i 

Nanna-sagen sent tirsdag aften.  
Vi har alligevel valgt at bringe 

historien. Vi beklager, men giver 
naturligvis borgmesteren en mulighed 
i kommende udgave af Tårnby Bladet.
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Erhvervsminister Brian Mikkelsen 
besøgte Tårnby for at bese områder, 
som skal by- og erhvervsudvikles

Tårnby er en stort set udbygget kom-
mune, hvor det lige nu er vanskelligt 
at finde nye områder til udvikling af 
erhverv og nye boligområder. 

Nærheden til lufthavnen giver der-
udover nogle konkrete udfordringer i 
forhold til love og regulativer om støj, 
sikkerhed og miljø. 

En udbygning af erhvervsområdet 
Kirstinehøj ved Tømmerupvej har læn-
ge været et stort ønske. Området skal 
dog flyttes fra landzone til byzone før 
en erhvervsudviklingsproces kan gå i 
gang. 

Det var noget af det, som borgme-
ster Allan S. Andersen og erhvervsmi-
nister Brian Mikkelsen drøftede, mens 
de først i februar sammen drog rundt 
for at bese områderne. 

Plads til flere virksomheder

Nye erhvervsområder betyder flere 
jobs og mere aktivitet i Tårnby. Ikke 
mindst lufthaven forventes at kunne 
få stor fordel af nye erhvervsområder 
beliggende umiddelbart op til luft-
havnen. 

Områderne vil kunne understøtte 
lufthavnens service- og konkurrence-
situation. Der vil kunne gøres plads til 
nogle af de erhverv og følgevirksom-
heder, som ikke kan placeres direkte i 
lufthavnen. 

Erhvervsministeren og borgmeste-
ren havde en god dialog om udvik-
lingen af flere forskellige områder i 
Tårnby Kommune. 

- Han lyttede og var meget interes-
seret i den spændende udvikling, vi 
har været igennem, siger borgmester 
Allan S. Andersen. 

- Erhvervsministeren havde forstå-
else for den særlige situation, vi står 
i. Vi har rigtig mange muligheder pga. 
vores nærhed til lufthavnen, men vi 
har også noget helt specielle udfor-
dringer, som man ikke har andre ste-
der. 

- Alt i alt havde vi et godt møde, og 
jeg håber meget på, at ministeren vil 
se positivt på nogle af de lovændrin-
ger, vi har brug for i forbindelse med 
vores fremtidige by- og erhvervsud-
vikling.

Borgmester Allan S. Andersen  og Brian Mikkelsen kiggede også forbi 
Flyvergrillen, som jo er et slags vartegn for Tårnby. Ministeren havde ikke før 
besøgt stedet, men udtrykte stor begejstring for de minutters flyspotting, som 
det blev til i det frostklare solskinsvejr.

Ministerhjælp til Kirstinehøj 4

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 
Søndage lukket

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

Velkommen på Kastrup Apotek

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbud på HUSK Frøskaller psyllium
200 g Nu 64,95 (før 79,95)

Kapsler Nu 225 stk 149,95 (før 184, 95)
HUSK er et naturlægemiddel, der anvendes til at afhjælpe forstoppelse, diarré og irritabel tyktarm, samtidig med at de 
nedsætter lettere forhøjet kolesterol i blodet. 

Anbefalet daglig dosis:
Ved forstoppelse, diarré og irriteret tyktarm: Voksne: 6-10 kapsler morgen og aften./  2-3 måleskeer morgen og aften. 
Børn over 6 år: 3 kapsler morgen og aften./1 måleske morgen og aften. 
Ved lettere forhøjet indhold af kolesterol: Voksne: 10 kapsler morgen og aften./3 måleskeer morgen og aften
HUSK skal altid indtages med rigeligt væske (1-2 glas). 
Pulveret kan røres op i væske eller drysses på ymer og lignende. • HUSK bør ikke indtages umiddelbart inden sengetid. 
HUSK kan anvendes af gravide og ammende, af glutenallergikere og er helt uden tilsætningsstoffer.
HUSK er ikke vanedannende.
HUSK bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning.
Bivirkninger: Allergiske reaktioner forekommer i sjældne tilfælde. Fiberindholdet kan, især i de første dage, give 
mavesmerter og øget tarmluft.
Overdosering: Stop i mave-tarmkanalen, specielt ved for ringe væskeindtagelse.
Samtidig anvendelse af andre lægemidler:
Da loppefrøskaller nedsætter transporttiden i tarmen, kan optagelsen af andre lægemidler muligvis påvirkes, f.eks vitami-
ner (cyanocobalamin), mineraler (f.eks. lithium), digoxin, coumarinderivater og carbamazepin. HUSK Psyllium-frøskaller 
bør indtages senest 1-2 timer inden indtagelse af andre lægemidler. Hvis loppefrøskaller indtages til et måltid, kan det 
ved insulinafhængig diabetes være nødvendigt at nedsætte insulindosis. Det kan være nødvendigt at justere dosis af 
thyreoideahormoner. Forsigtighed ved anvendelse sammen med lægemidler, der nedsætter den tarmens bevægelse 
(bla. morfin, loperamid) pga. risiko for forstoppelse.
Effekten af samtidig indtagelse af andre lægemidler, inklusive medicin købt i udlandet, naturlægemidler eller føde 
kendes ikke.
OBS: Husk må ikke indtages, hvis man har sygdomme i spiserøret, har dårligt reguleret sukkersyge, ikke har fri passage gennem tarmen eller har nedsat tarmaktivitet. Man må heller ikke 
anvende HUSK, hvis man af ukendte årsager bløder fra endetarmen, har pludselig ændring i afføringsmønstret i mere end 2 uger. Eller hvis man har akut blindtarmsbetændelse eller andre 
tarmgener, der kræver kirurgi. 
Årsagen til forstoppelse bør undersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmiddel. HUSK Psyllium-frøskaller kun bør kun indtages dagligt over længere perioder efter samråd med læge. • Det 
vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises.
Indholdsstoffer: Aktivt indholdsstof: Plantago ovata, Forssk. (syn.P.ispaghula Roxb.), seminis tegumentum (loppefrøskaller).
Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose.
Du bør altid læse oplysningerne i indlægsseddelen eller på emballagen. •  Søg evt. indlægssedlen her: https://Xnet.dkma.dk/indlaegsseddel.

Apotekets Anti-age Creme 24 Timer 
Opstrammende anti-rynkecreme uden parfume, der både kan bruges som dag- 
og natcreme - en effektiv anti-rynkecreme til dig, som ønsker en creme, der 
reducerer rynker.

Spar kr. 20, 00 – nu kr. 99,95
Tilbuddet gælder til og med 24. marts 2018.

Aktivitet på Apoteket
Daydose kosttilskud.
Kosttilskud på den nemme måde - til dig med en aktiv hverdag
Vi har tirsdag 6. marts på Kastrup apotek en konsulent fra Daydose på 
besøg fra kl. 9-12. Her det er muligt at få en snak om vitaminer, mineraler og urter. 
Der er også mulighed for at deltage i en konkurrence om en 5 ugers daydose kosttilskud, frit valg 
mellem alle 5 varianter. Deltagelse foregår ved at komme forbi apoteket. 
Konsulenten vil være tilstede på Dragør apotek fra 13-16 og samme konkurrence er gældende. 

Vi sætter fokus på bekæmpelsen af lus

Hvis du ikke modtager Tårnby Bladet senest den sidste fredag i måneden vil vi 
rigtig gerne have det at vide. Du ser selvfølgelig ikke denne note, hvis du ikke 

har fået bladet, men så gem notitsen - eller spørg din nabo. 
Kun ved at få tilbagemeldinger kan vi gøre distributionen bedre.

redaktionen@taarnbybladet.dk • 32 509 290
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Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby 

KÆMPE BINGO-SPIL 
 

På Skottegårdsskolen  -  indgang fra Nordmarksvej 

1 ste spil begynder kl. 11.00 - 2 den spil kl. 14.30 

Kæmpestore   
og  fra 

Sidemandsgevinster og bonustal i hvert spil!  
Lodtrækning om gavekort på indgangsbilletten 
fra Brasserie X, DAN hotel. Kaffe, vand, øl,  
pølser og Lions snegle til rimelige priser i 
”Restauranten”. 

 

 

0 % til administration 

+50 bo fælleskab
Vil du være med i et ”Seniorbo Fællesskab”

Kom til møde: Onsdag 28. feb. Kl. 19.00
Sted: Postkassen lokale 2. Amagerlandevej 71

Tårnby Kommunes borgmester Allan S. Andersen vil redegøre for 
kommunens holdning og muligheder for opførsel af  

Seniorbo Fællesskab

OK fonden vil redegøre for hvilken metode og arbejdsgang, der 
kan anvendes for etablering af Bo grupper.

Faglige seniorer vil berette om Historien for +50 Bo fællesskaber.

Vi vil nedsætte Arbejdsgrupper for ide og projekt så 
seniorbo-amager vil være klar når muligheden kommer for et 

BOFÆLLESSKAB

Velkommen, Mød op og få del i debatten.

Seniorbo-amager.dk

Vi har modtaget:

Bevar roen og start dialogen
Marianne Frederik, Enhedslisten, 

Regionsrådsmedlem, Hovedstaden

I Region Hovedstaden er der lagt op til 
besparelser på busserne.  Blandt kom-
munerne er der lagt op til ændringer 
som følge af Metro Cityringen.

På Amager planlægges der med 
at fjerne 350S og erstatte den med 
250S, som følge af Metro Cityringen; 
et såkaldte Nyt Bynet. Derudover er 
der forslag om, at regionen af spare-
hensyn vil fjerne 250S på Amager. På 
Amager vil der så fremover være lo-
kalbusserne, 5C og 500S.

Men det er ikke nødvendigt for re-
gionen at spare på busserne.

Besparelserne er forudsagt til at 
være i 2019: 10 mio.kr; i 2020: 40 
mio.kr; i 2021: 60 mio.kr.

En mulighed kunne være i første 
omgang at finde de 10 mio. kr. ekstra 
til kollektiv trafik for 2019, og så ven-
te med at tage stilling til resten, efter 
en dialog om en fælles trafikplanlæg-
ning. De 10 mio. kr. kan spares på øv-
rig regional udvikling; det vil der nok 
kunne skabes flertal for.

I Enhedslisten mener vi, at alle 

pengene til ekstra kollektiv trafik i 
regionen skal findes i øvrig regional 
udvikling, der omhandler turisme- og 
erhvervsfremme.

Vi mener, at god kollektiv trafik også 
er en forudsætning for at fastholde og 
udvikle arbejdspladser, uddannelses-
steder, fritids- og kulturtilbud mv., og 
er til gavn for borgere, kommuner og 
region.

Der er ikke brug for at nedlægge 
busser eller forringe busdriften, 
tværtimod er der brug for flere forbin-
delser mellem eksempelvis Amager 
og Hvidovre, og på tværs af Amager.

Der er brug for busser til Tårnby og 
Dragør, der har kontakt med Metro, S-
baner og Letbane.

Beslutningen om en økonomisk 
ramme for kollektiv trafik i Region Ho-
vedstaden er udskudt til næste møde i 
regionens forretningsudvalg 6. marts. 
Så der er tid til dialog og mulige løs-
ninger.

Rekordår for broen
På Øresundsbroen fortsatte vejtrafik-
ken med at stige i 2017. 

Der blev sat to rekorder i juli må-
ned, både for antal køretøjer på et 
døgn (32.000 køretøjer 22. juli) og 
antal køretøjer på en måned (847.100 
ture). Der var i 2017 20.631 køretøjer 

i gennemsnit per dag. 7.530.255 kø-
retøjer passerede sammenlagt broen 
i løbet af året, hvilket overgik den tid-
ligere rekord fra 2016. I juni 2017 fej-
redes det, at 100 millioner biler har 
passeret broen, siden den åbnede i 
år 2000. Totalt steg vejtrafikken med 
1,7 procent.

En svensk bil udbrændte lørdag 17. februar  ved halv tre-tiden på Tårnby 
Torv. Bilisten var allerede på vej på motorvejen opmærksom på, at der var 
noget galt og da han kom ud fra en butik, var ilden for alvor brudt ud. Han 
var dog koldblodig nok til at sætte sig ind i bilen og flytte den til en mere øde 
p-plads inden ilden var total, så faren for andre biler var minimal. 
Røgsøjlen fra den brændende bil var synlig helt ned til brandstationen og 
udrykningen kom også hurtig til stedet. Foto Stig Løvenkrands.

Brand i bil - en svensker
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Tårnbys borgmester, Allan 
Andersen, ønsker et indblik 
i hverdagen på kommunens 
omkring 100 forskellige 
institutioner. De omfatter 
blandt andet daginstitutio-
ner, skoler, plejehjem og 
kulturinstitutioner

Besøgene over den kommen-
de periode er i forlængelse af 
besøg i alle afdelingerne inde 
på Rådhuset.  

- Jeg vil som ny borgmester 
gerne ud i virkeligheden 
og møde brugere, beboere, 
alle medarbejdere og vores 
ledere og så videre. Det er 
jo ude på institutionerne, 
vores borgernære tilbud 
findes – det er der vi leverer 
kernekommunal service. Jeg ser meget frem til at komme 

ud alle steder, man lærer 
noget nyt hvert eneste sted, 
og samtidig får jeg input med 
hjem til det videre arbejde, 
fortæller borgmester Allan 
Andersen. 

Første stop på den 
eksterne turne blev indledt 
på daghjemmet Blåklokkevej, 
hvor daghjemsleder Lisbeth 

Kristensen og beboerne bød 
borgmesteren velkommen 
og efter en introduktion til 
stedet og dets populære 
aktiviteter fik borgmesteren 
en rundvisning og lejlighed til 
at tale med nogle af de ældre. 

Senere samme dag var Al-
lan Andersen ligeledes på be-
søg hos Tårnby brandstation 
og Kastrupgårdsskolen.    aph

Det var på en solrig dag  i 
februar, at borgmester Allan 
Andersen blev budt velkommen 
til Daghjemmet Blåklokkevej 
af daghjemsleder Lisbeth 
Kristensen.

De ældre var undervejs 
i dagens brunch da 
borgmesteren lagde vejen 
forbi deres bord  til en kort 
samtale om deres oplevelse 
af daghjemmet

Borgmester skal besøge 100 institutioner Den Blå Planet er 
nomineret til stor 
nordisk børnepris
- vær med at bestemme 
om de skal have prisen

Brugerne af den svenske 
rejsehjemmeside Barn-
semester.se har været så 
begejstrede for Den Blå 
Planet, at de har nomineret 
attraktionen til prisen for 
Nordens bedste akvarium.

Den Blå Planet er nomi-
neret sammen med danske 
Nordsøen Ocenarium og 
Kattegatcenteret samt 11 
andre akvarier fra Norge, 
Sverige og Finland. 

Akvarierne er nomineret 
på baggrund af børnefami-
liers anbefalinger til rejsesi-
tet Barnsemester.se.

Har du lyst til at stemme 
på Den Blå Planet? Find in-
formation om afstemningen 
på Barnsemester.se.

Afstemningen løber frem 
til den 13. marts 2018, og 
vinderen offentliggøres den 
15. marts 2018.  
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 … HVAD ENTEN DU ER UNG  
ELLER VOKSEN, HAR VI JOBBET TIL DIG. 

VI KAN TILBYDE ET JOB MED OMDELING AF 
REKLAMER OG AVISER TO GANGE OM UGEN. 

JOBBET SOM OMDELER:
• Du får en rute i nærheden af, hvor du bor.
• Levering af reklamer og aviser på din adresse – reklamerne er pakket og klar til omdeling.
• Lån af cykeltrailer – gratis.
• Omdeling tirsdag/onsdag samt torsdag/fredag. Du må omdele til senest kl. 20.00 alle dage.
• God løn og feriepenge.
• Attraktive rabataftaler og fordele.
• Du skal være fyldt 13 år for at få et job som omdeler.

Gå på blivomdeler.nu og skriv dig op – så finder vi en rute til dig.
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 70 10 40 00 eller sende en mail til koebenhavn@fk.dk.

facebook.com/
blivomdeler

#omdeler og
@FKDistribution

Scan QR-koden 
og læs mere

Telefon
70 10 40 00

www
blivomdeler.nu

FRITIDSJOB

JOB? 
HAR DU BRUG FOR ET 

ELLER EKSTRA 

11-dages tur til Gotland 
august 2018 
Udsolgt

Foreningen Norden / Lokalafdeling Tårnby-Dragør og Ældre 
Sagens 11-dages tur til Gotland har kun få pladser tilbage - 
hvilket jo er glædeligt.

Turen begynder på Tårnby skole søndag 5. august 2018 kl. 8 
og varer til 14. august. Vi runder Kalmar på vej til Oskarshamn 
og bruger mandagen til en smuk tur i skærgården udenfor 
Västervik, lidt nord for Oskarshamn. 

Tirsdag 7. august sejler vi til Gotland og bor fire dage 
i Romakloster midt på Gotland, hvofra vi dagligt kører 
ture på den spændende ø. Lørdag 11. august flytter 
vi til Hotel Gute centralt i Visby, hvor vi bor i tre dage,  
mens Middelalder-ugen udspiller sig om ørerne på os.
TURENS PRIS er 9.500 kroner (tillæg for enkeltværelse, som 
der ikke er mange af + 3.000 kroner). Såvel medlemmer af 
Ældre Sagen og Foreningen Norden som ikke-medlemmer kan 
deltage. Prisen omfatter alle overnatninger, morgenmad alle 
dage og frokost på alle turdage (syv), dertil flere middage. 
Lokale guider og alle entréer er inkluderet. 

Turguider og rejseledere er Terkel Spangsbo og Birgitte 
Barkholt fra Foreningen Norden i Tårnby. Teknisk rejsearrangør 
er Egon’s Turist.

Få tilsendt DETALJERET PROGRAM. MAIL/RING TIL TERKEL 
SPANGSBO, formand for Foreningen Norden, Lokalafdelingen 
Tårnby-Dragør. terkel.spangsbo@mail.dk eller ring 3251 0873 
eller  4038 0450.

Foreningen Norden
Tårnby-Dragør Lokalafdeling 

UDSOLGT

Hvis du ikke modtager Tårnby Bladet senest den sidste 
fredag i måneden, vil vi rigtig gerne have det at vide. 
Du ser selvfølgelig ikke denne note, hvis du ikke har 

fået bladet, men så gem notitsen - eller spørg din nabo. 

Kun ved at få tilbagemeldinger kan vi gøre 
distributionen bedre.

redaktionen@taarnbybladet.dk • 32 509 290

Tårnby Bladet har fået til-
sendt nogle spændende 
billeder af nogle vægmale-
rier – nu eftersøger vi flere 
oplysninger

Af Terkel Spangsbo  
Foto: Ivan Givskov

Det var almindelig nysger-
righed, der drev fotografen 
til at gå ind i bygningen, som 
er under nedrivning. Han blev 

fanget af de flotte malerier og 
vil gerne have mere at vide 
om det.

Det vil man også gerne her 
på redaktionen og på Tårnby 
Kommunes lokalhistoriske ar-
kiv, så vi har med kort varsel 
spurgt Lone Palm Larsen, Lo-
kalarkivar, som foreløbig har 
fremdraget følgende:

Matriklen, hvor billederne 

er taget hedder 13bc og er på 
adressen Glamsbjergvej 22.  

På https://www.ois.dk/ er 
opgivet at bygning 1 er fra 
1948 – nu brugt til beboelse - 
og bygning 2 er fra 1952 – nu 
brugt til erhverv.

- Lokalarkivet har intet om 
bygningen. Arkivet har kun 
det, som borgerne giver til os. 
Så vi deler opfordringen til 

alle om at bidrage med viden, 
materiale og fotografier om 
området, fortæller Lone Palm 
Larsen. 

- Der er dog lidt spor i Kom-
munearkivet med korrespon-
dance omkring bygningen. 
Oplysningerne er desværre 
ikke altid rigtige, men vi kan 
da håbe.

I Tårnby Vejviser 1976 ses 
Snedkermester J. Arvid-Olsen 
på Glamsbjergvej 24 under 
rubrikken snedker. Under ru-
brikken Glamsbjergvej 24 står 

E. L. Olsen. Der er ikke et num-
mer 22.

Snedkermester Jørgen Ar-
vid Olsen var der også 1967, 
hvor Tårnby Kommune har 
modtaget en klage fra nabo-
erne over, at snedkeriets skor-
sten udsendte for megen røg.

Snedkermester Bent Lo-
rents Nielsen fik lov til at 
ændre husnummeret fra 24 
til 22. Snedkeriet er ophørt i 
1991 i stueetagen, hvorefter 
der kom et autoværksted.

Hvad vi ved – ved du mere?

Vægmaleriet fra bygningen 
viser håndværkere igang med 
tømrer-/snedkerarbejde. Måske 
har maleren malet lokale 
personer eller måske kolleger  
i billedet... er der nogen, der 
kan genkende personerne... 
eller nogen, der ved hvem der 
malede billedet?

Som Glamsbjergvej 22 ser 
ud i sine sidste timer før 

nedrivningen. Her skal være 
eksklusive lejligheder i det 

tidligere industri-område, som 
Amager Auto Service har været 

en del af i mange år.
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I anledningen af International Høredag
inviterer Din Hørelse på kaffe & kage 
i butikken.

*Du har mulighed for at vinde en vase fra Lyngby 
Porcelæn, når du får en gratis høretest d. 2. marts.
Kig forbi eller ring og bestil tid.

FREMTIDEN 
HØR BEDRE I
– få en gratis høretest til International Høredag d. 2. marts, kl. 10-14

DELTAG I 
KONKURRENCEN* 

OM EN VASE FRA  
LYNGBY 

PORCELÆN

Amager Landevej 33 • Kastrup 
Tlf. 78 73 75 15 • www.dinhoerelse.dk

Nygammelt Køkken | www.nygammelt.dk
Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14
Man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

Hvis køkkenet fungerer, er
der ingen grund til at smide
det ud. Skift i stedet for 
facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du
næsten et helt nyt køkken.
 

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og 
få et gratis og uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

Den store renovering med 24 nye 
boliger over på og i en tidligere ad-
ministrationsbygning i Kastruphuse 
på Saltværksvej er i gang igen, men 
et år forsinket

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Alt går i stå, når en virksomhed erklæ-
res konkus, intet må røres i og omkring 
firmaets aktiviteter før kuratorerne 
har været hele firmaet igennem og no-
teret sig, hvad der kan være af værdi.

Det var hvad der skete på bygge-
pladsen Kastruphuse, hvor firmaet 
Hald og Halberg gik konkurs 1. novem-
ber. Her var de og et antal underentre-
prenører ved at indrette en tagetage 
på fire blokke til nye lejligheder og at 
omdanne en administrationsbygning 
for Tårnbyhuse til seks lejligheder.

Intet måtte røres, kun sikring af stil-
ladser og udgravninger og lignende 
som kunne være direkte farlige, hvis 
de faldt sammen, skulle afskærmes og 
måtte udføres.

Allerede fire uger efter var byg-
geriet fortsat på Blok 1 og 2, hvor 
underentreprenører accepterede at 
”begynde forfra”, hvor det var kom-
met til, men i det store og hele skulle 
der findes en ny hovedentreprenør til 
blok 3 og 4.

- Fordi der henstod store opgaver, 
krævede lovgivningen, at der skulle 
en helt ny licitation til. Vi skulle med 
andre ord begynde forfra, fortæller 
Torben Hansen, direktør i Tårnbyhuse, 
administrationsselskab for mange bo-

ligselskaber i Tårnby.
- Det skal nok blive godt, men bebo-

erne må leve et år mere med en byg-
geplads om ørerne, selvom vi prøver 
at rydde mest muligt op.

De 24 nye lejligheder fordelt med 
18 taglejligheder på blokkene og seks 
i administrationsbygningen skulle 
have været færdige i december 2018, 
nu bliver det i stedet 2019.

- Byggeriet bliver jo ikke billigere af, 
at vi skal ud i ny licitation, siger Torben 
Hansen.

- Byggemarkedet boomer og så sti-
ger priserne. Noget af vores omkost-
ninger regner vi bestemt med at få 
hjem af Hald og Halbegs garantisum.

Denne humoristiske tekst kommer til 
at præge byggepladsen Kastruphuse 
et år mere end forventet.

Kastruphuse mens hele byggeriet var gået i stå i november. Nu er der liv bag 
de blafrende plast-presseninger og på stilladserne.

På denne 
rendering får 
man et indtryk 
af Kastruphuse 
med nye altaner, 
elevatortårne og 
taglejlighederne. 
Beboerne har 
været inviteret til 
ved selvsyn at se 
lejlighederne og 
elevatorerne i de 
næsten færdige 
blok 1 og 2.

Hvad sker der med 
Kastruphuse
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Working Poor

Arragement i 3F 
24. april

Se mere 
www.3fkastrup.dk

Øresundsforbindelsen 
udfaser brokortet og 
indfører nummerplade-
aflæsning

1. marts åbner nummer-
pladeaflæsning på Øresunds-
broen, der blandt andet skal 
afløse den ellers populære 

brobizz.
Systemet med nummer-

pladelæsningen har siden 
december været igennem en 
testfase, som er gået så godt, 
at alle (som er tilmeldt) kan 
bruge nummerpladen som 
betalingsmiddel. 

Ifølge Fokus Øresund, 
der har interviewet Håkan  
Kiendl, chef for betalings-
anlægget, går det rigtig fint 
med projektet om nummer-
pladeaflæsning, 

- Vi er godt med, og faktisk 
lidt foran tidsplanen. Vi lader 
alle de kunder, som vil, bruge 
det nye system allerede 1. 
marts, siger han.

- Vi startede med at lancere 
nummerpladeaflæsning for  
ansatte og en mindre 
kundegruppe først i decem-
ber, og det er gået godt. I 
betalingsanlægget har der  
været en bane åben i hver 
retning med nummerplade-
aflæsning. Indtil nu har  
vi haft 9.000 ture med 
nummerpladeaflæsning i 
hver retning.

Den nye teknik installeres i 
samtlige baner. 

Erstatter Brokortet

Bilister, som har brobizz, kan 

vælge, om de vil skifte til 
nummerpladegenkendelse, 
men man kan også beholde 
sin brobizz, fortæller Sanne 
Holmqvist fra Øresundsbroens 
pressekontakt.

Tidligere fulgte et brokort 
med bizzen, et kort som 
kunne udlånes af brobizz-
ejeren til bekendte, som så 
kunne få samme rabat som 
bizzen gav. Billetten blev 
trukket på bizz-ejerens konto. 
Den mulighed følger ikke med 
den nye ordning.

- Faktisk har vi ikke udstedt 
bropas gennem længere tid, 
siger Sanne Holmqvist.

Fremover kan en indehaver 
af brobizz/nummerplade 
aflæsning registrere op til 
to nummerplader ekstra på 
samme BroPas-aftale.

Motorcykelkunder kan 
 også anvende nummerplade-
aflæsning fra samme dato.

- Rabatter på Øresunds-
broen påvirkes ikke af hvilket 
betalingsmiddel du anvender, 
så de er de samme. 

- Men man skal huske at  
anvende samme betalings-
middel i begge retninger, 
hvis man vil benytte 
SmutTursrabatten.

Spanger 

Arkivfoto fra Øresundsbron ©, da lystavlerne blev fornyet. 
Fra 1. marts kan bilister erstatte brobizzen med en 
nummerpladescanning.

Slut med brokort til bizzen

MÅNEDENS FOTO bringer beviset på, at det faktisk har været vinter og ikke bar søle og sjap, som Benny Andersen skriver og Poul Dissing synger.  
Foto knipset ved Kastrup Lystbådehavn 8. februar 2018 af Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
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Af Karen Seitzberg

Vi er en familie i Tårnby 
Kommune der har været 
heldige eller uheldige at få 
tvillinger i april 2017.

Vi er kommet i klemme 
i Tårnby Kommunes 
manglende opfyldelse af 
pladsgarantien.

Helt grundlæggende 
efter vores opfattelse, 
så har den tidligere 
borgmester Henrik Zimino i 
bogstavelig forstand siddet 
på pengekassen, hvilket 
har betydet manglende 
investering i blandt andet 
børneinstitutioner trods 
stigende børnetal.

Konsekvensen er, at 
Tårnby Kommune ikke kan 
anvise os forældre pladser i 
kommunen. De har forsøgt, at 
løse det med at ansætte flere 
dagplejere, men der er bare 
ikke nok pladser. Derudover 
er det besluttet i kommunen, 
at de ikke vil betale sig fra 
holdbare løsninger som 
eksempel Københavns 
Kommune. Tårnby Kommune 
vil selv løse opgaven, men 

der er bare ikke pladser nok 
og derfor kan de ikke anvise 
forældre en plads i hverken 
daginstitution eller dagplejer.

I vores situation har 
kommunen ikke overholdt 
pladsgarantien og anvist 
en plads til en ønsket dato. 
Men kommunen har heller 
ikke oplyst, at de ikke 
kan løse opgaven, hvilket 
ville betyde, at de skulle 
betale omkostningerne til 
eksempelvis privat pasning 
eller til en institution i en 
anden kommune.

I stedet for at give et 
konkret svar har kommunen 
holdt os hen og talt udenom. 
De vender ikke tilbage på 
henvendelser, hvis rette 
vedkommende ikke var til 
stede eller skulle undersøge 
nogle ting. Og dette er det 
samme billede vi hører fra 
andre forældre.

Vi havde oprindeligt 
ønsket plads 1. januar 2018, 
men kommunen oplyste 
telefonisk, at det var umuligt 
at finde plads. På kommunes 
”ønske/opfordring” har vi  
udskudt ønsket starttidspunkt 

til 1. februar, men så er det en 
meget stram indkøring.

Redaktionen modtog dette 
stærkt forkortede indlæg 
23. januar. Efter aftale 
med familien sendte vi 
hele læserindlægget til 
Tårnby kommune for at 
få et svar med i samme 
udgave af Tårnby Bladet som 
indlægget blev bragt.

Seneste: 
Familien havde dels ønsket  
vuggestue og ikke dagpleje 
og at begge børn kom i samme 
institution.

- Det er forståeligt, 
at forældrene ønskede 
børnene i samme institution, 
siger Morten Svan, 
sekretariatschef i Børne- 
og Kulturforvaltningen, 
men det tager loven og 
pasningsgaranti ikke højde 
for. 

- Jeg kan dog oplyse, at 
det er lykkedes at finde 
plads til begge børn i samme 
vuggestue med virkning fra 1. 
februar.

Vi har modtaget:

Tvillinger på godt og ondt

1. juli 2005 blev der 
på dagtilbudsområdet 
indført en landsdækkende 
pasningsgaranti

Af Morten Svan, 
sekretariatschef i Børne- og 

Kulturforvaltningen 

Pasningsgarantien (ofte 
kaldt pladsgaranti) på 
dagtilbudsområdet inde-
bærer, at alle kommuner har 
pligt til at anvise plads i et 
alderssvarende dagtilbud 
til alle børn i aldersgruppen 
over 26 uger og indtil barnets 
skolestart.

Såfremt forældre ønsker  
plads i umiddelbar forlæn-
gelse af de 26 uger har 
kommunen en frist på 
yderligere 4 uger inden 
plads skal tilbydes. Forældre, 
der søger en plads i andre 
situationer end i forlængelse 
af barslen, skal tilbydes 
plads senest 3 måneder efter 
ansøgningstidspunktet.

Tårnby overholder loven

Tårnby Kommune lever 
naturligvis op til lovgivningen 
om pasningsgaranti på 

området – også i det konkrete 
tilfælde som Tårnby Bladet er 
i besiddelse af.

Det skal oplyses, at Tårnby 
Kommunes pladsanvisning 
altid på bedste vis forsøger 
at vejlede kommunens 
borgere ved henvendelse om 
opskrivning til dagtilbud.

Lovgivningen på området i 
forhold til pasningsgarantien 
harmonerer dog ikke altid 
med forældres ønsker og 
behov, idet pasningsgarantien 
ikke er en garanti, der sikrer 
et bestemt ønsket dagtilbud. 
Ønsker forældre at benytte 
sig af pasningsgarantien på 
området, må de således ifølge 
lovgivningen på området 
tage imod den plads, der nu 
engang kan tilbydes til dem.

Kan ikke frit vælge

Forældrene er dog ikke 
forpligtede til at tage imod 
denne plads og kan efter 
eget valg udsætte deres 
behovsdato. Forældre har 
således i dagtilbuds øjemed 
altid mulighed for at vælge 
en plads i et bestemt 

dagtilbud eller i et bestemt 
distrikt i kommunen, men 
frasiger sig derved retten 
til en garantiplads fra 
garantidatoen.

Pladsanvisningen bestræ-
ber sig generelt på at opfylde 
så mange prioriteringer 
og ønsker om bestemte 
dagtilbud som overhoved 

muligt. Det kan dog ofte være 
en svær opgave i forhold 
til forældrenes forskellige 
ønsker og behov, antallet 
af pladser, der kan tilbydes 
i de enkelte dagtilbud 
sammenholdt med den 
sæsonbestemte oprykning af 
børn, der hovedsagelig sker i 
forårs- og sommermånederne 

og som influerer på 
ventetiden i løbet af året.

Ventetiden til dagtilbud er 
generelt bedre i de måneder, 
hvor der sker en større 
oprykning og udskiftning 
af børn sammenlignet med 
vintermånederne.

Sådan fungerer pasningsgaranti i Tårnby

Flere muligheder jf. lovgivningen
Der er de senere år via lovgivningen skabt flere muligheder 
for forældrene på dagtilbudsområdet. I forbindelse med 
eksempelvis til- og fraflytning mellem kommuner, har det 
længe været muligt at beholde ens eksisterende dagtilbud 
i fraflytningskommunen. 

Dette valg kan ofte være et valg tilflyttende 
familier vælger. Dette valg ses ikke som et fravalg af 
tilflytningskommunens institutioner, men træffes ofte 
bevidst for at undgå ét skifte for det enkelte barn. I 
den sammenhæng ønskes der for eksempel først plads 
i tilflytningskommunen i forbindelse med, at barnet 
oprykkes til børnehave eller skal starte i SFO.

Lovgivningen på området muliggør tillige, at nogle 
borgere vælger tilskud til privat pasning, hvor der blandt 
andet indgås aftale med egen børnepasser.

Det er i forhold til tilskud om pasning af eget barn, den 
enkelte kommune, der beslutter hvorvidt der gives tilskud 
til ordningen.
I Tårnby Kommune er det politisk besluttet ikke at give 
forældre tilskud til pasning af eget barn.

Pladskapacitet på dagtilbudsområdet
Tårnby Kommune har igennem mange år løbende 
tilpasset pladskapaciteten på dagtilbudsområdet for 
at kunne efterleve dels pasningsgarantien og den 
efterspørgsel, der i øvrigt fremkommer i forbindelse med, 
at børnefamilier flytter til Tårnby Kommune. De seneste 
to år er der tillige født flere børn i Tårnby Kommune 
og som konsekvens heraf, er det politisk besluttet at 
udbygge 0-2 års området med yderligere cirka 60 pladser 
i 2018.
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Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling 
– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE

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

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend 10-14.

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Hotel Manzoni HHHH

Toscana er Italiens måske allersmukkeste region. Her strækker 
de grønne, bakkede landskaber sig med floder, vinplantager og 
citron- og olivenlunde. Autentiske middelalderbyer ligger som 
perler drysset ud over landskabet, og de fortæller om gamle 
italienske traditioner og kultur. I smørhullet mellem Pisa og 
Firenze ligger jeres hotel i Italiens mest kendte kurby Mon-
tecatini Terme, og netop beliggenheden gør byen til et oplagt 
udgangspunkt for en ferie i Toscana. Mod nord troner de maje-
stætiske bjergtoppe, og mod syd finder I de mange historiske  

 
middelalderbyer og grønne vinmarker. Hotel Manzoni er siden 
1913 blevet drevet af familien Mariotti, og her er der fokus på 
toskansk livsnydelse. I bliver indkvarteret i hyggelige og elegante 
omgivelser, hvor der er tid til selvforkælelse. Hotellet har egen 
moderne wellnessafdeling og skønhedsklinik, hvor hotellets 
gæster kan bestille behandlinger, og om aftenen kan I sætte 
jer til bords og nyde en traditionel, toskansk 3-retters middag.

Pris pr. person i dobbeltværelse 

3.349,-
8 dage på 4-stjernet hotel i Montecatini Terme, Italien

Under Toscanas sol
• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag
• 1 velkomst drink
• Det lille ekstra

Ankomst: Valgfri 1.4.-24.9.2018.

Pris uden rejsekoden 3.649,-

Turistskat EUR 1,50  pr. person pr. døgn.

5 overnatninger 2.549,-

Mols Bjerge

Hotel Fuglsøcentret
Hotellet ligger midt i Mols Bjerge, kun 
1 kilometer fra Fuglsø Strand og med 
den flotteste udsigt over området, der 
i 2009 blev udnævnt som nationalpark. 
Landskabet omkring de danske bjerge, 
hvor bosætninger fra den tidligste stenal-
der sætter sit særpræg, fortæller nemlig 
historien om, hvordan Danmarks natur 
er blevet skabt helt tilbage i istiden. Her 
kommer I helt tæt på noget af den flot-
teste natur, Danmark har at byde på.

3 dage på hotel på Djursland

Ankomst: Valgfri 22-31.3., 
26.4.-27.4., 1.5.-17.8. samt tirsdag 
til fredag 21.8.-13.12.2018.

•   2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag/buffet
• Fri adgang til 9-hullers 
 naturgolfbane samt 
 sportshaller med 
 badmintonbaner m.m.

Pris uden rejsekoden 949,-

Stralsund

VCH Hotel Stralsund HHH

Tag turen ind bag det gamle Jerntæppe, 
hvor tiden stadig slår lidt bedre til, og 
historiske oplevelser ligger som perler 
på snor langs Mecklenburg-Vorpom-
merns 1.700 km kystlinje. Her venter 
der en bekvem base på det 3-stjernede 
Hotel Stralsund lige ved indfaldsvejen, 
der fører direkte til hansestadens gamle, 
gotiske pragtcentrum (6 km). 

Pris pr. person i dobbeltværelse fra 

 1.249,-
4 dage på 3-stjernet hotel 
i Nordtyskland

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x kaffe med kage
• 3 x 3-retters middag
• Øl, vin og vand ad libitum 

Ankomst: Torsdag og fredag 
31.5.-29.6. og 6.9.-14.12. samt
valgfri 1.7.-29.8.2018.

Pris uden rejsekode 1.399,-
Pristillæg i visse perioder

Også 4 overnatninger

3 overnatninger 1.149,-

SOLO MED BØRN
SAMME PRIS OG BØRNERABAT

Pris pr. person i dobbeltværelse/enkeltværelse 

 799,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 
2 børn 6-14 år ½ pris. 
Ekstra opredning fra 15 år: Pris fra 799,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 
2 børn 6-14 år ½ pris. 
Ekstra opredning fra 15 år: Pris 2.199,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 

2 børn 6-14 år ½ pris. 
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Engang hed det 
bare aftenskoler 
og var sprog- og 
håndarbejds-
undervisning 
– nu er det en 
fritidsskole med 
foredrag

Af Terkel 
Spangsbo

Det er en del år 
siden det hed 
aftenskole og var 
undervisning, som mindede 
om folkeskoletiden. Nu har 
AOF undertitlen, Viden-Ud-
vikling-Samvær og har blandt 
andet spændende foredrag 
med kendte og vidende per-
sonligheder.

I løbet af foråret (og de sid-
ste vintermåneder) kan man 
eksempelvis møde Jeppe Søe, 
Mogens Lykketoft, Erik Grip 
og Joan Ørting.

Jeppe Søe holder foredra-
get Den medieskabte virke-
lighed om mediernes rolle i 
samfundet. Han tager bladet 
fra munden og siger bramfrit 
sine holdninger om den over-
fladiske verden, som fjernsy-
net er blevet. 

- Meningsmålinger har ta-
get magten fra politikere og 
befolkning. Magthaverne vil 
vide, hvad vi tænker - uden at 
møde os. Selvom Gallup kun 
giver pejlemærker, så bruger 
vi meningsmålingernes tal 
som sandhed, og lovgiver ef-
ter det. Alt fra medier til ter-
rorhandlinger styres af talma-
giens rapporter, mener Jeppe 
Søe.

Mogens Lykketoft kendt 
som minister og formand for 
Folketinget. Han taler om sit 
virke som formand for FN’s 
generalforsamling i året, hvor 
de 17 mål for bæredygtig ud-
vikling og klimaaftalen i Paris 
blev vedtaget – det var opløf-
tende. Han kalder naturligt 
nok sit foredrag for I verdens 
tjeneste. Men samtidig blev 
verden hærget af blodige 
konflikter, terror, humanitære 
katastrofer og flere flygtninge 

e n d nogensin-
de siden Anden Verdenskrig. 
Hvad tør vi tro om fremtiden?

Foredraget med Mogens 
Lykketoft vil blive optaget og 
efterfølgende blive tilbudt de 
150 ikke kommercielle radio-
er (lyttertal mellem 170.000-
210.000) over hele landet. 
Det skyldes, at sammenslut-
ningen af lokale Radio- og 
Tv-stationer i Danmark har 
fået grønt lys fra Dansk Fol-
keoplysnings Samråd til et 
nyt projekt, som kaldes ’Den 
elektroniske folkeoplysning’.

INFO:

Jeppe Søe tirsdag 27. 
februar på Hovedbiblioteket 
kl. 19.30
Mogens Lykketoft mandag 
19. marts Hovedbiblioteket 
kl. 19.30
Se www.amager.aof.dk

Mød de store 
personligheder En nylig dom i Østre Lands-

ret kan betyde en gigantreg-
ning til de danske vandvær-
ker på 36 milliarder kroner 
og der med til forbrugerne. 
Sagen er dog midlertidig 
skudt til hjørne, og Tårnby 
Forsynings direktør maner 
til besindighed

Af Jesper Israelsen

Det har de seneste måneder 
svirret med rygter om en mu-
lig tocifret milliardregning til 
de danske vandværker fra det 
lige så danske skattevæsen. I 
sidste uge blev der så truffet 
afgørelse af Østre Landsret i 
to principielle sager anlagt af 
henholdsvis Hvidovre Vand 
og Hjørring Vandselskab. Og 
den retssag tabte vandselska-
berne – i første omgang.

Uenigheden drejer sig om 
vandværkernes skattebeta-
ling af bygninger og anlæg, 
og det er en anelse komplice-
ret.  For skattevæsenet vil be-
skatte vandværkerne af deres 
aktiver efter de almindelige 
aktieselskabsregler, men det 
synes vandselskaberne er 
uretfærdigt, da de efter jo til-
bage i 2010 blev lagt ud som 
selvstændige aktieselskaber 
– men vel at mærke aktie-
selskaber, som ikke må give 
overskud, men som skal hvile 
i sig selv.

Den største skattesag

Det giver en skæv fordeling, 
mener man hos vandværker-
nes interesseorganisation 

Danva, som mener, at ind-
gangsværdierne ved udskil-
lelsestidspunktet fra kom-
munerne var 219 milliarder 
kroner. 
Her mener Skat til gengæld, at 
værdien kun var på 55 milliar-
der kroner. Forskellen i skat-
teværdi, når der regnes med 
selskabsskat på 22 procent, 
er på 36 mia. kr. og således 
er vandsektorens skattesag 
Danmarkshistoriens største, 
forlyder det fra Danva, som 
har besluttet at anke dom-
men, så den kan få en afgø-
relse hos Danmarks højeste 
retsinstans.

Afventer Højesteret

Sideløbende med dom-
stolssagerne har ikke min-
dre end 275 vandselskaber 
(deriblandt Tårnby Forsyning 
Vand A/S og Tårnby Forsy-
ning Spildevand A/S) klaget 
over deres skatteansættelse 
til Landsskatteretten, som 
efterfølgende har meddelt, 
at behandlingen af klagesa-
gerne er stillet i bero, indtil 
principsagerne er afgjort af 
Højesteret.
Og den slags kan som bekendt 
tage et godt stykke tid.

Også Tårnby Forsynings di-
rektør, Raymond Skaarup, ma-
ner til besindighed: 

- Der kommer til at gå et 
godt stykke tid, før det even-
tuelt får effekt for os. Vi har 
afskrivninger til nogle år end-
nu, så vi ikke behøver at skul-
le betale skat foreløbig, men 

vi ser da spændt frem til den 
endelige afgørelse, siger han. 

- Det kommer ikke til at be-
tyde noget for selskaberne, 
men kunderne skal betale en 
skat på vandet, der oprinde-
ligt ikke var meningen. Det er 
ærgerligt at skulle betale skat 
af penge, der er konstrueret i 
et regneark, når vi i forvejen 
prøver at holde prisen så lav 
som muligt, slutter Raymond 
Skaarup.

Raymond Skaarup, direktør 
i Tårnby Forsyning, mener 
ikke, at afgørelsen i 
Østre Landsret får nogen 
nævneværdig betydning 
for Tårnbys Borgere de 
nærmeste år.

Vandet venter i landsretten
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Musvågen er en af de rovfugle vi ofte ser på 
Amager hele året omkring skove, marker og på 
Kalvebod fælled hvor muligheden for at se den 

smukke rovfugl er ret stor. Forår og efterår ses de 
ofte i mindre eller større flokke som trækfugle 
over Amager fra bl.a. Sverige. Foto Rene Fokdahl.

Billede af svanen er knipset ved Kastrup 
Lystbådehavn den 8. februar. Foto Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub.

Fugle over Amager

Medlemmer af Amager Fotoklub har 
siden åbningen af Plyssen 13. januar og   
hele februar udstillet egne billeder 

Og rigtig mange foto kunne nydes på 
Plyssen i udstillingsperioden, da der 
løbende blev foretaget udskiftninger i 
udstillingen, så flest mulige foto kunne 
vises.

Ved ferniseringen 13. januar mødte 
klubbens medlemmer talstærkt op og var 
travlt optaget af at se hinandens foto og 
drøfte faglige foto-spørgsmål med hinan-
den indbyrdes. 

Som billederne tydeligt giver udtryk for, 
var interessen stor og der var nok at tale 
om. Væggene var spækket med foto.

Teksten skulle tilsyneladende tages 
ganske bogstaveligt... og blev det. 

Foto: Medlemmer af Amager 
Fotoklub.

Amager Fotoklub udstiller på Plyssen
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Når skaden er sket -
Vi har aftaler 
med de fleste 
forsikringsselskaber om 
anmeldelser af skader. 

Så ring til os - vi 
klarer både ruder og 
papirarbejdet.

Ny podcastserie undersøger 
spøgelseshistorie fra 
Amagerskole

Af Lea Linstow, 
podcastserien, 

Amagerstemplet.

Knirkende lyde, et internet, 
der går på mærkelige tids-
punkter og et rygte om bårer, 
menneskeknogler og svastika 
på loftet. Nej, alt er ikke helt 
almindeligt på Højdevangens 
skole, hvis man spørger ele-
verne. Skribenten var elev på 
Højdevangens skole, da hun 
stødte på rygterne om loftlo-
kalerne for første gang - og de 

har ikke sluppet hende siden. 
Men da det er blevet sværere 
at tro på spøgelseshistorier 
som voksen, besluttede hun 
sig for at undersøge, hvor 
de historier kommer fra – og 
hvad der egentlig er deroppe. 

Med hjælp fra skolens 
elever, skolebetjente, en 
lærer, en lokalhistoriker og en 
ekspert i spøgelseshistorier, 
har det vist sig at være noget, 
der på mange måder er større. 

Del din Amagerhistorie

- Som enhver ama’rkaner, ved 
jeg, at vores ø er fuld af histo-
rier, der giver stederne værdi, 

og gør øen til langt mere end 
de mere og mindre flatte-
rende præfixer, den har fået 
tildelt gennem tiden. 

Jeg besluttede mig for  
at dele disse historier i 
podcastserien, Amager-
stemplet. Første afsnit af 
serien er tilgængelig og kan 
findes på itunes. 
PS: Tårnby Bladets redaktør 
er også gammel elev fra 
Højdevangen men kan ikke 
bekræfte hverken uhyrer eller 
rygterne.

Podcasteren på spøgelsesjagt

Fortæl om dine uforklarlige oplevelser: Højdevangens 
skole er næppe  det eneste sted, hvor rygter om ubekræftede 
hændelser har floreret. Kontakt Lea  Linstow, hvis du har en 
tilsvarende oplevelse. på: lealinstow@icloud.com. 

Ørestad Gymnasium har indviet Amalie 
Smiths Machine Learning I, II, III

Værket er Amalie Smiths svar på gymnasiets øn-
ske om et digitalt kunstværk, og Smith er gået til 
opgaven ved at søge tilbage i det digitales historie 
og har her fundet en tæt forbindelse mellem væv-
ning, vævens hulkortsystem og udviklingen af den 
moderne computer.

Resultatet er tre store digitalvævede billedtæp-
per ophængt foran auditoriet i bygningens åbne 
trapperum.

Billedtæppernes vævede motiver er produce-
ret i samarbejde med en selvlærende algoritme, 
et såkaldt neuralt netværk, som kunstneren har 
sat til at generere nye planteformer med ud-
gangspunkt i billeder af rødlistede planter fra  
den omdebatterede stenalderstrandeng på Ama-
ger Fælled.

Machine Learning I, II, III forbinder således det 
digitales stoflighed og historie med en lokal bio-
top og fremtidens maskin-intelligente algorit-mer.

Gymnasiet ser frem til, at værket kan danne ud-
gangspunkt for samtaler og tanker om forholdet 
mellem teknologi, natur og menneske mange år 
frem.

 – en permanent udsmykning lavet specifikt 
til særlige arkitektur og status som digitalt 
gymnasium. Foto: David Stjernholm. 

Learning som kunstværk
Først fik de voksne rygere 
tilbud om hjælp til rygestop 
– nu er turen kommet til de 
unge

Politikerne i ni kommuner på 
Vestegnen og Sydamager har 
besluttet at gå ind i en fælles 
rygestop-indsats for unge un-
der overskriften Bliv en vin-
der uden tobak.

Visionen er, at der i 2030 er 
en helt tobaksfri generation 
af børn og unge. Vejen dertil 
går gennem målrettede ind-
satser mod rygning, snus og 
tyggetobak i skoler og i fri-
tids- og foreningstilbud.

Som det første vil folke-
skolerne blive inviteret til 
at melde sig til indsatsen 

med tobaksfri skoletid. På  
erhvervsskolerne er det li-
geledes målet at få indført 
tobaksfri skoletid. Dette skal 
ske ved hjælp fra Hjertefor-
eningen og Kræftens Bekæm-
pelse. 

På fritidsområdet sæt-
tes gang i en undersøgelse, 
der har til formål at afdække 
omfang og forbrugsmønster 
i forhold til snus/tyggetobak, 
og hvordan tobaksfri hed kan 
fremmes i foreningslivet og 
blandt voksne rolle mod eller.

Læs mere om ungeindsat-
sen på www.udentobak.dk

tsp

Borgmestrene fra Vestegnen og Sydamager vil samarbejde 
om fælles indsats om unge og rygning. Fra venstre ses: Ole 
Bjørstorp, Ishøj, Steen Christensen, Albertslund, Michael 
Ziegler, Høje-Taastrup, John Engelhardt, Glostrup, Allan 
S. Andersen, Tårnby, Henrik Rasmussen, Vallensbæk, Kent 
Magelund, Brøndby, Allan Holst, viceborgmester, Dragør, 
Helle Adelborg, Hvidovre - alle er selv røgfri.

Tobaksfri ungdom
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1.000 kvæg, heste og får på 
Kalvebod Fælled har plejet 
nauren derude. Nu skal de 
hjælpes

Dele af Kalvebod Fælled 
skal forvaltes, så der bliver 
plads til flere vilde blomster, 
insekter og andet dyreliv. 
Samtidig bliver adgangen 
til naturområdet forbedret. 
Det er nogle af tiltagene 
i en ny driftsplan for de 
skov- og naturområder, 
Naturstyrelsen forvalter i 
hovedstadsområdet. Planen 
er netop sendt i høring.

I forvejen er det beskyttede 
naturområde et vigtigt 
yngleområde for en række 
truede fuglearter, og man 
kan finde sjældne plantearter 
som blå iris, der kun findes 
ét andet sted i landet. 
Fælleden er beskyttet Natura 
2000-område.

I en ny driftsplan foreslår 
Naturstyrelsen, at udvalgte 
områder nu skal forvaltes 
med høslæt, hvor græsset 
bliver slået, for at gavne 
flere arter af vilde blomster 
og dermed insekter og 

andet dyreliv. Andre steder 
overlades Kalvebod Fælled 
på forsøgsbasis til naturlig 
udvikling uden påvirkning fra 
høslæt eller græsning med 
husdyr. Desuden undersøges 
det, om der på sigt kan sættes 
krondyr ud på fælleden.

- Kalvebod Fælled bliver 
i dag plejet af over 1.000 
stykker kvæg, heste og får. 
Det har skabt gode forhold 
for sjældne vadefugle, 
siger skovrider Hans Henrik 
Christensen, Naturstyrelsen 
Hovedstaden.

- Der er stigende interesse 
for at afprøve nye måder at 
forvalte naturen på. Vi går 
gerne nye veje, så længe 
vi fortsat kan passe på 
levestederne for de mange 
fugle i området som havterne 
og almindelig ryle, som 
vi lovgivningsmæssigt er 
forpligtet til.

Flere områder vil også blive 
mere fugtige for at fortsætte 
arbejdet med at forbedre 
forholdene for vadefugle, 
og der skal etableres flere 
øer i Klydesøen. Kalvebod 
Fælled er en del af Naturpark 

Amager, og for at tiltrække 
flere besøgende til området, 
bliver der også etableret nye 
indgange til naturen både fra 
land og fra vand.

Driftsplanen er i høring 
indtil 9. april 2018. Herefter 
forventes den endelige plan 
at blive offentliggjort i løbet 
af foråret. 

Udsigt ud over Vestamager fra højene ved Hilversumvej. 
Arkivfoto.

Fakta: Driftsplanen sætter rammer for 
Naturstyrelsens forvaltning af skov- og 
naturområder i hovedstadsregionen. 

Parallelt med denne høring er regeringens 
forslag til, hvor der fremover skal være urørt 
skov og anden biodiversitetsskov sendt i 

høring. 
I hovedstadsområdet er det foreslået 

at lægge områder urørt i Pinseskoven og 
Jægersborg Hegn på ca. 16 procent af det 
samlede skovareal, Naturstyrelsen forvalter i 
hovedstadsområdet. 

Hovedstadens oversete naturperle skal blomstre

Grafisk oversigt over processen med at udarbejde ny 
driftsplan. 

Men det behøver man heller 
ikke undvære. Det sørger 
Kastrupgårdsamlingens 
Venner for - igen 

 Af Søren Markvard

Alle, der har prøvet at sidde 
parat ved tv’et nytårsdag 
og vente på tonerne fra 
Wien, ved, at nu bliver der 
lukket op for godteposen 
- man kan roligt glæde sig 
og nynne med – musikken 
går lige i ørerne. På samme 
måde er det med Vennernes 
nytårskoncert (foreningen 
K a s t r u p g å r d s a m l i n g e n 
Venner. red); ganske vist er 
der hvert år numre, vi ikke har 
hørt før, men både de og de 
gamle kendinge går også ret 
ind - publikum glæder sig, og 
mange nynner med.

På scenen var denne gang 
(ligesom sidste år – og mange 
år før) sopranen Gitta-Maria 
Sjöberg, og med sig havde 
hun tenor ved Den kongelige 
Opera Niels Jørgen Riis, 
og ved klaveret sad Polina 
Fradkina fra St. Petersborg.

Niels Jørgen Riis lagde 
ud i det intime hjørne med 
to sange af Peter Heise: 
’Skovensomhed’ og ’Aften på 
loggiaen’, og Polina Fradkina 
fulgte op med to små 
klaverstykker af henholdsvis 

Rachmaninov og Tjajkovskij.
Så var vi alle inde i 

musikken, og nu blev der 
lukket yderligere op for 
godterne: to arier fra Puccinis 
opera Tosca (en for sopran og 
en for tenor), og så kom et 
af Gitta-Marias glansnumre: 
’Meine Lippen sie küssen so 
heiss’ fra Lehars operette 
Giuditta, forførende serveret. 
Sidste nummer før pausen var 
duetten ’Wer hat die Liebe’ 
fra Johann Strauss-operetten 
Smilets land.

Klassiske ørehængere

Efter pausen fik vi som start 
endnu et par ørehængere: 
’Heia heia, in den Bergen’ 
fra Czardasfyrstinden med 
Gitta-Maria, og ’Dein ist mein 
ganzes Herz’ fra Smilets 
land, smægtende sunget 
af Niels Jørgen Riis. Derpå 
et klaverstykke: Fantasi-
impromptu af Chopin, og så 
rykkede vi til den russiske 
vinter med Niels Jørgen Riis 
og Lenskis arie fra Tjajkovskijs 
opera Eugen Onegin. Han 
blev efterfulgt af en særdeles 
nytårsberuset dame: Gitta-
Maria med glas i hånd og 
’Schwips-Lied’ fra En nat i 
Venedig af Johann Strauss på 
læberne – ikke et øje var tørt.

Vi nærmede os koncertens 

slutning: Niels Jørgen Riis 
gav os et italiensk nummer 
’O paese d’o sole’, og begge 
sangere forenede sig i 
drikkevisen fra Verdis opera 
La traviata, og hvor der før 
blev klappet og nynnet, 
blev der nu klappet taktfast, 
publikum rejste sig og begge 
sangere samt pianisten 
serverede som ekstranummer 
’Lippen schweigen’ fra Den 

glade enke.
Som sagt tidligere: intet 

nytår uden en nytårskoncert, 
og jeg er sikker på at have 
publikum med mig, når jeg 
håber på et gensyn til næste 
år med såvel sangerne som 

pianisten, og naturligvis 
et genhør med den dejlige 
musik. Så er det nye år skudt 
godt ind endnu en gang.

tsp

Gitta-Maria Sjöberg sammen med tenor ved Den kongelige 
Opera, Niels Jørgen Riis, samt Polina Fradkina fra St. 
Petersborg, der sad ved klaveret. Privatfoto.

Hvad er et nytår uden en koncert?
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En mentor er en god rollemodel for 
et ungt menneske, som man hjælper 
med til at udfolde sine evner og 
talenter

Landsforeningen Talent-spejderne og 
Tårnby/Dragør kommuner har indgået 
en partnerskabsaftale om at hjælpe 
unge i udskolingen med at blive 
uddannelsesparate.

I aftalen tilbyder Talentspejderne 
og en mentor de unge et 24 ugers 
talentprogram. Indsatsen begynder 
med et uforpligtende mentorkursus, 
gratis naturligvis.

Rigtig mange virksomheder, 
efterlønnere og pensionister over 
hele landet vil være med i det frivillige 
mentorarbejde, som ikke kun gavner 
den unge.

- Flere af vore mentorer fortæller 
os, at de oplever at gøre en forskel. 
Desuden kan de bruge værktøjerne 
fra talentprogrammet både i 
virksomheden og i privatlivet, 
siger Pia Agerskov, konsulent i 
Talentspejdernes sekretariat.

- Jeg kigger meget gerne forbi en 
virksomhed til en præsentation af 
Talentspejderne, det tager max. 20 
minutter.

Alle har evner og talenter

Med ændringen i folkeskoleloven, 

hvor skolerne er forpligtet til at 
etablere samarbejde med lokale 
firmaer, ønsker Talentspejderne, at 
samarbejdet fungerer og kontakter 
derfor virksomheder, foreninger og 
netværk. 

- På den måde er vi med til at bygge 
bro mellem skolerne, virksomhederne 
og kommunen, fortæller Pia Agerskov.

Landsforeningen Talentspejderne 
har udviklet et veldokumenteret 
24 ugers mentorprogram, målrettet 
udskolingens unge 12-15 årige. Her 
finder de unge i samarbejde med 
mentorerne deres evner og talenter. 

De lokale virksomheder som vil 
deltage, kan tilbyde medarbejdere fri 
i 45 minutter til mentorarbejdet og 
medarbejderen bruger tilsvarende 
45 minutter af egen tid, svarende til 
halvanden time om ugen.

- Vil du være med til at bakke op 
og tage et lokalt ansvar, og ønsker 
du at fremtidssikre, så de unge ser 
mennesket i virksomheden som 
netværk? Måske jeres virksomhed 
bliver deres valg i fremtiden.

Næste gratis mentorkursus i talent-
programmet i Tårnby finder sted 12. 
marts. Kontakt og tilmelding via www.
talentspejderne.dk 

spanger

Talentspejdere søger mentorer

CPH og taxiselskaber indfører 
nabovenligt taxisystem

Taxier, der har langtidsparkeret på vil-
laveje og ved rekreative områder tæt 
på lufthavnen, kaldet CPH, har skabt 
problemer for lufthavnens naboer. De 
problemer har Københavns Lufthavn 
arbejdet tæt sammen med Tårnby 
Kommune og taxiselskaberne om at 
få løst.

Nu prøver CPH og taxiselskaberne 
så et nyt IT-system, der skal få de ven-
tende taxier væk fra lokalområdet.

Første del af løsningen blev præ-
senteret i september 2017, hvor CPH 
byggede et større taxidepot, der gav 
plads til næsten dobbelt så mange ta-
xier i lufthavnen som før. Anden del af 
løsningen, hvor der indførtes et nabo-
venligt taxisystem, er sat i drift.

Udover at regulere tilstrømningen 
håbefulde taxi-chauffører skulle sam-
me chaufførers service også belønnes 
eller tælle negativt ved tildeling af 
ture,

Tur til CPH giver tur fra CPH

Med det nye system indføres en bedre 
prioritering af taxier, som kaldes til 
ture fra lufthavnen. Prioriteringen 
sker automatisk i det nye IT-system, 
der er udviklet i et tæt samarbejde 

mellem CPH og taxiselskaberne.
Eksempelvis prioriterer det nye 

system taxier, som kommer fra 
offentlige taxiholdepladser og taxier, 
der allerede er i lufthavnen for at 
sætte en kunde af. 

Mens taxier, der holder og venter 
på lokale villaveje, ikke prioriteres. 
På den måde sikrer det nye system, 
at taxichauffører, der benytter 
villaveje og boligområder i Tårnby 
som venteplads, slet ikke får ture fra 
lufthavnen fremover.

- Man kan sige, at vi sætter nabo-
venlighed i system, forklarer Thomas 
Hoff Andersson, der er passagerchef i 
Københavns Lufthavn.

- Vores holdning har hele tiden 
været, at taxierne skal væk fra de 
lokale villaveje. Derfor er jeg tilfreds 
med, at lufthavnen og taxiselskaberne 
præsenterer et system, der skal løse 
problemet, siger Tårnbys borgmester 
Allan S. Andersen.

Ingen træer vokser dog ind i himlen.

- Vi oplever stadig taxier, der holder 
i tomgang med lyset tændt og chauf-
fører der efterlader affald på veje og 
pladser nær lufthavnen. Det kan bor-
gerne i Tårnby ikke leve med, siger Al-
lan S. Andersen.

Generelt bakker de tre store taxi-

selskaber i København DanTaxi 4x48, 
TAXA 4x35 og Taxi 4x27 (Amager-
Øbro) om ordningen.

Med det nye taxisystem indføres 
også servicefor-bedringer, som skal 
føre til et generelt løft af det service-
niveau, som kunder vil opleve, når de 
tager en taxi fra lufthavnen.

Det nye system anvender eksem-
pelvis målinger af kundetilfredshed 
til at udelukke chauffører, som leverer 
meget dårlig kundeservice. Men målin-
gerne anvendes også til at belønne ser-
vice-mindede chauffører, der kommer 
til at opleve fordele i det nye system.

Omvendt indføres sanktioner over-
for de chauffører, der ikke overholder 
de servicekrav, som er aftalt mellem 
lufthavnen og taxiselskaberne. Det 
betyder blandt andet, at chauffører vil 
blive mødt af hårdere sanktioner, hvis 
de ikke bærer profilbeklædning eller 
tilbyder kunder hjælp til at få kuffer-
ten i taxiens bagagerum.

Det burde i princippet også hjælpe 
på chauffører, der ikke tager korte lo-
kale ture med samme indstiling som 
de såkaldte lange ture.

spanger

Dagligt afvikles omkring 2000 taxiture fra Københavns Lufthavn. I 2017 kom 
15 procent af de rejsende med taxi til lufthavnen, inden de rejste videre med 

fly. © cph

Ingen mirakelkur men udvist god vilje
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JULEFERIEN, 2017 OG MERE TIL fik en ende, uden at vi fik sne.
Nu burde det ellers være tiden, hvor man som barn - ende-

lig - kan prøve sin nye kælk eller få den gamle hevet frem af 
gemmerne.

Den flade Amager-ø er ikke den optimale lokalitet til at kæl-

ke. Hvad her fra naturens side er af bakker, er til at overse, men 
heldigvis har de fleste boligselskaber en legeplads med en lille 
forhøjning, som egner sig fortrinligt til de allermindste.

Men vil man for alvor mærke suset, må man længere væk 
hjemmefra. Her er bakkerne i Travbaneparkens vestlige ende et 

godt bud. De kunstige bakker 
ligger side om side, forskel-
lige af stejlhed, så der er basis 
for en familietur.

I de få perioder, hvor vi 
både har frost og sne, udspil-
ler der sig her et herligt fol-
keliv.

Parken er, som navnet for-
tæller, tidligere travbane, 
der var i brug fra 1922 indtil 
1976. 

Så sent som i 1968 opførtes 
en ny totalisatorhal, der si-
den 1979, stadig med navnet 
Amagerhallen, har tjent som 
sportshal, hvor blandet andet 
basketballklubben er hjem-
mehørende. 

Siden byggedes Travba-
nehallen, delvis nedgravet i 
terrænet, som nabo og hjem-
sted for håndboldklubben. 
Plejehjem i den vestlige ende  
af parken og mod øst side 
om side med rugbyklubbens 
klubhus har man fundet plads 
til et par børneinstitutioner. 

Travbanens jord hørte 
oprindelig til Løjtegården, 
hvor bønder fra St.Magleby 
havde dyrkningsretten. Da 
Travbanen lukkede, var det 
en gave, at kommunen kunne 
købe arealet midt i Tårnby 
og dermed disponere over 
40 tønder land i en næsten 
udbygget kommune.

Tekst og tegning: Ninna 
Feldvoss.

Kirsten Sietam  var på Lesbos i 
2015, da øen blev invaderet af 
flygtninge. Det fortæller hun om en 
aften i Postkassen

Venligbo Kirsten Sietam kommer i 
Foreningscenter Postkassen og under 
overskriften Hvorfor blev jeg Venligbo 
- rejsen fra Lesbos til Amager, fortæller 
hun om egne oplevelser og om det 
frivillige arbejde venligboerne gør for 
integration af nye borgere i Tårnby. 

Som rejsearrangør har Kirsten 
Sietam ofte besøgt Lesbos, men i 2015 
oplevede hun, at øen blev invaderet af 
flygtninge. 

Kirsten oplevede flygtningenes 
nød. Det måtte der gøres noget ved og 

meget hurtigt blev hun en aktiv del af 
Venligboerne i Tårnby.

Der vil blive tid til at stille spørgsmål 
og Kastrup-Tårnbys Soroptimister 
sørger for forfriskninger. 

Overskud fra billetsalget går til 
Venligboernes arbejde.

Nye borgere i Tårnby 
Foreningscentret Postkassen, 
Amager Landevej onsdag 7. marts 
kl. 19.30.
Billetter af 50,- kroner bedes købt 
på https://www.place2book.com/
da/26156/list/EM6659 senest en 
uge før arrangementet. Der kan også 
købes billet ved indgangen.

Jeg så det ske - på Lesbos
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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,-
Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

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

Venligboerne ved et tidligere arrangement på Tårnby Hovedbibliotek. 
Arkivfoto
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Noget nogen gik til i februar og andet nogen kan at opleve i marts og april

fri  entréRAGNA & 
FRANKA
VILLA TIL

8. FEB - 27. MAJ 2018
KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

 i marts og lidt i april
Orkesterfestivalen i DR
Tårnby Musikskoles tre orkestre - PixiHOT, MiniHOT og 
HOT – spiller ved den store årlige Orkesterfestivalen i 
DR Koncerthuset.

Danmarks mest talentfulde børn og unge fejrer og 
udfordrer hinanden, når Orkesterfestivalen med mere 
end 25 orkestre og 1.000 musikere igen i år byder på 
orkesteroplevelser i særklasse. 
PixiHOT og MiniHOT kan høres i Studie 1 kl. 17.30.
HOT spiller koncert i Studie 2 kl. 17.15.
Søndag 4. marts kl. 11-18.15 – gratis, DR Koncerthuset, 
Ørestads Boulevard 13, 2300 København S.

I april byder på
All That Jazz… en forrygende aften med herlig 
jazzmusik og lækker tapas. Anna Pauline Andersson 
synger numre fra Monica Zetterlunds repertoire. 
Fredag 6. april kl. 19 – 22, entré. Tilmelding senest ons-
dag 21. marts på info@kulturzonen.net. 

It Don’t Mean a Thing If It Ain’t... Koncertsalen 
er forvandlet til en klassisk jazzklub a la New York-style. 
Fredag 20. april kl. 17, gratis, Kulturzonen.

Rytmikfest på Kulturzonen - for børn og voksne.
Søndag 22. april kl. 10-12 – gratis, Kulturzonen.
Se mere i næste udgave af Tårnby Bladet

En skøn dag med masser af 
glade børn i flotte kostumer, som 
dansede og sang

Foto: Mikael Oxkjær
De blev malet af en professionel ansigtsmaler 
og spiste fastelavnsboller ved Kulturzonens 
traditionsrige fastelavnsfest.

Der blev gået til den for at slå sliktønderne 
i stykker, og de voksne kom på lidt af en op-
gave, da der måtte ekstra superkræfter og 
en stor hammer til for at få den meget solide 
tønde ned.

De var der alle sammen: Superhelte og 
-heltinder, robotter, monstre, feer, prinses-
ser og hekse, ja, og sågar en hund med sit 
hundehus.

Pigen, der var et lækkert kagebord, blev 
kåret som mest kreative udklædning.

Fastelavn på
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Noget at gå til resten af februar og i marts

Musik, politik og det gode liv på biblioteket
Grin, gråd og gaffatape 
… 818 km på Caminoen med Lene Theill
Vi følger Lene Theill i sne, regn, mudder og ubarmhjertig 
sol. Op og ned ad bjerge, ad grusveje og på toppede 
brosten. Hun går og går. Undervejs møder hun menne-
sker fra hele verden, og hun deler både egne og andres 
livshistorier med os. Vi møder knudemanden og snak-
kehovedet, udstyrsfreaken, den brasilianske prins og 
mange andre.

Alle følelserne vil ud, og det kommer de, og Lene 
Theill deler det hele med os, ærligt og usentimentalt.
Mandag 26. februar kl. 19.00, Vestamager Bibliotek, 
Billetpris 30 kr. 

Den medieskabte virkelighed 
ved Jeppe Søe
Som en af de eneste tager journalist og kommunika-
tionsrådgiver Jeppe Søe bladet fra munden og siger 
bramfrit sine holdninger om den overfladiske verden, 
som fjernsynet er blevet.

Jeppe fortæller om den hjernevask, som magten 
bruger overfor folket, og giver bud på, hvorfor vi så let 
lader os forføre.
Tirsdag 27. februar kl. 19.30, Tårnby Hoved-
bibliotek, Billetpris 75 kr. 

Depeche Mode - elektronisk musik for masserne 
Musikforedrag ved Michael William Friis
Depeche Mode er et af de helt store navne fra 1980’er-
ne, som stik mod alle odds har holdt sig på toppen lige 
siden. Det Danmarksaktuelle verdensband laver elek-
tronisk musik med både sjæl og masseappel.
Torsdag 1. marts kl. 19 på Tårnby Bibliotek, Billetpris 
30 kr. 

En gåtur og en go’ historie
Kom med på en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gen-
nem Byparken til Hovedbiblioteket.

På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe el-
ler te, mens Laura Michelsen læser en historie højt.

Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Eng-
landsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til 
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. 

Fri adgang – uden billetter. 
Mandag 5. marts kl. 14. Rundkørslen ved Vandtårnet på 
Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 

Nyttehaver og kolonihaver
Vi er mange der har 
kære minder fra den 
ofte lidt mere primitive 
levevis der tidligere 
var i kolonihaverne, 
og hvor ofte har vi 
ikke spist os en ma-
vepine til i lækre bær 
og frugter fra både 
nyttehaverne og kolo-
nihaverne. 

Flere af os er vokset 
op i en tid hvor det var 

et nødvendigt tilskud til madbudgettet med hjemme-
dyrket frugt og grøntsager. 

En uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer og 
oplevelser fra tidligere tider over en kop kaffe. Erin-
dringscafé onsdag 7. marts kl. 14-16, Tårnby Hoved-
bibliotek, gratis billetter 

SLUK - kunsten at overleve i en 
digitaliseret verden 
v. Imran Rashid
Hvad betyder det for vores fysiske og mentale sund-
hed, når vi tjekker vores telefoner op imod 150 gange 
dagligt?

Kender du til stress, søvnbesvær, koncentrationsbe-

svær og nedsat evne til nærvær 
og empati?

Imran Rashids store interesse 
er digitaliseringens påvirkning af 
os alle sammen. Hvad betyder 
det for os, at vores hjerne hver 
dag bliver udsat for de enorme 
mængder af digital information? 

Truer de sociale medier med 
at forvandle en hel generation til 
digitale junkier på evig jagt efter 
en kemisk belønning i hjernen?  

Imran Rashid er uddannet læge og har tidligere haft 
almen praksis her i Tårnby. 

Mandag 12. marts kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek, 
billetpris 30 kr. 

Mogens Lykketoft - I verdens tjeneste
Mød Mogens Lykketoft og hør om hans travle og begi-
venhedsrige arbejdsår i New York. 

Mogens Lykketoft taler om 
sit virke som formand for 
FN’s generalforsamling i 
året, hvor de 17 mål for 
bæredygtig udvikling og kli-
maaftalen i Paris blev ved-
taget - det var opløftende. 
Men samtidig blev verden 
hærget af blodige konflikter, 

terror, humanitære katastrofer og flere flygtninge end 
nogensinde siden Anden Verdenskrig. Hvad tør vi tro 
om fremtiden?
Mandag 19. marts kl. 19.30, Tårnby Hoved-
bibliotek. Billetpris 90 kr. 

TårnbyDox: Mon de kommer om natten? 
Rokhsar på 14 bor 
sammen med sin 
mor, far og fem 
søskende i en lille 
jysk provinsby. 

Hun går i 7. 
klasse og spiller på 
det lokale fodbold-
hold. 

For år tilbage flygtede Rokhsar og hendes familie fra 
Afghanistan, og efter seks måneder på flugt havnede 
de i Danmark og søgte asyl. Men udlændingestyrelsen 
tror ikke på, at de er personligt forfulgte af Taliban i Af-
ghanistan, og familien har fået afslag på asyl. 

Familien venter nu på den endelige afgørelse, men 
ventetiden har forvandlet Rokhsar for altid.

TårnbyDOX stiller skarpt på 
dokumentarfilm
Kan du også godt lide tankevækkende dokumentarfilm 
- og har du lyst til at dele oplevelsen med andre? Så 
hør mere om TårnbyDOX på Tårnby Hovedbibliotek og 
Kulturhuset Kastrup Bio. 
Onsdag 21. marts kl. 14, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis 
billetter 

Krea Kalas - AOF elevernes dag
Hvad går du til? 
Kom og få inspiration til kreative aktivi-
teter, når AOF Amager inviterer til fej-

ring og fremvisning af elevernes arbejder med dans, 
blomsterbinding, papirkunst, keramik, kor, klaver og 
meget andet i den forgangne sæson.

Du kan synge i kor med Amar’brummerne og 
danse med til glade rytmer med Åse Holt, Suzanne 
Hamburger og deltagerne fra aftenskolens hold. 
Du kan strikke og hækle med Jena Kofoed, lave 
blomsterkunst med Birgitte Nielsen og flotte kort i 
papirkunst med Solveig Würtz. Du kan også se resul-
taterne fra nogle af årets andre kreative værksteder 
som keramik fra Lisbeth Skyttes hold og malerier fra 
Jane Sarbys hold.

Eleverne fra Tove Bjørndals og Olga Nielsens kla-
verhold giver små musiknumre. Koncertpianist Olga 
Nielsen spiller lidt for os, og bagefter kan børn og 
voksne selv prøve at spille klaver hos Olga eller gui-
tar hos Kristian Hoffmann. Pilehavekoret ved Marian-
ne Kragh giver traditionen tro et par numre af deres 
flotte korsang. Astrid Ellemo og Gulda Bozarslan vil 
dagen igennem sørge for små og spændende smags-
prøver fra nogle af verdens køkkener.

AOF Amager byder på kaffe og småkager og saft til 
børnene, og igen i år vil Ballonklovnen FUBBI under-
holde børn og barnlige sjæle.

Detaljeret program for dagen kan ses på www.aof-
amager.dk og på biblioteket ca. 8 dage før. 
Lørdag 17. marts kl. 9.30-14.30, Tårnby Hovedbib-
liotek.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

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

Ved arrangementer, der afholdes af 
AOF i samarbejde med Tårnby Kommu-
nebiblioteker (mærket )købes billetter 
på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk

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

Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet 
ved arrangementet.
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Noget at gå til i marts eller  senere

Minirace og teater for børn på biblioteket
Fuld fart på Årets Forening 2017

Er du den hurtigste MiniRacer på 
biblioteket?

Kom og mød Amager MiniRace, hvor du både kan 
opleve en racerbane i brug, se hvordan moderne 3D 
teknologi spiller sammen med racerbiler fra 1970’erne 
og køre om kap med andre. Måske er du den hurtigste 
MiniRacer og vinder pokalen for den hurtigste omgang 
på banen?

Se også hvordan racerbilskørerne bruger 3D printere 
til at fremstille effekter til modelbanerne og hør den en-
tusiastiske formand for Amager MiniRace, Mark Schiller, 
holde oplæg om hvordan foreningen samler teknologi, 
leg og sport ved at køre med de små udgaver af racer-
biler i hæsblæsende fart på hjemmebyggede baner.

Tag dit barn, din mor eller din fætter med og se 
hvordan de fjernstyrede racerbiler skyder en fart, der 
vil svare til over 500 km/t for en normal størrelse bil. 
Lørdag 3. marts kl. 10-14 på Tårnby Bibliotek, 
Gratis adgang uden billetter.

Gode teateroplevelser for små og 
store børn på biblioteket i marts 
Små og store hemmeligheder
 - for børn fra 1-4 år

To dansere tager dig med ind 
i en finurlig verden af små og 
store hemmeligheder.

For de mindste er hele verden 
en hemmelighed. Alt er nyt, og 
du vender og drejer, ser rundt 
om og bagved, rynker panden 
og løfter hjørnet af tæppet. For 
er der liv i støvsugerposen? Og 
kan giraffen på tapetet flyve? 
Ved Teater Tali Razga.

Lørdag 3. marts kl. 11 på Vestamager Bibliotek. Varig-
hed ½ time. 

Woopsy
 - for børn fra 6-12 år
Woopsy er en fortælling 
om at være nødt til at 
forlade det sted man hol-
der af og kalder hjem.

Om at blive tvunget ud 
på en rejse helt alene og 

lægge sin skæbne i hænderne på fremmede. At skulle 
lære et nyt sprog i et nyt land hvor alt ligner noget man 
kender, men alligevel er noget helt andet. Og selvom 
livet er svært, kan det alligevel ende med at blive lyk-
keligt. Ved Teater TT. 
Fredag 9. marts kl. 18.30 -19.15 på Tårnby Hovedbib-
liotek. 

Prinsesse Leonora
 - for børn fra 6 år
Leonora Christinas dramatiske livs-
historie fortalt med dukker.

Prinsesse Leonora er historien 
om den ambitiøse kongedatter 
Prinsesse Leonora Christinas fan-
tastiske liv. Om ægteskabet med 
verdensmanden Corfits Ulfeldt, om 
rigdom, magt, kærlighed, fangen-

skab og flugt. Om at finde styrken til at klare alle udfor-
dringer. Ved Bornholms Teater.
Lørdag 17. marts kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek. Va-
righed ca. ½ time. 

Den stanhaftige tinsoldat
 - for børn fra 4-9 år

Den lille historie om 
den store kærlighed. Vi 
bliver ført gennem H. C. 
Andersens fortælling om 
den etbenede tinsoldat. 
Kom med soldaten på 
en eventyrlig rejse, hvor 

han både møder den smukkeste og dejligste danser-
inde, en trold som mener at danserinden tilhører ham, 
en ensom rotte, et par krager og mange andre. Ved 
Andersens Kuffert Teater.
Lørdag 24. marts kl. 11 - 11.45, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 20 kr. Kun en voksen pr. barn - både børn og 
voksne skal have billet.
Husk at respektere aldersgrænserne. 

Babycafé
Babymassage

Kom ned på biblioteket 
til en hyggelig stund 
med din baby, når sund-
hedsplejerske Inger 
Kaas fra Tårnby Kom-
munes sundhedspleje, 
vejleder i babymassage. 
For forældre og babyer 
fra 2 måneder. 

Torsdag 8. marts kl. 9.30 - 10.30 og 10.45 – 11.45 på 
Tårnby Hovedbibliotek.

Førstehjælp til spæd- og småbørn
Er du klar hvis uheldet er ude? Ved du hvad du skal 
gøre hvis din baby får noget galt i halsen? Eller hvis 
det falder ned fra puslebordet? Eller hvis det på anden 
måde kommer ud for en ulykke? Ved Toni Mathiasen fra 
førstehjælp.nu.
Tirsdag 13. marts kl. 10 - 12 på Vestamager Bibliotek. 
Torsdag 15. marts 10 - 12 Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 20 kr. – kun børnene skal have billet.

I Kastrupgårdsamlingens særudstilling møder de to kunstnere Ragna Braase og Franka Rasmussens vær-
ker fra 1950’erne til 80’erne helt nye værker af 12 andre kunstnere. I udstillingen er håndværkstraditioner som 
strik og især vævning, både som konkret udtryk og som begreb, centralt. 
Franka Rasmussen og Ragna Braase undersøgte gennem mere end 30 år mulighederne i utraditionelle skulp-
turmaterialer. Med udgangspunkt i kunsthåndværkstraditioner arbejdede de med at udfordre kunsten ved at 
skabe skulpturer og installationer ved hjælp af vævning, strik, børster, garn, fundne materialer og lignende. 
Kastrupgårdsamlingen indtil 27. maj.

Hjælp til hjælp...
Tårnby kommune har en Frivillighedskoordi-
nator - en vejviser ind i kommunen og ud af 
kommunen 

Medbejderen med 
den lange titel, 
Frivilligheds-koordi-
natoren, kan hjælpe 
foreninger, orga-
nisationer, institu-
tioner og frivillige 
borgere i Tårnby til 
at knytte stærkere 
bånd mellem hinan-
den – altså gøre det 
nemt at være frivil-
lig og at samarbejde 
med frivillige. 

Du kan kontakte 
frivillighedskoordi-

natoren for at høre hvor - eller hvordan - du kan 
engagere dig i frivilligt arbejde og skabe glæde i 
andre menneskers liv. 

Det kan enten være hvis du allerede har en ide 
eller et interesseområde eller hvis du mangler 
inspiration til at komme i gang eller til at opstar-
te nye initiativer. 

Du kan også kontakte frivillighedskoordina-
toren hvis du ønsker at samarbejde med frivillige 
men ikke ved hvordan du kan komme i kontakt 
med dem. 

Du kan kontakte frivillighedskoordinator 
Naomi Gurfinkiel på ngu.sc.as@taarnby.dk 
eller på tlf.: 3076 0525 

For nylig er der kommet en ny pind på 
kommunens hjemmeside. www.taarnby.dk/
oplev-taarnby/frivillighed



2
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 M
A

R
TS

 2
0

1
8

Naturcenteret er gået i sort 

Det er også et problem for børnene, hvis de voksne drikker for meget
122.000 børn vokser op i familier med en mor eller far, der drikker for meget. 
Det er en utryg verden for et barn at navigere i, og det er en hverdag fyldt med 
skam, tårer, vrede og brudte løfter. Heldigvis har hjælpen aldrig været bedre og 
mere tilgængelig end nu.

Alle har ret til gratis hjælp
Gennem kommunen er der mange former for hjælp at hente til drikkende og 
pårørende, og jo før man erkender problemet, jo bedre. Et misbrug er noget, 
der udvikler sig over en årrække, og det gælder om at få hjælp, inden det får 
konsekvenser for familie og job. Hjælpen finder du på hope.dk og hos kommunen.

”JEG HEDDER EMIL,
OG JEG HAR ET 

ALKOHOLPROBLEM”

Det er også et problem for børnene, hvis de 
voksne drikker for meget

122.000 børn vokser op i familier med en mor eller 
far, der drikker for meget.
Det er en utryg verden for et barn at navigere i, og 
det er en hverdag fyldt med skam, tårer, vrede og 
brudte løfter. Heldigvis har hjælpen aldrig været 
bedre og mere tilgængelig end nu.

Alle har ret til gratis hjælp

Gennem kommunen er der mange former for hjælp til 
drikkende og pårørende, og jo før man erkender pro-
blemet, jo bedre. Et misbrug er noget, der udvikler 
sig over en årrække, og det gælder om at få hjælp, 
inden det får konsekvenser for familie og job. Hjæl-
pen finder du på hope.dk og hos kommunen.

Lopper og kunst

Fra slutningen af februar til midt 
i marts udstiller Preben og Lena 
Eghoff Jensen malerier i akryl 
maling, heraf en del i sort/hvid.

Kunstnergruppen Vildrosen ud-
stiller malerier - glaskunst – ke-
ramik i perioden fra 24. februar 
til 11. marts.

Der afholdes Loppemarked 3. 
og 4. marts kl. 10-16.

Kunst du har råd til 
Tre medlemmer af kunstner-
gruppen 10 plus 2 udstiller og 
sælger akvareller, akrylmalerier 
samt keramiske skulpturer. 
Udstillingen åbner 7. marts og 

de tre kunstnere kommer fra 
henholdsvis Helsinge, Dragør og 
Tårnby. 

Info:
Søndag 11. marts kl. 14.00: 
Kastrupløverne spiller irsk fol-
kemusik.

Plyssen har åbent hver lørdag 
og søndag kl. 13-16, dog ikke 
31. marts og 1. april, da det er 
påske. Gratis adgang.

Vi har hverken haft strømsvigt eller 
fået et ”blackout” 
Vi er bare blevet oprigtigt interesseret i de sorte 
fugle, der omgiver os i Naturpark Amager

 Vi har dem omkring os hele året og de er ofte 
udskældt i villahaverne for deres larm og ran af 
foderbrættet. Det er kragefuglene vi taler om. De 
velkendte krager, råger, alliker og skader er nogle 
yderst fascinerende og kloge fugle. Vi kigger nær-
mere på deres levesteder og du kan lære at se 
forskel på en krage og en råge.  

Under halvtaget svider vi kul. Sort kul. Det er 
en af naturens mest imponerende organismer, 
når træerne optager kulstof gennem bladene 
og binder det i træet. Ved at brænde små 
stykker træ i en dåse laver vi det, man kalder en 
ufuldstændig forbrænding og kan på den måde 
lave træet om til tegnekul. Det er rigtig godt til at 
tegne de sorte fugle med.

Kom forbi Naturcenteret og prøv selv. Vi glæ-
der os til at se jer i Naturpark Amager.

Naturcenter Amager - 
Åbningstider 
Indtil 23. marts:
Hverdage 9-15. Weekender 10-16
Fra 24. marts:
Hverdage 9-15. Weekend 10-17

Blå Base v/Tårnby 
Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand 
alle lørdage og søndage kl. 10-14.

Noget at gå til resten af februar og i marts og april
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TÅRNBY LOKALAFDELING
marts · 2018

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, PlejehjemmetUgandavej 149
Alle dage 10-16
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-11
Bridge
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16.
IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
Personlig IT-instruktion
2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale.
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15
Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45
Strikkecafé, Postkassen stuen
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
Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km. Fredag
kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.
Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13
Besøgstjenesten
Vågetjenesten
Aflastning af demensramte familier

CYKELHOLDET
Cykelholdet starter den nye sæson mandag den
26. marts 2018 kl. 11 i postkassen. Husk mad og
drikke.

MAGASIN MUSEUM
27. marts 2018 Kl. 9.45
Besøg på Magasin Museum
Turen er Gratis. ( min.10 - max.25 delt.)
Hvis du ønsker at deltage i frokost (som du selv
betaler), efterfølgende på Skindbuksen, skal det
oplyses ved tilmelding.
Se mere på: www.magasinmuseum.dk
Program: Vi mødes kl.9.45 foran Magasin’s
Hovedindgang.(Kgs. nytorv).
Derefefter går vi til Magasin Museet,
Vingårdsstræde 6, hvor vi mødes
med vores guide Trine. Efter cirka en times
rundvisning, går vi til restaurant Skindbuksen,
hvor vi spiser frokost.
Tilmelding til kontoret Kastrupvej 324,
eller på Tlf.: 21700516 senest 20.03.2018
Husk navn og om du ønsker spisning.

LESBOS-TUREN

8 forventningsfulde kvinder var mødt op til
informationsmødet om Lesbos-turen.
Det er nu dejligt her midt i vinteren at genopfriske
sol og sommer. Der er stadig ledige pladser.

DANMARKS SAMLERMUSEUM
En tur tilbage til fortiden…
Gamle butikker, værksteder hvor der er samlet
alverdens ting fra
”gamle dage”, f.eks.
frisør, legetøj,
købmand,
motorcykelværksted,
skolestue, samt de
gamle luftgynger som
vi husker dem og meget mere. Kommer i foråret
2018. Følg med på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk
eller se opslaget på kontoret Kastrupvej 324

ÅRSMØDE 2018
Postkassen, Amager Landevej 71
lørdag 10. marts 2018 kl.14
Vi indbyder herved alle vore
medlemmer til årsmødet i
lokalforeningen. Vi håber at kunne få
en rigtig god debat om Ældre Sagen
Tårnbys fremtidige engagement i
kommunen.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal
være formanden Anne-Grethe Kragerup i hænde
senest 14 dage før årsmødet.
Husk medlemskort.
Vel mødt. Bestyrelsen!

SORG/LIVSMODSGRUPPE FOR
EFTERLADTE.

Sorg/Livsmodsgruppe for dig der har mistet en
partner eller ægtefælle.
I gruppen kan du dele dine tanker, følelser og
erfaringer som du måtte have i forbindelse med
tabet. Ved at høre om andres tab er det nemmere
at få sat ord på sin egen sorg.
Vi forventer opstart først i marts.
Tilmelding på ÆldreSagens kontor på telefon
21 70 05 16 eller på kontoret Kastrupvej 324.
Kontortid 10-12 mandag- torsdag.

GODTLANDSTUREN
Postkassen den 29. maj kl. 19

En god og en dårlig nyhed. Den gode er, at
Ældre Sagen og Foreningen Nordens
medlemmer har taget godt imod tilbuddet om en
11-dages rejse til Skærgårds-Sverige og Gotland.
Den dårlige er, at der er udsolgt, så har man
betænkt sig lange, er det altså for sent.
Til gengæld fortsætter samarbejdet med en
spændende aften med et foredrag af Carsten
Jahnke fra Saxo-instituttet om ”dansker-tiden” i
Sverige/Gotland – hvorfor slås man med sin
nabo. Det bliver tirsdag 29. maj kl. 19 i Postkassen.
Alle medlemmer og interesserede gæster er
velkomne til denne fortælling om Skåne, Halland
og Blekinge samt Gotland på kryds og tværs.
Omtale på et senere tidspunkt i vores annonce og
i Tårnby Bladet, men reserver allerede nu aftenen.

PERSONLIG IT-INSTRUKTØR
Har du IT-udfordringer, du ønsker hjælp til – og
som vi ikke har et kursus til … eller vil du blot
have dit eget personlige kursus, kan vi tilbyde
individuel instruktion efter dine
ønsker.Instruktionen er på 2 timer med en af
vores instruktører.Tidspunkt aftales med kontoret
og instruktør.

TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
Som en del af IT-caféen, vil der blive givet
information og eventuel instruktion fra kl. 14-15
om tirsdagen i:
6. marts: Facebook
13. marts: MobilePay
20. marts: Handel på Nettet
Sted: Postkassen, Amager Landevej 71
Se program for de næste måneder på vores
hjemmeside eller på opslag i Postkassen
Deltagelse er gratis. Bare mød op.
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Gudstjenester
Marts    
Søndag 4. kl. 10.00 3. s. i fasten Johs. 8,42-51  Julie Aaboe
Søndag 11. kl. 10.00 Midfaste Johs. 6,24-35  Martin Herbst
Søndag 18. kl. 10.00 Mariæ Bebudelsesdag Luk. 1,46-55  Martin Herbst
Søndag 25. kl. 10.00 Palmesøndag Mark. 14,3-9  Julie Aaboe
Torsdag 29. kl. 18.00 Skærtorsdagsgudstjeneste m. måltid  Herbst/Aaboe
Fredag 30. kl. 10.00 Langfredag Luk. 23,26-49  Julie Aaboe

April    
Søndag 1. kl. 10.00 Påskedag Matt. 28,1-8  Martin Herbst

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 
deltager Korsvejskirken i 
Folkekirkens Nødhjælps årlige 
husstandsindsamling. Vi håber 
at få så mange frivillige ud 
at banke på dørene, at alle 
sognets borgere får mulighed 
for at give mennesker i nød en 
håndsrækning.  
Det kan være svært at 
rumme, når verden koger over 
af klimaforandringer, krig, 
uretfærdighed og katastrofer. 
Man får mest lyst til at lukke 
øjnene for grusomhederne. 
Men for mange er det heldigvis 
en umulighed at vende ryggen 
til - for det handler jo om 
mennesker. Og heldigvis kan 
vi mennesker stadig hjælpe 
hinanden på tværs af grænser. 
Her i sognet bliver det fx muligt 
at omsætte sin næstekærlighed 
til konkret hjælp ved at gå en 
rute søndag den 11. marts.  

Nye måder at yde hjælp 
til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og 

allerfattigste samfund, det 
går værst ud over, når kloden 
hærges af fx klimaforandringer. I 
kraft af et stort, lokalt, kirkeligt 
netværk når Folkekirkens 
Nødhjælp helt derud og styrker 
de svageste. Men der må tænkes 
i nye baner for at vinde kapløbet 
med klima, flygtningestrømme 
og befolkningstilvækst. 
Folkekirkens Nødhjælp har 
netop sat et pilotprojekt i 
gang, hvor udvalgte kvinder i 
flygtningelejren Kakuma i Kenya 
lærer at opdrætte fårekyllinger. 
Insekter er ekstremt 
næringsrige, nemme at avle og 
langt mindre ressourcekrævende 
end traditionelle former for 
kødproduktion. I første omgang 
skal fårekyllingerne avles i større 
bokse og males til insektmel, 
som kan bruges til blandt andet 
næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren 
lærer flygtninge at dyrke 
køkkenhaver på højkant. 
Forskellige typer grøntsager 
spirer lag på lag inde i store 

sække med huller i og vokser så 
ud af hullerne og opad i flere 
niveauer. Dyrkningsmetoden 
kræver meget mindre vand end 
almindelige køkkenhaver, og 
samtidig kan man firedoble sin 
høst. Det giver nærende mad til 
både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps 
projekter gælder princippet 
’Hjælp til selvhjælp’. 
Modtagerne af hjælpen er altid 
direkte involverede og lærer 

samtidig nye metoder, der gør 
dem mere robuste. 
Korsvejskirken er med ved 
indsamlingen den 11. marts 
2018. Sæt kryds i kalenderen, så 
håber vi at se dig til en hyggelig 
indsamlingsdag. 

Sognepræst Julie Aaboe

Aktiviteter - Marts

Det Gamle Testamentes Apokryfe 
Bøger 
Det Gamle Testamentes Apokryfe 
Bøger er en samling jødiske skrifter fra 
århundrederne omkring Jesu fødsel. 
Oprindeligt var skrifterne skrevet på 

hebraisk og 
nød udbredt 
anerkendelse 
blandt jøderne. 
Men denne 
skriftsamling 
blev aldrig 
en del af 

den hebraiske bibel. I denne studiegruppe 
ser vi nærmere på denne spændende 
samling af skrifter, hvis betydning for kirke 
og kristendom har været enorm. Alle er 
velkomne uanset forkundskaber. Denne gang 
gennemgås Visdommens Bog.
Klassisk Højskole, ved Martin Herbst Torsdag 
1. marts kl. 19.30

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

Kom og vær 
med til en 
stemningsfuld 
musikandagt 
i kirken. Med 
musik og 

læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.  
Tirsdag 6. marts kl. 10.00
 
Den kristne soldats dilemma 
ved Sven Straarup, præst, oberstløjtnant

Danmark har de seneste årtier deltaget i 
krigshandlinger, først på Balkan og senere 
i Mellemøsten og Afghanistan. Det har 
betydet, at danske soldater har været i 
kamp, er blevet dræbt og selv har måttet 
dræbe. Med afsæt i det femte bud vil 
Sven Straarup tale om det dilemma, man 
uvægerligt står i som soldat - og specifikt, 
hvordan man kan forlige det at være kristen 
med det at gå i krig. Sven Straarup er ansat 
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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: 
Jessica Rygaard.  Tlf. 3141 6030.
 

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. 

i Kristent Fællesskab i Rødovre, hvor han 
arbejder med ledelse, pastoralt arbejde og 
undervisning. Samtidig er han oberstløjtnant 
af reserven.
Korsvejstræf, onsdag 7. marts kl. 14.00

Firenze 
- Oplevelses- og dannelsesrejse, 5. - 10. 
november 2018 

Der er 
lukket for 
tilmelding 
til rejsen. 
Kontakt 
venligst 
Martin 
Herbst for 
at sikre dig 

en plads, hvis rejsen bliver gentaget i 2019. 
Denne aften afholdes informationsmøde om 
rejsen i kirkens menighedssal. Her kan du 
høre mere om turen, hilse på rejselederne 
og få svar på spørgsmål. Vel mødt!
Mandag 12. marts kl. 19.00-21.00

Menighedsrådsmøde
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i 
menighedssalen, Sirgræsvej 81.
Tirsdag 13. marts kl. 19.00

 Håb i en håbløs tid 
– klimaforandringer, etik og håb, ved 
bioetiker, teolog Mickey Gjerris

Klimafor-andringerne 
påvirker allerede i 
dag mennesker og 
natur negativt. Vi 
står foran en kæmpe 
udfordring. Ikke 
desto mindre tyder 

meget på, at vi har givet op, allerede før vi 
fik begyndt. Forskernes advarsler overhøres, 
vi har ”klimakvalme” og samfundet 
styrer stadig blindt mod øget økonomisk 
vækst. Foredraget stiller skarpt på 
klimaforandringerne, diskuterer videnskaben 
bag de skræmmende forudsigelser og viser, 
hvordan etik, natursyn og religion kan være 
med til at skabe håb og mod til at handle.
Sogneaften, torsdag 15. marts kl. 19.30

 

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 20. 
kl. 12. Send en mail til lone@korsvejskirken.
dk, hvis din familie skal med! Det koster 
ikke noget at deltage, men du er velkommen 
til at give et bidrag!
Torsdag 22. marts kl. 16.30
 
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 29. marts kl. 18.00

Del din søndag med verdens fattige og nødlidende 
Søndag 11. marts inviteres du med ud og samle ind sammen med 
Korsvejskirken og Folkekirkens Nødhjælp. Det tager kun tre timer af din 
søndag – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i 
dag. 

Kom og vær med søndag 11. marts. Vi sender indsamlerne afsted mellem 
kl. 9 og 10 søndag morgen, og vi kan altid bruge flere frivillige indsamlere. 
Meld dig som indsamler på kirkekontoret, tlf. 3251 7424 eller.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Drop in dåb
I februar var jeg, som jeg plejer, i Sverige 
på ferie.

Og der har man længe kendt til 
begrebet Drop in dåb, hvor man ikke skal 
tilmelde sig og i forvejen finde faddere, 
men bare kan komme forbi direkte fra 
gaden og få hovedet i døbefonten, som 
Politiken skrev.

For skikken er nemlig også kommet til 
Danmark, og flere kirker på Vesterbro har 
haft succes med projektet.

Det er selvfølgelig fortrinsvis voksne 
mennesker, der kommer til sådan en dåb.

Mennesker, der ikke er blevet døbt 
som små, og som måske har lidt svært 
ved at tage sig sammen til det, og så 
griber lejligheden med en mere uformel 
handling.

Disse Drop in dåb er selvfølgelig blevet 
aktuelle, fordi et stigende antal danskere 
ikke er blevet døbt som små.

Nogle bliver aldrig døbt, fordi det nu 
engang ofte er de normer og traditioner, 
man er vokset op med, der kommer til at 
gælde også i ens eget liv.

Men for andre bliver det et ønske at 
blive kristen og komme til at tilhøre det 
fællesskab der har været med til at præge 
Danmark.

Her kan Drop in dåb være en 
kærkommen mulighed for at blive døbt 
uden at man behøver at gøre noget ud af 

det.
Men på et billede fra før omtalte 

Politiken kan man se, at det også kan være 
børn, der kommer direkte ind fra gaden 
med deres forældre til en dåb.

Årsagen er nok, at nogle forældre godt 
kan gå død i planlægningen af en stor fest.

Og dertil kommer, at det i nogle 
familier godt kan være svært at finde 
faddere til dåben, fordi der måske ikke 
har været den store tradition for dåb i den 
pågældende familie, og da man kun kan 
være fadder, hvis man selv er døbt, er det 
måske ikke alle, der har så nemt ved at 
finde faddere.

Så også for børnefamilier kan Drop in 
dåb nok være en lettelse.

I Tårnby Kirke har vi ikke Drop in dåb, 
og jeg ved heller ikke, om der ville være så 
stort et behov for det her. Vi er på mange 
måder stadig lidt af et landsbysamfund.

Hos os holdes der ofte meget store 
dåbsfester med op mod 100 deltagere.

Og det er jo dejligt at være vidne til 
at så mange slutter op om den store 
begivenhed, som dåben jo er, måske ikke 
mindst i dag, hvor det i høj grad er noget, 
hver enkelt familie gør sig tanker om, 
inden de vælger den til.

Alligevel kan der -  også hos os – være 
nogle, der føler at de store fester, de hører, 
andre holder, godt kan være et pres.

Og 
nogle giver 
direkte 
udtryk for, 
at de ikke 
ved, om 
det over 
hovedet er 
rigtigt at 
få sit barn 
døbt, når 
man kun 
kommer 
med seks gæster til dåben.

Og det er det selvfølgelig.
Der er ikke noget, der er mere 

ligegyldigt, end hvor mange gæster man 
inviterer.

Hvis man har en stor familie er det godt 
at have dem med, hvis man ikke har, er 
det lige så rigtigt.

Det, det kommer an på, er, at man gør 
det, man selv synes er rigtigt for ens barn.

At man giver det videre, man synes er 
godt.

Det er det, der er vigtigt at gøre som 
forældre.

Så kom med 100 eller kom med to, det 
gør ingen forskel, hverken for os i kirken 
eller for Gud.               

Ida Nielsen

Gudstjenester

Februar
Lør 24. Dåbsgudstjeneste    11.30 Nielsen
Søn 25. Højmesse 2. søndag i fasten   10.00 Nielsen

Marts
Søn 4. Højmesse 3. søndag i fasten   10.00 Risum
Tirs 6. Konfirmandgudstjeneste    19.30 M. Hansen
Ons 7. Eftermiddagsgudstjeneste   13.45 M. Hansen
Lør 10. Dåbsgudstjeneste    11.30 Nielsen
Søn 11. Højmesse Midfaste    10.00 Nielsen
Ons 14. Konfirmandgudstjeneste    19.30 M. Hansen
Søn 18. Højmesse Maria bebudelsesdag   10.00 Risum
Søn 25. Højmesse Palmesøndag    10.00 M. Hansen
Tors 29. Skærtorsdag     19.30 Nielsen
Fre 30. Langfredag    10.00 Risum
Lør 31. Dåbsgudstjeneste 10.00, 11.30 og 13.00 M. Hansen

April
Søn 1. Påskedag     10.00 M. Hansen
Man 2. Anden Påskedag    10.00 Nielsen
Ons 4. Eftermiddagsgudstjeneste   13.45 M. Hansen
Søn 8. Højmesse 1. søndag efter påske   10.00 Risum

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men 
andre, der har tid og lyst til et nyt sociale 
fællesskab, er også meget velkomne. Så er 
arbejdet ikke så krævende og er børnene 
flyttet hjemmefra, så er det måske noget for 
dig.

Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse. Der 
er altid kaffe eller andet til sammenkomsten 
bagefter.

Nogle gange er der også et programpunkt 
som f.eks. sang eller lignende. Vil du vide 
mere om gruppen, kan du kontakte Ida 
Nielsen på 3250 4186.  

I marts mødes netværksgruppen:
Søndag 11. marts kl. 10.00 til Højmesse og 
efterfølgende café og loppemarked.
Skærtorsdag til aftengudstjeneste kl. 
19.30 med efterfølgende ost og rødvin i 
konfirmandstuerne.
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MARTS 2018
Møder og arrangementer
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 15. marts kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 23. marts kl. 10.45 i Aktivitetens nye 
lokaler. Inden gudstjenesten synger vi sammen 
fra kl. 10.15  

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
... begynder igen torsdag 8. marts kl. 11.00. 
Da kirkens orgel er under renovering er 
kirken lukket og vi må derfor være de første 
gange i konfirmandstuerne i præstegården, 
Englandsvej 330. 

Babysang er et tilbud til forældre på barsel. 
Gennem sang, dans og leg lærer vi nye og 
gamle børnesange- og salmer. Babysang foregår 
i Tårnby Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis 
at deltage i Babysang.

Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk 
eller 3250 4186

Konfirmandaktion
Søndag 11. marts er der Konfirmand Aktion. 
Det er et landsdækkende projekt, hvor 
konfirmander samler ind til unge i andre 
lande, der er dårligere stillede end de selv. 

Indsamlingen består af café og loppemarked. 

Så har du ting, du ikke selv 
bruger mere, er du meget velkommen til at 
donere det til loppemarkedet.

Tingene kan afleveres i Mødestedet, 
Englandsvej 330 i dettes åbningstid, tirsdage 
mellem 13 og 16. Eller man kan henvende sig 
til Ida Nielsen i ugerne 7-10 på 3250 4186.

Kom også gerne forbi på selve dagen, 11. 
marts. Måske finder du noget, du ikke vidste, 
du manglede, og du kan helt sikkert nyde en 
fantastisk kage eller to.

Dagen begynder med gudstjeneste kl. 10.00, 
hvor konfirmanderne medvirker.

Familiegudstjeneste
Næste familiegudstjeneste er 2. påskedag, 
mandag 2. april kl. 10.00. Efter gudstjenesten 
vil der være påskelege for hele familien.

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

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 
2175 1030  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18, 
mandag fri.
Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.
Organist: 
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 
6045, 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:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Dåbslørdag
Størstedelen af danskere er medlemmer af 
Folkekirken. Godt. Men tallet er faldende. 
Det er dåbstallet også. 
Tjek de her tal: 
I 1990 blev 80,6% af nyfødte danske børn 
døbt. 
I 2000 var tallet 77,2%.
I 2008 var tallet nede på 72%.
Og i 2015% var vi nede på 61,5%.
I kan selv regne videre og omtrent finde ud 
af, hvornår det er ikke længere er størstedelen 
af danskere som bliver døbt.
Min ven siger Folkekirker gør for lidt. En 
kollega siger, at for mange er fremmede over 
for dåbens indhold. En forsker siger, at det 
skyldes individualisering og sekularisering. 
Nogle af dem jeg har talt med siger, at det er 
fordi de vil lade barnet selv vælge. 
Nu er der ingen som skal lade deres barn 
døbe for Folkekirkens skyld, og jeg skriver 
ikke det her for at I skal synes, det er synd 
for os, for det er det ikke, det er udelukkende 

noget, vi som kirke skal gøre noget ved, 
derfor vil vi gerne invitere til Dåbslørdag. 
Både jer som ved at I gerne vil have jeres 
barn døbt, jer som allerede har skrevet jeres 
barn op til dåb, og jer som ikke ved det men 
overvejer det er meget velkomne. Hvis I er 
helt besluttede på, at I ikke vil lade jeres barn 
døbe, så kom også og fortæl os hvorfor. Lad 
os få nogle samtaler, lad os få nogle tanker, 
lad os blive klogere på dåben.
Vi håber på en eftermiddag, hvor vi kan 
komme lidt rundt om dåbens historie og 
betydning, hvad sker der i dåben, og hvorfor 
det er vi døber vores børn eller ikke gør. 
Kirkens 3 præster står for arrangementet. 
Kom som par, kom med jeres barn, kom kun 
en af jer, lad den anden passe derhjemme, 
kom med barnets bedsteforældre, kom 
selvom I endnu ikke har et barn, kom som 
det kan lade sig gøre.

Dåbslørdag den 7.april kl. 13.00 – 15.00 i 
konfirmandstuerne.
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard

ssan@km.dk. 
Tlf. 4045 2530
 
Sognepræst   
Allan Ivan Kristensen

        
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
  
Sognepræst    
Elizabeth M. Laursen

eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett

smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og kulturmedarb. 
Grethe Hamborg

grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen

njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

Kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Sogneindsamling
Hjælp medmennesker i nød ved Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp

Jazz i det store Rum
Med favnen fuld af kærlighed er titlen på den netop udkomne CD med denne kvintet.

I forbindelse med udgivelsen bliver der flere release koncerter 
og Kastrup Kirke har fået lejlighed til at få en af dem.
De medvirkende er Mads Granum - piano, keyboard og orgel, 
Regitze Glenthøj - vokal, Mads Hansen - saxofon og klarinet. 
Thomas Ovesen - kontrabas og Ricco Victor - trommer og 
klokkespil.
Mads Granum er organist ved Lindevang Kirke, har udgivet 
tre anmelderroste salmejazz CD’er og har givet over 200 
kirkekoncerter i Danmark, Norge og Tyskland.
En koncert med Mads Granums Kvintet er en rejse ind i et 
dragende univers, hvor genkendelighed og nytænkning går 
hånd i hånd. Repertoiret er kendte nordiske salmer tilsat jazz, 
nykomponerede salmer og indslag med rytmisk kirkeorgel. 
Det hele bundet sammen med underholdende, informative og 
overraskende introduktioner.

Tirsdag 6. marts kl. 19.30

Dialog-andagt
Ved dialog-andagterne sænker vi dørtrinnet ind til kirken. Det gør vi ved at invitere moderne problemstillinger 
og temaer indenfor. Vi belyser disse igennem musik (både ny og gammel) og tekster (fra Bibelen, filosofiens og 

skønlitteraturens verden). Hver aften har sit helt eget tema. 

Vi byder på rødvin, brød, ost og oliven i kirkerummet. Det 
kirkerum, hvor vi igennem andagten skaber dialog mellem 
nutid og fortid, dialog mellem kristne tekster og moderne kultur, 
og sidst, men ikke mindst dialog mellem alle deltagerne.

Disse dialog-andagter er der en hel række af i løbet af 2018, 
næste gang torsdag 8. marts kl. 19

Søndag 11. marts deltager Kastrup sogn i 
Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. 
Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på 
dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at 
give mennesker i nød en håndsrækning.  

Det kan være svært at rumme, når verden koger 
over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og 
katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for 
grusomhederne. Men for mange er det heldigvis en 
umulighed at vende ryggen til - for det handler jo om 
mennesker. 

Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe 
hinanden på tværs af grænser. Her i sognet bliver det 
for eksempel muligt at omsætte sin næstekærlighed til 
konkret hjælp ved at gå en rute søndag 11. marts kl. 
11, med mødested i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det 
går værst ud over, når kloden hærges af eksempelvis 
klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt 

netværk når 
Folkekirkens 
Nødhjælp 
helt derud og 
styrker de svageste. 

Et projekt i Kakumalejren lærer 
fx flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. 
Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i 
store sække med huller i og vokser så ud af hullerne 
og opad i flere niveauer. 

Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end 
almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man 
firedoble sin høst. Det giver nærende mad til både 
at spise og sælge af. Princippet er altid ’Hjælp til 
selvhjælp’. 

Sæt allerede nu kryds ved 11. marts til en hyggelig 
indsamlingsdag. 

Meld dig som indsamler hos Grethe Hamborg på 
grbh@km.dk allerede nu – det nytter! 
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Offentligt menighedsmøde
Efter søndagsgudstjenesten er hele menigheden inviteret til en lille frokost 
denne søndag. Bagefter vil menighedsrådets formand, Jan Jakobsen, suppleret 
af menighedsrådsmedlemmer orientere om menighedsrådets arbejde. 
Kassereren fortæller om økonomien. 
Alle er velkomne – også til at komme med nye ideer eller spørgsmål til rådet. 

Menighedsrådet
Søndag 18. marts kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade

Februar

Ons. 28. kl. 19 Hvad var verden 
UDEN lys – Hvad er verden med 
lys – Konfirmanderne holder en 
gudstjeneste om lysets magt 
Marts
Tors. 1. kl. 17-20 Lyset vender tilbage: 
Det er forår i Noas Ark.
Søn. 4. kl. 10 Elizabeth M. Laursen
Tirs. 6. kl. 19.30 Jazz i det store Rum 
med Mads Granums Kvintet.
Tors. 8. kl. 19 Dialog-andagt
Søn. 11. kl. 10 Allan Ivan Kristensen
Søn. 11. kl. 11 Bliv indsamler og hjælp 
mennesker i nød.
Tirs. 13. kl. 19 Tapas i det store Rum: 
Fra spillefugl til vandrefugl med Rune 
Engstrøm.
Tors. 15. kl. 14 Eftermiddag for Ældre
Tors. 15. kl. 18 Filmen ”Bænken” i 
Torsdags-aften-klubben
Søn. 18. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Søn. 18. kl. ca.11.30 Offentligt 
menighedsmøde
Tirs. 20. kl. 9.30 Vuggestue-Påske-
gudstjeneste
Tors. 22. kl. 10 Børnehave-Påske-
gudstjeneste
Tors. 22. kl. 17 Menighedsrådsmøde 
Søn. 25. kl. 10 Allan Ivan Kristensen
Søn. 25. kl. 14 Påskefest for Børn
Skærtorsdag 29. kl. 18.30 Susanne 
Worm Steensgaard
Langfredag 30. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Påskenat 31. kl. 22 Palle Thordal
April
Påskedag 1. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
2. Påskedag 2. kl. 10 Elizabeth 
Laursen

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 Kastrup 
Ældreklub
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver fredag kl. 10 Babysalmesang
Hver søndag kl. 10 Højmesse
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke og 
hjemmesiden: www. Kastrup-kirke.dk

Tapas i det  
store Rum
Fra spillefugl til vandrefugl med Rune Engstrøm 

Han er lokalkendt i Kastrup og som forfatter til 
adskillige bøger, blandt andet ”Lille Viggo”.

Han er også tidligere ludoman og sidder nu i 
bestyrelsen for Ludomaniforeningen. Spilledjævelen 
slap ham, da han vandrede kaminoen for nu fire år 
siden.

Deraf titlen på aftnens Tapas, der uden tvivl bliver 
rigtig spændende og kommer langt omkring.

Undervejs serveres tapas og rødvin. Der bliver 
mulighed for selv at reflektere undervejs og stille 
spørgsmål til Rune

Tirsdag 13. marts kl. 19 i Kastrup kirke,  
Kastruplundgade 3

Påske i Kastrup kirke
Påske-gudstjenester før  
Som optakt til Påske, inviterer 
vi institutioner og børn til 
Påske-gudstjeneter før selve 
Påskefesten. Tirsdag 20. 
marts kl. 9.30 gælder det 
vuggestuerne og torsdag 
22. marts kl. 10 er det for 
børnehaverne. I er velkomne 
til at tage madpakker med. Vi 
sørger for saftevand.

Påskefest for Børn  
Vi slutter ugen med Påskefest 
for Børn søndag 25. marts kl. 
14. Her begynder vi med at 
lave pynt til at gøre fint med 
i Påskeugen. Så fortsætter 
vi med Børnegudstjeneste, 
hvor vi hører påskens 
budskab og synger nogle 
gode børne-påske-sange. Vi 
slutter eftermiddagen med 

lidt Påskegodt og nogle sjove 
påskelege.

Skærtorsdag 
Skærtorsdag er den dag, 
hvor Jesus for over 2000 
år siden indstiftede det 
fællesskabsstiftende 
nadvermåltid for alle kristne. 
Dette måltid 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 besindelsen på, hvad 
dette måltid betyder, og hvad 
indstifteren af det, betyder for 
os i dag.

Langfredag  
Langfredag står kirken mørk 
hen, og lidelseshistorien 

fremføres af kirkens tre 
præster.

Påskelyset Påskenat  
Som kontrast hertil bæres 
Påskelyset ind Påskenat, og 
her tænder hver enkelt sit eget 
udleverede lys, så kirken bliver 
oplyst igen. Et flot symbol på, 
at Kristus overvandt mørket og 
håbløsheden, også for os, da 
han sprængte gravens favntag 
Påskemorgen.

Påskedag og 2. Påskedag 
er kirken klædt i gult og 
Påskefesten fortsætter.

Se tiderne for de enkelte 
gudstjenester i ”kalenderen” og 
på hjemmesiden kastrup-kirke.
dk
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Drachmann Begravelser 
Omsorg, Nærvær & Til for Jer 
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af 
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores 
nærvær vil for jer, føles trygt. 

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20 
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup 
www.drachmann.nu 

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Kristian Bech, tidl.politiassistent, nu vært på TV2s 
kriminalmagasin 1. marts.
Søster Merete  Pelle Poulsen, forstanderinde på 
Diakonissestiftelsen, 8. marts.
Nyt tøj til påske - L.N.Tøj har udvalget, 15. marts.
Påske med lotteri, 22. marts.
Påskeferie - Skærtorsdag 29. marts.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Alfred Kronborg spiller, vi synger onsdag 28. febr.
Banko fredag 2. marts 
Film foredrag eller hygge onsdag 7. marts
Banko fredag 9. marts
Film foredrag eller hygge onsdag 14. marts
Banko fredag 16. marts
Spisning, kl. 12 kr. 100.- onsdag 21. marts
Banko fredag 23. marts
Påske i Gedesby man. 26. marts til tirsdag 3. april

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Musikalsk underholdning... med Birte og Lars, bil-
letter. Fredag 9. marts kl. 13.00 
Fællesfrokost. Medbring selv madpakken. Der vil 
være underholdning med sang og musik, hvor man 
kan synge med. Fredag 23. marts kl. 13.00

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
Informationsmøde og restbetaling Polenstur. Tors-
dag 1. kl. 13.30 på 1. sal
Bankospil. Fredag 2. kl. 13.15 - 15.30
Nyhed på glasholdet: Figurer med bly og lodde-
kolbe - Tiffany metoden. Tirsdag 6. marts kl. 11.
Café: P. Ekdal og venner med musik og dans. Fredag 
9. marts kl. 13.30 - 15.30
Tema: Vi syr natkjoler, mønstre og stof kan købes. 
Mandag 12. marts kl. 10.30 - 15.
Café Fredag 23. marts 
Kl. 13 - 13.30 Lancierholdet giver danseopvisning.
kl. 13.30 - 15.30 sang og musik v/Carsten og Kurt

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Anettes mormor, lørdag 3. kl. 10.30. Tilmelding 
3252 0972
Olsen banden på Nordisk film, mandag 5. kl. 11.30 – 
ca. 15.30. Billet 125 kr.
Frokost, 7. kl. 12.30. Tarteletter, 20 kr. tilmelding. 
Hobby værksted, lørdag 10. kl. 9.30 – 14.30. Dukker 
med ansigter formet i Fimo ler m.m. Mød bare op.
Kerteminde turen 3.-6. juni. Info tirsdag 13. kl. 16. 
Frokost, onsdag 14. kl. 12.30. Gilleleje brød, ægge-
kage og rygeostsalat med radiser, 25 kr. Tilmelding.
Hjælperfest, fredag 16. kl. 19-22.30. For de der 
altid hjælper med det hele. Gratis
Tekno-banko, søndag 18. kl. 13. 
Vildt-banko. 3 plader og dagens trip, 50 kr. Billet 
senest 2 dage før.
Shiatzu massage, 19. kl. 9 – 14. Tidsbestilling.
Frokost, 21. kl. 12.30. Risengrød, 20 kr. Tilmelding. 
Hobby værksted, lørdag 24. kl. 9.30 – 14.30. Dukker 

med ansigter formet i Fimo ler. Mød bare op. 
Modelkreation, lørdag 24. kl. 14.00 – 17.30. Skab 
din egen vanvittige kreation af lagermaterialer vi 
finder på lageret i Pilehuset. Vi udstiller dagen efter 
til Påskefrokosten. Hjælp - Jeg vil gerne låne nogen 
giner! Skriv dig på i Pilehaven eller ring.
Påskefrokost, søndag 25. kl. 13.00 – 15.30. Musik, 
påskeæg og smørrebrød. Billet 70 kr.
Lukket i påsken 26. marts – 2. april.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Ingen møder i marts

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder mandag i ulige uger kl. 14-16, 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding 
to dage før til Lizzie Gylstorff, 6170 1961, eller til 
formanden, Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Vi går 3. søndag i hver 
måned. Mødested ved Vandtårnet, Englandsvej kl. 
11. 4 kilometer ialt. Gå i dit eget tempo - der er altid 
nogle at følges med. Info: Asbjørn Rasmussen, 2279 
5818 eller Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785
Generalforsamling, 12.marts kl. 14, Postkassen
Bankospil 9. april kl. 14.
Sommerudflugt 8. maj – husk at reservere dagen.

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Kommunale koordinatorer v/ koord. fra Gladsaxe 
Kommune. Tors. 8. marts kl. 14-16. Postkassen

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 
2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 
5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk 
Hvilket kærlighedssprog har jeg selv og mine 
pårørende? Hvad er det godt for? V/Susanne Wiik 
Kalvåg 20. marts. kl. 19-21.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, 
Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte 
Nielsen 3250 9061
Cafemøde 27. februar
Banko 6. marts.
Seniorshop viser forårskollektionen 13. marts.
30 års fødselsdag 20. marts.

Diabetes foreningen
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet 
Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør 
Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: Raskgående ca. 4 km, 
langsomtgående ca. 2 km. - ca. 1 time. Ingen 
tilmelding, bare mød op, med eller uden stave. 
Stavsæt kan lånes/ købes i lokalforeningen. Info: 
Jane  Piasecki 4041 0868 eller jane@piasecki.dk
Få en glad madaften. Madlavning hver anden 
torsdag i ulige uger, næste gang 1. marts kl. 18-22.
Vi mødes i Dragør Aktivitetshus´ nye, fine 
træningskøkken, er fælles om indkøb og 
madlavningen med efterfølgende spisning og 
socialt samvær.
Udgifter til ingredienser, ca. 30-40 kr pr. gang pr. 
deltager. Tilmelding senest tirsdagen før til Per 
Hansen, 2046 7844, mail pewa@hansen.mail.dk 
eller i Aktivitetshusets information.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Marts 2018

Til Firenze med Herbst udsolgt
Oplevelses- og dannelsesrejse med sognepræst Martin 
Herbst er udsolgt

Trods en kort tidsfrist er turen til Firenze i november med 
sognepræst Marin Herbst, Korsvejskirken og lektor Ivan Z. 
Sørensen allerede udsolgt med 21 deltagere.

- Vi regner dog med at gentage turen næste år, siger Mar-
tin Herbst.

Tårnby god for Lillebror
Tradition for godt lokalt salg af Lillebror Lotteri
Tilmelding til Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 
2018 er startet og i Tårnby er der tradition for 
et godt salg af de velgørende skrabelodder. 
Børnehjælpsdagen opfordrer lokale sælgere til at 
melde sig og tjene gode penge til fælleskassen.

En opgørelse fra sidste års salg af Lillebror 
Lodder viser, at U13 fra Amar Jets, Amager Demons 
og Stifinderne Gruppe (DDS) samlet set havde en 

indtjening på 16.489 kroner til egne formål.
Et Lillebrorlod sælges for 20 kroner, heraf går 

8,50 kroner til foreningen, klubben eller klassen. 
Overskuddet fra salget går til Børnehjælpsdagens 
arbejde for anbragte børn og udsatte unge i 
Danmark.

Tårnby kommune har 62 anbragte børn og 
unge uden for hjemmet - i plejefamilie eller 
døgninstitution.

Tilmeldingen sker via Børnehjælpsdagens 
hjemmeside www.bhd.dk/lotterier og er åben 

nu og i hele 
s a l g s p e r i o d e n 
(15. marts - 28. 
maj 2018). 
Det koster 
ikke noget 
at bestille 
lodder og 
u s o l g t e 
lodder kan 
returneres.
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En forsinket fastelavns-
fornyelse, semlaen, som 
skabte flødemangel i 
Sverige

Af Anne Palm-Henriksen

Semlaen er den svenske 
udgave af en fastelavnsbolle, 
som minder om gammeldags 
fastelavnsboller. Det er en 
gærbolle med kardemomme, 
fyldt med mandelmasse og 
toppet med flødeskum.

Danskere har ikke ret stort 
kendskab til semlor (flertal af 
en semla på svensk) og kun få 
bagere laver dem, blandt dem 
bageriet Brød på Enghave 
Plads, hvor My Assarsson fra 
Sverige producere dem.

My Assarsson og hendes 
forgængere i bageriet Brød 
har de seneste fem år forsøgt 
at introducere semlaen. 

National betydning

For My og svenskere generelt 

er semlaen en tradition, som 
betyder meget. 

Ofte er det derfor forbundet 
med ture til Sverige eller 
Finland omkring februar 
måned, hvor der kan købes 
semlor, hvis man ikke laver 
dem selv. Faktisk er det så 
populær en spise i Sverige, at 
man i 2017 oplevede mangel 
på fløde, som derfor steg i 
pris. 

Det økologiske bageri 
Bagaren och Bonden i Malmø 
oplyste på forhånd, at de på 
selve Fettisdagen tirsdag 
13. februar ville lave 600 
semlor,  hvilket kræver 30 
liter piskefløde, og samlet 
for perioden på fire uger 

producerede de 1500 semlor. 

Et must på Fettisdagen

Tårnby Bladets udsendte 
talte med den ene af de to 
indehavere Karl Söderlund 
på selve festisdagen, en travl 
dag, hvor flest tager turen 
forbi en bager. Han fortalte, at 

de oplever kunder, som alene 
går til bageren denne ene dag 
om året. 

Perioden med Semlor er 
bagernes absolutte højtid og 
nogle bagere er derfor helt 
afhængig af salget. 

My Assarsson, Bageriet Brød 
på Vesterbro. Foto Palm-H.

Munkene snød fasten

Dette bagværk spises på Fet-
tisdagen som er på hvide tirs-
dag, hvor folk spiste hvid mad 
blandt andet af mel og mælk.

En dag som skulle fejres or-
dentligt, som den sidste dag 
inden den 40 dage lange fa-
ste, som begynder med aske-
onsdag, angerens dag. 

Tidligere begyndte man at 
spise allerede om søndagen 
inden fettisdagen, som kaldes 
fastelavnssøndag og også om 
mandagen, den såkaldte blå 
mandag. Dog var tirsdagen, 
fastlavs-tirsdag, den hvide 
tirsdag eller fettisdagen den 
rigtigt store ædedag, hvor 
man fyldte sig med fedt. 

I 1500 tallet fandtes simle-
bagere i København og det si-
ges at munke udhulede brødet 

under fasten og gemte stykker 
af flæsk inden i.

I 1850 begynder mandel-
massen at blive anvendt, bol-
lerne serveredes med varm 
mælk og smør, denne gammel-
dags ret hedder hetvägg, som 
kommer af tysk heissweck. 

Og i 1890 får semlan den 
form den har i dag, som en 
rund bolle.

I 1930 bliver den 
piskede fløde almindeligt 
forekommende i semlan. Den 
nuværende semla kom rigtigt 
frem efter anden verdenskrig, 
som en form for triumfsymbol 
for at nu var rationeringen af 
mel, smør, sukker og fløde 
slut. Og mandelmasse blev 
overkommelig.  Fettisdagen i 
2019 er 5. marts.

Kilde: Svenska 
Semleakademin. 

Fastelavnsbollen der skabte fløde-mangel

Bagaren och Bonden klassiske semla bestå af gode råvarer 
og enkelthed i ingredienserne uden tilsætning, eksempelvis 
laver de koldt hævede boller med kardemomme, de selv maler, 
mandelmasse bestående af let ristede hakkede mandler, 
sukker og vand, og den rene flødeskum. Det øverste af bollen 
bliver klippet i en trekant som sættes ovenpå flødeskummet og 
hele herligheden bliver let drysset med florsukker. 

Brændende varme og 
isnende kulde!
DGI Storkøbenhavn inviterer i samarbejde med foreningen 
Kastrup Søbadere til sauna og vinterbadning på Den Store 
Vinterbadedag 2018

Vinterbadning er gennem de sidste år blevet mere og mere 
populært i Danmark. Der er 38.000 organiserede vinterbadere 
i ca. 100 vinterbadeklubber og desuden mange, der vinterbader 
uden at være organiserede i en forening.

Nu kan familie, venner eller arbejdskolleger komme til en 
anderledes naturoplevelse ved Kastrup Søbad. Tag en iskold 
dukkert i Øresund og mærk varmen i de forskellige mobile 
saunaer: saunatønder, saunatelt og saunatrailer. Oplev en dejlig, 
sanselig saunagus med varme dampe og æteriske olier ved 
to dygtige gusmestre, når der er vinterbadning på Den Store 
Vinterbadedag. 

Tilmelding inden 3. marts
… til Store Vinterbadedag 10. marts 2018 er nødvendig til ét af fire 
tidsrum: Kl. 11-12, kl. 12-13, kl. 13-14, kl. 14-15 på www.dgi.dk/201 
821 508 004 (uden mellemrum som kun er sat så det lange nummer 
kan læses)

Spillemændene 
spiller op
Spillemændene bliver et underholdningsorkester

Af Kurt Johansen fra Spillemændene

Bordinghus Spillemænd fejrede i 2017 40 års fød-
selsdag, og i bestyrelse og hos orkestermedlemmer-
ne var der derefter enighed om, at vi gerne måtte 
forny os lidt.

Orkestret har fået nyt navn, og hedder i dag Un-
derholdningsorkestret Bordinghus Spillemænd. 
Dette blev gjort for at understrege det noget bre-
dere repertoire som orkestret behersker i dag.

Tiden er inde til at fejre endnu en fødselsdag. 
Vi har inviteret nogle musikere som kalder sig 
Unoderne, vi håber ikke det bliver for slemt, vi har 
hørt at de godt kan læse noder.

Der er fri entre - vi håber at mange vil komme og 
lytte på, og måske få interesse for at spille med. Øl, 
vand, vin samt kaffe og kage til meget billige penge.

Søndag 18. marts kl. 14.00 i foreningscentret, 
Amager Landevej også kaldet Postkassen.

Spillemændene 
i haven ved 

Bordinghus. 
Arkivfoto.

Oplevelser i Den Blå 
Planet
Publikum kan komme på en rundvisning i 
akvariernes kulisser på gangene, hvor det 
ellers kun er dyrepasserne, som huserer. 

Rundvisningen er hver mandag klokken 
17:30 og varer i en time og et kvarter. Det 
koster 60 kroner, men har man årskort koster 
det 40 kroner. 

Beløbet inkluderer ikke entrebillet. Rund-
visningen kan bookes via hjemmesiden. For 
borgere i Tårnby findes særlige regler ved 
køb af årskort. 

Skoler og institutioner, lærer- og 
pædagoguddannelser kan gøre brug 
af skoletjenesten i Den Blå Planet, 
undervisningen er gratis, dog betales 
entre for minimum 12 elever. For skoler 
og institutioner i Tårnby kommune findes 
særlige regler. 

Palm-H.På hjemmesiden www.
denblaaplanet.dk/ kan man se en video, 

om hvordan dyrepasser Thomas Friis får et 
lille stykke koral til at gro nærmest ved at 

plante den.
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Hjertet i projektgruppen ” 
Frækkefrø” er en fysisk akti-
verende og dramatiserende 
fortælling, hvor børnene 
bevæger sig til en pædago-
gisk formidlet fortælling 

Tekst: Rikke Berentzen, 
Børnehaven Kastrupgård

Foto: Kurt Pedersen,  
Amager Fotklub.

Målet med fortællingerne er 
at fremme børns glæde ved 
bevægelse og gennem fokus 
på kropslighed at bidrage re-
levant til det pædagogiske 
arbejde med alle læreplan-
stemaer. Gruppen har hoppet, 
danset og løbet sig gennem 
efteråret og har til slut reddet 
Kong Grøn og hele hans rige.

I gruppen har vi arbejdet 
med, hvordan vi kan gøre 
plads til alle og få inddraget 

alle, både det meget aktive 
barn og det meget stille. Vi 
har haft meget fokus på de 
sociale kompetencer, hvordan 
er man en god ven og hvordan 
man hjælper hinanden.

Vi var så heldige at Frække 
frø og Hoppeline kunne kom-
me til vores fernisering og 
hilse på alle, både voksne og 
børn.

Ro og nærvær 

En gruppe arbejdede med te-
maet Ro og Nærvær bl.a. fordi 
mange børn i dag har lange 
dage i institutionen ofte kom-
bineret med en travl hverdag 
derhjemme.  Samtidigt taler 
man om, at ca. hvert 10. barn 
er stresset. 

Vi ville derfor gerne blive 
klogere på, hvordan vi kan 
skabe ro i og omkring børne-
ne og os voksne og samtidig 
blive mere nærværende.  

Vi har brugt naturen som 
legeplads, kombineret med et 
yoga- og mindfulness-forløb 
hvor vi valgte at bruge en 
samarbejdspartner udefra. 

Vi var så heldige at komme 
i kontakt med Cathrine Nees, 
som er børneyoga- og mind-
fulness-instruktør, og hun 
havde heldigvis lyst til at ar-
bejde sammen med os.

Vi har haft fokus på krops-
bevidsthed, at kunne mærke 
os selv, brug af sanser, kon-
centration, glæde, selvaccept, 
leg og meget mere. Det viste 
sig at være noget, der fange-
de børnene. 

Nu starter børnene af sig 
selv yoga aktiviteter på stuer-
ne med de andre børn og flere 
af børnene er begyndt at gå til 
yoga i fritiden. 

Vi oplever også, at børnene 
er blevet bedre til at fortælle, 
hvordan de har det og vi bru-
ger fortsat man-
ge af legene.  

Gunilla - Den 
fortryllede drage
- Vores medie Gunilla, som 
er en drage, skulle egent-
lig være vores idésætter, 
men børnene blev hurtigt 
optaget af at hjælpe Gu-
nilla hjem til Drageland og 
lære hende, hvordan man 
opfører sig her i Danmark, 
fortæller Rikke Berentzen, 
børnehaven Kastrupgård. 

- Vi fulgte børnenes spor 
og ændrede vores oprinde-

lige tanker om gruppen og 
gjorde Gunilla til omdrej-
ningspunktet. Vi oplevede, 
at børnene var mere hjælp-
somme og omsorgsfulde, 
end vi så normalt og ofte 
løb tiden fra os, fordi børn 
og voksne var optaget af 
aktiviteterne, som børnene 
fandt på. Børnene var meget 
idérige under hele forløbet 
og gik foran i gruppen. Vi 
oplevede, at alle børn vid-
ste, hvad de ville og hvad de 
skulle bruge af materialer.

Børnene fra børnehaven Kastrupgård holdt fernisering på Cafe-Røllike som 
afslutning på det seneste halve års projektforløb. Der manglede selvfølgelig 
ikke kager.

Frække frø og dragen Gunilla

Heldigvis kunne Frækkefrø og Hoppeline deltage, da børnene fra børnehaven 
Kastrupgård holdt fernisering på Cafe-Røllike tidligere på året.

Frække frø har deltaget i hele 
projektet som igangsætter 
for børnene, når de arbejdede 
med den pædagogiske 
fortælling. Heldigvis kunne 
han også være med til 
ferniseringen, så også 
forældrene kunne møde ham.

Børnene fhar 
blandt andet 

arbejdet 
med yoga og 
mindfulness 
for at opøve 
muligheder 

for mere ro og 
nærvær i deres 

børnehaveliv. 
Og de viste 

meget gerne 
forældre og 

bedsteforældre, 
hvad de havde 

lært.
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Seks nationer i årets Flyver 
Cup – konkurrence på is

Af Lene Skibby, TSK træner

Tårnby Skøjte Klub, TSK, har 
heldigvis en masser erfaring 
i at afvikle konkurrencer, når 
det gælder ”Flyver Cup”. 
Det var nemlig 28’ende 
gang, de afviklede den årlige 
internationale konkurrence.

Fredag aften holdt TSK 
en stor hyggelig og sjov 
fællesmiddag, hvor over 
80 deltog. De udenlandske 
klubber var først til træning 
i TSK, og derefter mødte de 
flot repræsenteret op til 
middagen. 

Der var masser af god 
stemning og specielt de 
talrige franske 

deltagere med flag og tilråb 
fra den aldrende trætribune, 
gjorde arrangementet ekstra 
festligt. Men når TSK´s 
deltagere kom på isen, 
løftede taget sig næsten i 
den gamle skøjtehal under 
jubelen fra familie, venner og 
gamle TSK’er.

Hektisk medalje-weekend

Deltagerne havde masser af 
ros til TSK ligesom også det 
22 mand store dommerpanel 
fra ind- og udland. Rosen 
gjaldt det store arrangement 
og den altid hyggelige atmos-
fære i TSK – til de ellers 
nervepirrende konkurrencer. 

TSK stillede et stærkt hold 
med 15 skøjteløbere, og trods 

vinterferie var 
d e r 

knap 200 deltager, der 
kiggede forbi TSK fra seks 
forskellige nationaliteter. 

To helt nye debutanter på 
kun syv år fra TSK charmede 
sig flot ind på dommerne 
som stærke ”Pipi” (Isabell R. 
Jensen) og lille ”Elsa” (Zoe 
Raahauge) og musikken pas-
sede perfekt til deres person-
lighed.

Trods de mange 
dygtige deltagere, fik TSK 
imponerende 6 medaljer. De 
lidt mere erfarende TSK’er 
fik flotte medaljer ved dette 
års Flyver Cup. Den nykårede 
danske og sjællandske mester 
Natalee Rasmussen blevet 
slået ud af en lille russisk 
”bjørn” men fik flot sølv i 
Cups rækken. 

I Novice rækken var Tårnby 
dominerende, hvor Annika 
Skibby vandt guld, overra-
skende flot sølv til Charlotte 
Lütken og Nicole R. Jensen 4. 
plads.

I Junior rækken fik Ida O. 
Fabricius i mesterskabsræk-
ken og Cecilie P. Christensen 
i konkurrence rækken begge 
bronze. Senior guld gik til Fi-
lip S. Telén. 

FunSkate i Gentofte

Samme weekend var TSK´s be-
gyndere og øvede skøjteløbe-

re også i aktion ved FunSkate 
konkurrencen i Gentofte.

TSK havde 20 deltagere 
med. 12 gik i finalen hvoraf 7 
fik medaljer. 

Carla E. Sonne og Rebecca 
Granilo hentede 2 x guld. 3 
x sølv til Hannah E. Corydon, 
Andrea K. Persson og Frigga 
P. Mikkelsen. 2 x bronze til 
Mikkeline Bømler og Nadia 
Choukri. Det blev en samlet 3. 
plads i holdturneringen.

De mange dygtige skøjtelø-
bere er ikke helt færdig med 
sæsonens konkurrencer. 

Endnu mangler Dansk Skøjte 
Unions sidste to konkurrencer 
(Friløbskonkurrencen og 
FunSkate Finalen). Og så 
venter udlandet på TSK. 
Klubben tager til en stor 
international konkurrence 
SCC Berlin.

Flyver Cup: Natalee, Hannah, Annika, Andrea, Filip, Ida, 
Cecilie, Charlotte, Rebekka og Carla. 

Vores egne is-piger i en OL-tid

94 millioner kroner skal få 
flere danskere op af sofaen 

 
Danmarkshistoriens største 
idrætssamarbejde - Bevæg 
dig for livet – tilføres nu end-
nu flere penge.  Det skal åbne 
for nye idrætstilbud, bedre 
rammer, mere fleksibilitet og 
nye partnerskaber med flere 
kommuner og civilsamfunds-
aktører som alt sammen skal 
bidrage til at nå målet om ver-
dens mest aktive befolkning.

Projektets mål er, at 75 pro-
cent af danskerne skal være 
idrætsaktive i 2025, og 50 
procent skal være medlem-
mer af idrætsforeninger. Det 
er målet i visionen Bevæg 
dig for livet, som DGI og Dan-
marks Idrætsforbund (DIF) 
driver i tæt partnerskab med 
Nordea-fonden og TrygFon-
den.

Fondene har netop udvidet 
støtten med 94 millioner. Det 
markerer, at indsatsen styrkes.

- Vi skal bygge videre på 
medlemsfremgangen. Det gør 
vi ved at tilpasse idrætstil-
buddene til almindelige dan-
skeres behov. Blandt andet 
med tilbud til børnefamilier, 
der kan kombinere kvalitets-
tid med familien med det at 
være motionsaktiv, siger Sø-
ren Møller, formand for DGI.

bbark

Bevæg dig for livet
Fakta om bevæg 
dig for livet
• Samarbejde mellem DIF, 
DGI, Nordea-fonden og 
TrygFonden siden 2015
• Målsætningen er 600.000 
nye idrætsaktive og 
325.000 nye forenings-
medlemmer inden 2025
• Samarbejde i 10 idræt-
ter: Badminton, cykling, 
foreningsfitness, floorball, 
fodbold, håndbold, kano & 
kajak, løb, tennis, volleyball
• De 10 idrætter i Bevæg 
dig for livet fik 27.000 fle-
re medlemmer fra 2015-
16
• Bevæg dig for livet er 
indskrevet i regerings-
grundlaget
• Der er etableret samar-
bejder med seks kommu-
ner: Aalborg, Frederiks-
berg, Gentofte, Holstebro, 
Ikast-Brande, Skive
• Særligt fokus på seniorer, 
idræt i folkeskolen og et 
partnerskab med Frilufts-
rådet, for bedre rammer 
for idræt i naturen.
• Der er kørt 1500 skræd-
dersyede foreningsudvik-
lingsforløb i blandt andet 
nye idrætstilbud, med-
lemsrekruttering og fast-
holdelse.

Friluftslivet i Region Ho-
vedstaden får tilskud til 22 
projekter – ingen projekter 
i Tårnby

22 friluftsprojekter i Region 
Hovedstaden er kommet et 
skridt tættere på at blive 
til virkelighed efter at 
Friluftsrådets bestyrelse 1. 
februar besluttede at give 
tilskud fra Udlodningsmidler 
til Friluftsliv til projekter, som 
skaber nye muligheder for 
friluftsliv og naturoplevelser i 
hele landet.

I alt blev der givet 3,6 

millioner kroner til friluftslivet 
i Region Hovedstaden, og 
det omfatter både små 
ildsjæleprojekter med 
foreninger og frivillige og 
større projekter i kommunerne.

Eksempelvis har Rideklub-
ben Dagfari fået tilskud til at 
lave en 75 kilometer lang ride-
rute gennem Nordsjælland. Og 
på Bornholm kan vinterbadere 
i Sandvig glæde sig over et 
tilskud til et projekt, som skal 
gøre det muligt at bade i hav-
nebassinet året rundt.

Blandt de projekter i større 
skala, som har fået tilskud fra 
Udlodningsmidler til Frilufts-
liv, er pilgrimsruten Tisvilde-
vejen. Den frivillige forening 
Kultur-Natur Nordsjælland har 
i partnerskab med Grib-skov 
Kommune fået 289.000 kro-
ner i tilskud til 29 formidlings-
steder langs pilgrimsruten i 
Nationalpark Kongernes Nord-
sjælland. 

Udlodningsmidler til 
Friluftsliv er en del af 
overskuddet fra Danske 
Lotteri Spil A/S og Det Danske 
Klasselotteri A/S.
I starten af marts vil der blive 
lanceret nye muligheder 

for at søge om tilskud til 
friluftsprojekter. Se www.
friluftsraadet.dk/tilskud.

Eksempler på tilskud fra pul-
jen ”Friluftslivets ildsjæle”
København Kajakklubben 
Nordhavn 2150: 15.500 til 
projektet ”Kajak for alle i 
Nordhavnen”  et tilbud om 
miljøkajak, hvor alle gratis 
kan ro en tur i Københavns 
Nordhavn imod at indsamle 
affald.

Tilbuddet koordineres med 
foreningen ”Miljøkajakken” 
og formidles aktivt via lokale 
medier, arrangementer mv. 
Projektet gennemføres af fri-
villige. 

København KFUM-Spejder-
ne, Sydhavnen Spejdergrup-
pe: 50.000 kroner til ”Lejrture 
med Spejderne i Sydhavnen”. 
Målgruppen er børn og fami-
lier i Københavns Sydhavn. 
Til telte, patruljekasser, rafter 
mv. Spejdergruppen er ny-
startet, og aktiviteterne gen-
nemføres af frivillige. 

Foreningen SheZone: 
22.100 kroner til ”SheZone 
Frihed til bevægelse i natu-
ren” friluftsliv og naturople-
velser for piger og kvinder fra 
udsatte boligområder. Pro-
jektet styrker deltagernes so-
ciale fællesskab og kendskab 
til foreningslivet. Turene gen-
nemføres af frivillige, og med 
cirka 80 deltagere per tur.
Flere detaljer på www.
friluftsraadet.dk/tilskud.

Millioner til friluftslivet

Isabel og Zoe, bare 7 år 
debuterede ved Flyver Cup.

Flyver Cup: Natalee, Charlotte, Annika, Filip, Cecilie og Ida.
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I Viborg samlede det mere end 
60 kvinder, på Østerbro mere end 
30 modne herrer – nu starter der 
også et hold op på Amager. Det er 
motionsfloorball, der er tale om 

Af Nanna Grønbæk, Svømmeklubben 
Kvik

Det kan lyde mærkeligt, at 
Svømmeklubben KVIK starter et 
motionsfloorball-hold op. Men den 
er god nok. Til april starter KVIK i 
samarbejde med Sundhedscenter 
Tårnby, Center for Holdspil 
(Københavns Universitet) og Sport- og 
Sundhedsakademiet et nyt koncept 
op. 

Det nye koncept består af et hold 
for mænd, som 2-3 gange om ugen 
mødes og træner sammen. Træningen 
består af holdspil på små baner – 
primært som floorball – men vil også 

variere med andre former for hold-
spil. Træningen kommer til at foregå 
i sports- eller gymnastiksale i Tårnby 
Kommune, men holdet er åbent for 
alle, uanset bopæl. 

Udover træningen på holdet, vil 
holdet nogle gange i løbet af sæsonen 
samles til aktiviteter omkring kost 
og sunde vaner. Ingen løftede, 
moraliserende pegefingre – men 
hyggelige events med relevante 
oplægsholdere, som kan give gode 
input til at få lidt sundhed ind i 
hverdagen. 

En træningsform med et stort 
sundhedsmæssigt potentiale

Holdet er for mænd over 40 år - 
uanset form og erfaring med boldspil. 
Holdet er særdeles velegnet for 
mænd med type 2-diabetes eller 
forhøjet blodtryk, da holdspil på små 

baner beviseligt har en bred vifte af 
sundhedsmæssige effekter. 

Sådan fortæller formand for KVIK, 
Jan Urban Hansen om grunden til at 
starte konceptet op. 

- Svømning er en ret individuel 
motionsform, og den tiltaler ikke alle. 

Floorball for mænd i svømmeklub

FAKTA om holdet
• Træning 2-3 gange om ugen, aktiviteterne vil som udgangspunkt bestå af 
holdspil – primært (men ikke begrænset til) floorball. Det kan varieres med 
fx. fodbold, håndbold, vandpolo, høvdingebold.
• Cykling med Jesper Skibby flere gange i løbet af forløbet i enten Holbæk 
eller Tårnby.
• Svømmesession med den olympiske mester Pernille Blume.
• 2-3 gange i løbet af sæsonen kombineres træningen med enten en 
ganske kort information om kost og sundhed eller en aktivitet omkring 
kost.
• Fysiske tests i forbindelse med træningen løbende i sæsonen. Herudover 
er der mulighed for yderligere testning på Københavns universitet - Center 
for holdspil.

Så derfor gik vi i tænkeboks – for vi er 
en forening for alle. 

Samarbejde på flere niveauer

Træningsformen er på et niveau, 
hvor alle kan være med. Den eneste 
forudsætning for at være på holdet, 
er lysten til at bevæge sig, til at prøve 
forskellige holdspilsformer af og til at 
hygge sig med holdkammeraterne. 

Holdet etableres som et samarbejde 
mellem Svømmeklubben KVIK og flere 
organisationer. Center for Holdspil - 
konceptet bygger på de anbefalinger, 
som Center for Holdspil kommer med. 
Sports- og Sundhedsakademiet som 
overordnet set står bag konceptet, 
og så Tårnby Kommune i form af 
Sundhedscenter Tårnby.  

- Vi ser rigtig meget frem 
til samarbejdet med især 
Sundhedscenteret, hvor vi med dette 
koncept kan tilbyde en motionsform, 
som kan ligge i en naturlig 
forlængelse af de træningsforløb i 
Sundhedscenteret, som mange af 
kommunens borgere er igennem, 
siger udtaler Jan Urban Hansen.

Skal du med?
Holdet starter op til april, hvor 

første træningsgang indledes med et 
helt uforpligtende informationsmøde. 

For meget mere information kan 
Svømmeklubben KVIK kontaktes på 
kontor@kvikkastrup.dk. 

Arkivfoto

AMA’R JETS (ISHOCKEY) har i vinterferien 
deltaget i verdens største ungdoms turnering i 
Quebec i Canada. I alt deltog 215 hold. Det var 
klubbens U13 hold årgang 2005, der tog af sted 
med forældre, søskende, hjælpere og trænerne 
Thomas Hagen og Dennis Løvegreen. 
For at samle penge sammen til turen har klubben 

solgt juletræer og forældrene har arbejdet 
frivilligt med løn udbetalt til klubben. Ama’r Jets 
deltog i A rækken, spillede otte kampe på ni dage 
og nåede i semifinalen. 
Fem af drengene blev kåret som kampens bedste 
spiller og fik både puch og pokal. En af drengene, 
Tobias Gjedved endda to gange. De øvrige drenge 

var: Sebastian Tholstrup, Viggo Armelang, Jannik 
og Lasse Sørensen. På Ama’r Jets hold deltog fire 
drenge fra Københavns Skøjteløber Forening 
(Københavns ældste skøjteklub), som også havde 
et hold med i B rækken.
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En personlig og nærværende fortælling 
med 4 unge mænd om at være spændt for 
præstationssamfundets vogn. 

Om et samfund, hvor det er vigtigere at 
blive til noget end at blive til nogen.

Bare Mig Selv

Spilledage: 9., 15., 16., 22. og 23. marts
Alle dage kl. 20.00.
Billetter købes på: www.taarnbyteater.dk
Tårnby teater Englandsvej 290, Kastrup

54 år med kun tre formænd er virke-
ligheden for foreningen Amagertea-
tret - nu træder en kvinde til

Af Terkel Spangsbo

Når der 12 gange i løbet af en mørk 
vinter bydes på kvalitetsteater i Kul-
turhuset KastrupBIO skyldes det, at en 
gruppe mennesker for mere end 50 år 
siden satte sig sammen og grundlagde 
en forening, en forening som stadig le-
ver og hedder Amagerteatret.

En forening er en god struktur, hvis 
man vil lave noget i fællesskab - og 
der er godt 900 personer i foreningen 
Amagerteatret, der gerne vil have tea-
terforestillinger her ud i lokalsamfun-
det og opleve dem sammen med an-
dre, typisk nogen man næsten kender, 
for det er de samme, man møder, hver 
gang Amateatret kalder. År efter år 
sidder man på række med de samme 
personer.

- Det er hyggeligt, det er nemt, det 
er trygt at komme i Amagerteatret, 
fortæller nyvalgte formand Lone 
Bjørklund.

Men ... en forening lever kun i kraft 
af sine medlemmer og hvis en del 
af medlemmerne engagerer sig i de 
praktiske gøremål. Amagerteatret 
har en bestyrelse og bestyrelsen har 
tilknyttet en del “praktiske grise” for 

der er både praktiske og manuelle 
opgaver før medlemmerne kan 
sætte sig i Kastrup Bios nye stole og 
nyde levende fortællinger lige foran 
øjnene.

Formænd som altmuligmænd

I Amagerteatrets første 54 leveår har 
foreningen kun haft to formænd, Jan 
Weichel og Karl Johann Carstensen, 
som hver for sig har engageret sig 
mere end 100 procent i Amagertea-
trets liv og laden og ikke mindst ud-
vikling. 

De var eksperter på alle detaljer 
med hvad det indebar af tid og enga-
gement.

Amagerteatret har udviklet sig og 
nye og mere komplicerede opgaver er 
kommet til gennem årene.

Nu i foreningens 55. sæson træder 
en ny ledelse til. Ingen enkeltperson 
kan erstatte de tidligere formænd. Der 
skal konstant, men stille og roligt for-
nyelse til og opgaverne skal fordeles 
på flere hænder.

- Alle abonnenter er medlemmer af 
foreningen Amagerteatret og kan både 
yde og nyde, siger Lone Bjørklund.

- Det vil vi i bestyrelsen opfordre 
abonnenterne/medlemmerne til at 
huske, når vi til efteråret indkalder til 
generalforsamling.

Et udpluk af de skuespillere, der har gæstet Amagerteatret 
de seneste to sæsoner. Collage fra arkivet.

Et fællesskab om teater

Variationsmulighederne er 
store med de scenepodier, som 
Foreningens Fælleskontor endelig 
har fået indendørs

Af Michael Pedersen 
Tårnby Forenings Råd

- Det var vores ambition at bringe 
en liste over scenebordene, vi har 
fået fra Danmarks Radio, siger René 
Lagermand fra Tårnbymaler, som 
formidlede gaven.

- Men bortset fra de tre standard-
højder er der mange andre mulighe-
der i længde og bredde for at tilpasse 
scenemodulerne til sine egne forhold.

Der er tale om 50 kvadratmeter ro-
buste scenepodier, som nu er placeret 
i en stor lagercontainer hos  Forenin-
gernes Fælleskontor. Højderne er 30, 
60 og 90 centimeter, så også i højden 
kan man kombinere.

En gave fra DR

Fælleskontoret fik midt på sommeren 
2017 tilbudt at overtage scene-ele-
menter fra Danmarks Radio og de har 
af forskellige administrative grunde 

været opbevaret under presenninger 
udsat for fugt, varme og frost. 

Podierne bærer præg af at have væ-
ret brugt, men efterhånden som de lå-
nes ud, er det Fæleskontorets håb, at 
de stille og rolig restaureres.

- Podierne er umiddelbart brugba-
re, men de bliver ikke dårligere af en 
kærlig hånd, fortæller foreningsrådets 
formand, Terkel Spangsbo, som har et 
livslangt forhold til at stå på en scene.

Kom og kig

- Vi anbefaler alle foreninger eller in-
stitutioner, som kan tænke sig at låne 
en tribune, som er stabil og nem at 
sætte op, men tung at håndtere til at 
aftale et besøg og se  podierne. 

- Det er meget lettere at lade sig in-
spirere af muligheder ved et selv-kig 
end af en længere beskrivelse.

Modulerne samles uden værktøj. 
Gulvpladerne har for tiden forskellige 
farver, men kan males efter behov.

De solide og fleksible scenepodier kan lånes af foreninger og kultur-
institutioner hos Foreningernes Fælleskontor mod at man selv henter og 
returnerer. De 50 kvadratmeter scene er opdelt i godt 20 selvstændige 
enheder. De er tinge, men de er stabile og står fast - med omhyggelighed, må 
de gerne anvendes udendørs - hvordan taler vi om.
På Fælleskontorets hjemmeside. www.taarnbynet.dk kan man se nogle flere 
af modulerne. så snart vi får dem fotograferet, men ellers kom op og kig. 

Skrå brædder i tre højder

Hvis du ikke modtager Tårnby 
Bladet senest den sidste fredag i 

måneden vil vi rigtig gerne have det 
at vide. 

Du ser selvfølgelig ikke denne note, 
hvis du ikke har fået bladet, men så 
gem notitsen - eller spørg din nabo. 

Kun ved at få tilbagemeldinger, kan 
vi gøre distributionen bedre.

redaktionen@taarnbybladet.dk 
• 32 509 290 • 

Det kan være du får en 
telefonsvarer, men så giv os den 

adresse, du IKKE får bladet på - så 
gør vi noget ved det 
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COCO, dansk tale – 2D
24 – 25/2: kl. 12.30 + 15.15
3 – 4/3: kl. 12.00 + 14.30
10 – 11/3: kl. 12.30 + 15.00

FIFTY SHADES – FRI
23 – 28/2: kl. 17.00

HODJA FRA PJORT
24 – 25/2: kl. 13.00 + 14.45
3 – 4/3: kl. 13.00 + 15.00
10 – 11/3: kl. 14.30

BLACK PANTHER, 2D
23 – 26/2: kl. 17.30

THE SHAPE OF WATER 
23/2 – 4/3: kl. 20.15
5 – 7/3: kl. 19.45
12 – 14/3: kl. 17.00

MOLLY’S GAME 
23 – 28/2: kl. 19.30
1 – 4/3: kl. 17.00

DOXBIO:
I FARS HÆNDER
28/2: kl. 18.00
Danmarkspremiere:
CIRKELINE, COCO OG DET VILDE 
NÆSEHORN 
1 – 2/3: kl. 17.30
3 – 4/3: kl. 11.30 
5 – 7/3: kl. 17.30
8 – 9/3: kl. 17.00
10 – 11/3: kl. 13.00
Danmarkspremiere: 
RED SPARROW
1 – 4/3: kl. 19.45
5 – 6/3: kl. 19.00
7/3: kl. 20.15
8 – 14/3: kl. 19.30

DEN SKJULTE TRÅD
3 – 4/3: kl. 17.30
5 – 7/3: kl. 17.00

SÅ LÆNGE JEG LEVER 
Forpremiere:
27/2: kl. 18.00
Vises med danske undertekster
Danmarkspremiere:
8 – 14/3: kl. 17.30 + 20.00
Forestillingerne kl. 17.30 med danske undertekster

Pyjamasbio 7/3: kl. 19.00
I påskeferien (24/3 – 2/4) åbner vi tidligt og 
viser masser af film for store og små.
Programmet for 15 – 29/3 kan ses på  
www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten af uge 
11, men vi ved allerede nu at du kan glæde dig til:

Danmarkspremiere 15/3: TOMB RAIDER 
og VORES LIVS FERIE 
Danmarkspremiere 22/3: HVER DAG,
PETER KANIN og HULEMANDEN STEN
Danmarkspremiere 29/3: READY 
PLAYER ONE

Filmoversigt 

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

THE SHAPE OF WATER
Elisa arbejder i et tophemmeligt 
højsikkerhedslaboratorium. Da hun 
og kollegaen, Zelda, opdager et 
hemmeligt eksperiment, ændres 
Elisas liv for evigt.

VORES LIVS FERIE
Til deres voksne børns store 
overraskelse stikker ægteparret 
Ella og John af i en gammel 
autocamper og kører ud på Route 
1 mod Hemingways hus i Key 
West. Det er nu Ella og John har 
chancen for at mindes et ægteskab 
drevet af passion og hengivenhed 
men også af hemmeligheder og 
overraskende afsløringer lige til 
det sidste.

SÅ LÆNGE JEG LEVER 
En dramatisk, humoristisk og 
poetisk rejse gennem musikeren 
John Mogensens liv. Manden, der 
lagde Danmark for sine fødder med 
store folkelige klassikere som To 
mennesker på En Strand, Så længe 
Jeg Lever og Fut i Fejemøget. 
Filmen følger ham fra barndommen 
til hans gennembrud med Four 
Jacks for så at gå i glemmebogen 
-og i hundene - indtil han pludselig 
brager igennem med sit enorme 
gennembrud i 1971 med Der er 
Noget galt i Danmark.

MOLLYS GAME
Molly får et job, hvor hun skal 
være værtinde for verdens mest 
eksklusive undergrunds-pokerspil 
med puljer på millioner og udvalgte 
spillere. Molly får et succesfuldt 
liv med glamour og velbevarede 
hemmeligheder, men den russiske 
mafia vil ind i spillet om spillet.

CIRKELINE, COCO 
OG DET VILDE 
NÆSEHORN
Cirkeline får en hjerteveninde 
med prinsessenykker, og Ingolf 
møder et næsehorn, der er træt af 
at være den lille. Sammen tager 
de på en rejse, der lærer dem, at 

det ikke altid er lykken at være 
den, der bestemmer, og at selv et 
lillebitte næsehorn kan vise sig at 
være en meget stor helt.

HULEMANDEN STEN
Hulemanden Sten drømmer om at 
jage mammutter, men den mægtige 
Lord Snøp fra bronzealderbyen, 
invaderer den idylliske dal. Nu 
må Sten samle klanen i et sidste 
forsøg på at vinde dalen tilbage, og 
slaget kommer til at foregå på en 
forhistorisk fodboldbane.  

READY PLAYER ONE
I 2045 er verden på randen af 
kaos og sammenbrud. Folk har 
fundet tilflugt i OASIS, et virtuelt 
univers, skabt af den geniale og 
excentriske James Halliday. Da 
Halliday dør, efterlader han sin 
enorme formue til den første 
person, som finder et digitalt 
”Easter egg”, som han har skjult et 
sted i OASIS. 

PETER KANIN
Hr. Thomas Suhr beslutter sig for 
at flytte ud af byen og bosætte 
sig på landet. Det er områdets dyr 

knap så tilfredse med, og særligt 
Peter Kanin gør alt, hvad der står i 
hans magt for at slippe af med den 
irriterende bybo.

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til 
sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til 
sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner 
biografen 30 min. før første film 
starter.
BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr.  
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.). 
Tillæg ved 3D film kr. 20,-. 
Der kan forekomme tillæg 
ved hel-aftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.

BABY BIO KL. 11.00
27/2: FIFTY SHADES - FRI
6/3: RED SPARROW
13/3: SÅ LÆNGE JEG LEVER 
med danske undertekster

 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
27/2: DEN SKJULTE TRÅD
6/3: RED SPARROW
13/3: SÅ LÆNGE JEG LEVER 
med danske undertekster

PYJAMAS BIO
7/3: kl. 19.00

©
 U

IP
Tag pyjamas på, børst tænder  
og tag bamse under armen til: 

PYJAMAS BIO
7/3: kl. 19.00
Vi læser godnathistorie  
og viser en lille film. 
For børn fra 3 år, deres forældre / 
bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen undervejs.  
Arrangementet  som forventes at vare ca. 30 min.  
er et samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Få billetter tilbage

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby og 
spiller i sæson 2018/2019 fire forestillinger i abonnement samt en 
familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO.

Gentegningen er i gang! Såvel gen- som ny-
tegning kan ske på www.amagerteatret.dk, hvor 
der er en udførlig beskrivelse af forestillingerne.

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

Svend, Knud & Valdemar 
En absolut nybearbejdning af det 
Danmarkshistoriske, romantiske ud-
styrsstykke i fem changementer med 
indlagte sange.

18. - 19. og 20. marts kl. 19.30

Den Ny Opera og Figaros 

Holgers forsvarstale 
Holgers Forsvarstale er en musi-
kalsk og grænseløs komedie om 
løse grænser for komik.

28. - 29. og 30. januar 2019 kl. 19.30  
letITbe

Drengen der ville  
være vægtløs
En anmelderrost forestilling for sin 
blanding af humor og skarphed i 
beskrivelsen af, hvor svært det er at 
være mønsterbryder.

19. - 20. og 21. november kl. 19.30
folketeatret | turne

Bridge Over Troubled Water
Historien om to unge drenge fra 
Queens, New York, der gik hen og 
blev verdens mest succesrige duo 
nogensinde - som teaterkoncert.

22. - 23. og 24. oktober k1. 19.30 

Landsteatret ©
 Erling M

ølgaard
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Priser 2018-19
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement    Løssalg

Gruppe A:  Række 1 til 11 180 kr. (720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)  •  230,- kr. 
Gruppe B:  Række 12 til 15 150 kr. (600 kr. + 50 kr = 650 kr.) •  200,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.  
Der kan tegnes abonnement ved at sende indmeldelsesblanketten til:

AMAGERTEATRETS kasserer

Ole Skibsted • AMAGERTEATRET, Vinkelhuse 5 3.tv, 2770 Kastrup. 

eller på www.amagerteatret.dk/abonnement og priser • Ole Skibsted • 30 23 39 85

w w w .  A M A G E R T E A T R E T. d k

Bare Mig Selv hedder forestillingen 
om tidens krav om præstation på 
alle planer

Fire unge mænd inviterer til sam-
fundsrelevant dokudrama om at være 
spændt for præstationssamfundets 
vogn. Forestillingen er skrevet og in-
strueret af Line Møller Mikkelsen og 
Morten Bøje Stensgaard Larsen.

Fleksibilitet, robusthed og foran-
dringsvillighed er blevet vitale egen-
skaber i vores samfund. Der er krav om 
præstation i arbejdslivet, privatlivet, 
på studiet og på de sociale medier.

I præstationssamfundet kan alt po-
tentielt lade sig gøre, du er den ene-
ste grænse for, hvor godt dit liv bliver. 
Ifølge forskere er det, vi alle bør være 
bekymrede for, præstationssamfun-

dets unge individer. 
De skal skovle 12-taller hjem, have 

det fede netværk, det studierelevante 
arbejde og det hele skal smækkes på 
de sociale medier.

Bare Mig Selv er en personlig og 
nærværende fortælling med fire unge 
mænd om at være spændt for præsta-
tionssamfundets vogn. Om et sam-
fund, hvor det er vigtigere at blive til 
noget end at blive til nogen. 

Tårnby Teater er et amatørteater, 
hvor driften baserer sig på passion og 
frivillighed og i denne forestilling er 
det nogle af vores helt dugfriske skue-
spillere, der indtager scenen.

Forestillingen spiller udvalgte datoer 
fra fredag 9. til fredag 23. marts på 
Tårnby Teater. Alle dage kl. 20.00.

Dokudrama på scenen

Se www.taarnbybladet.dk
Her finder du tidligere udgaver 

og det nyeste dagen før vi 
 omdeles - den sidste fredag i måneden

Fra venstre: Emil Bue, Rasmus Isager-Sally, Hugin Ravn Hendriksen og Carl 
Nordbæk Rasmussen.

NORDISK SOMMERLEJR I 
HILLERØD

Lejren finder sted på Nordisk Lejrskole & Kursuscenter/ Danhostel i Hillerød og 
holdes i samarbejde med foreningen Norden. Der er plads til ca. 90 deltagere i 
alderen fra 11 - 14 år. Dertil kommer voksne ledere fra de enkelte lande.
Følgende lande er traditionelt deltagere: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, 
Island, Norge, Sverige og Åland.
Nordisk Lejrskole ligger i et naturskønt område ved skov og søer med mulighed 
for at benytte robåde, badminton-, petanque- og boldbaner, bålpladser, udendørs 
bordtennis, naturlegeplads og mange andre sjove aktiviteter. 
Lejren omfatter besøg på Frederiksborg Slot, København med kanalrundfart, 
shoppe og besøge Tivoli.
Tid: mandag 2. til fredag 7. juli 
Sted: Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød. 
Pris: 1975 DKK at deltage i lejren.  
Prisen dækker alle måltider, ophold på lejrskolen og udflugter. Hertil kommer 
udgiften til rejsen til Hillerød. 
Den lokale Foreningen Norden/Tårnby-Dragør yder tilskud efter ansøgning til 
terkel.spangsbo@mail.dk 
Tilmelding via www.hillerodhostel.dk senest 1. juni
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Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i  
Tårnby Bladforening

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

DEN DANSKE ORDBOG 
om allé eller alle

Oprindelse fra fransk allée 
’havegang’, afledt af aller 
’gå’ af latin ambulare ’gå, 
vandre rundt’

Betydninger: Vej eller gade 
med træer plantet langs 
begge sider, som en bred 
allé af egetræer snoede sig 
op mod klostret.

GADE ELLER VEJ? Vores årvågne fotograf Kurt Pedersen, Amager Fotoklub, har gjort disse observationer og spørger om det er samme vej - som allé har C.M. Larsen 
dog fået en apostrof. Det er en sjældenhed andre steder i kommunen. Redaktørens barnebarn, Nikolaj, undrer sig over manglen på apostroffer på visse vejskilte og 
driller farfar ved at sige hybenalle!

3 BUD PÅ KREATIVE GEMMESTEDER
1. Nøgleboks: 
Gem ekstranøglen i en nøgleboks, 
der kan modstå angreb 
svarende til bygningens 
sikringsniveau. Hvis en tyv 
bryder nøgleboksen op og 
bruger nøglen til at låse sig 
ind, og der er tydelige tegn på, 
at nøgleboksen er ødelagt, dækker 
forsikringen som ved et ’normalt’ ind-
brud.

2. Hos naboen/familie: 
Opbevar ekstranøglen hos naboen eller nærtboende fami-
liemedlemmer.

3. I en kunstig sten: 
Anbring ekstranøglen i et skjult rum i en kunstig nøglesten. 
Stenen placeres sammen med lignende sten, så tyven ikke 
kan se forskel, og dermed ikke finde nøglen.

Tine R. Sodes

Kunsten at gemme ekstranøglen

Ifølge Tine R. Sode, Bolius er 
de 5 dummeste steder, du 
kan gemme din ekstranøgle:
1. Under dørmåtten.
2. Under en krukke.
3. Ovenpå en udendørs 
lampe.
4. Hængende i en snor inde 
bag brevsprækken eller i 
postkassen, så man bare lige 
kan fiske den ud.
5. På sålbænken ved et vin-
due et stykke væk fra ho-
veddøren.

Lige så praktisk 
det er at have og 

gemme en eks-
tranøgle, lige 

så udfordrende 
er det at få 

den tilstræk-
keligt gemt 

af vejen, så ind-
brudstyvene ikke 

får fingre i den  

Man skal 
samtidig sør-
ge for selv at 

huske, hvor den 
ekstra nøgle befinder 

sig. Og faktisk kan det være 
en god ide jævnligt at skifte 
nøglens placering, hvis den 
altså er frit tilgængelig. Ty-
vene er på visse punkter ikke 

dummere end andre menne-
sker, derfor læg ikke nøglen 
under måtten og heller ikke 
under krukken med husløg, 
Margueritten eller Horten-
siaen og så fremdeles. Nøglen 
bør heller ikke placeres oven 
på en lampe, i en snor bag 
brevsprækken, eller i postkas-
sen og slutteligt heller ikke på 
en sålbænk (udhænget under 
vinduer). Er uheldet ude og en 
tyv får fat på ens nøgle og lå-
ser sig ind, så der ikke er tegn 
på indbrud, kategoriseres det 
hos forsikringsselskaberne 
som  simpelt tyveri og dæk-
kes i væsentlig ringere grad 
end ved indbrud.  Ifølge For-
sikring og pension er der ikke 
erstatning for penge, smyk-
ker, guld og sølv, værdipapirer 

frimærker m.m., og der er et 
maksimalt beløb for særligt 
indbo. 

aph

200.000 skoleelever 
snører løbeskoene
Hele 200.000 skoleelever fra 
700 skoler i Norden heriblandt 
Pilegårdsskolen er tilmeldt 
Team Rynkeby Skoleløbet, 
der afvikles til fordel for 
børn med kritiske sygdomme 
fredag før påskeferien.

Deltagerantallet er godt 25 
procent højere end sidste år.

- Rigtig mange skoler 
har gjort Team Rynkeby 
Skoleløbet til en fast 
tilbagevendende begivenhed, 
fordi de ser løbet som en 
mulighed for at gøre noget 
godt for sig selv, mens man 
gør noget godt for andre, siger 
Carl Erik Dalbøge.

Team Rynkeby Skoleløbet 
afvikles som et almindeligt 
motionsløb, hvor eleverne 
skal løbe så mange omgange 
som muligt, mens de 
har indgået sponsorater 
med familie og venner. 
Pengene går ubeskåret til 
Børnelungefonden. 
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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

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 • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Tivolis medarbejdere bag 
dette års forlystelsesnyhed 
kæmper mod uret og vejret 
for at bliver klar til foråret

Tik Tak, som forlystelsen 
er døbt, bliver en 
forlystelsesnyhed, der på 
en og samme tid tilgodeser 
vovehalse og familier med 
børn. 

Den koster den nette sum 
af knap 30 mio. kroner og 
afløser 29 år gamle Snurretop, 
der havde kørt næsten 
14 mio. ture. Der bliver 
Danmarkspremiere på Tik 
Tak 24. marts 2018, når Tivoli 
tager hul på sommersæsonen.

Fra den tidlige åbningsdag 
kan gæster i Tivoli prøve en 
ny forlystelse, hvor både 
vovehalse med hang til 
mavesus, tweens og familier 
med mindre børn kan 
forlyste sig. Tik Tak har været 
undervejs to og et halvt år og 
er skabt helt specielt til Tivoli. 

Designet står på skuldrene 
af Himmelskibet og Aquila 
i Det muntre Hjørne, der er 
stærkt inspireret af tanken 
om opdagelsesrejsen, det 

være sig i himmelrummet, i 
videnskabens verden eller i 
tiden!

Når gæsterne går om bord 
i jubilæumsforlystelsen Tik 
Tak sætter de sig til rette 
mellem tandhjul, dingenoter 
og finurlig mekanik og 
kommer på en rejse gennem 
tid og rum. Der er tale om 

en tidsrejse, hvor gæsterne 
fastspændt svæver - andre vil 
måske opleve det som om de 
kastes -  gennem tiden. Der er 
garanti for rundtossethed, når 
det store urværk, kompasset 
og timeglasset sættes i 
svingninger.

tsp

VERTIKALT OG HORISONTALT: Med høj fart drejes gæsterne både 
vertikalt og horisontalt rundt, mens de udsættes for knap 4G. 
Forlystelsen kan tage op til 750 gæster i timen. Med en totalhøjde 
på 8 meter bliver forlystelsen et nyt pejlemærke i Tivoli. © Tivoli

Det siger Tik Tak i Tivoli

Tivoli, Ørsted og 
100.000 elpærer
Tivoli og Ørsted i grønt 
partnerskab 
Gennem 10 år har Tivoli og 
Ørsted haft gensidig glæde 
af et partnerskab. Skolebørn 
og unge har kunnet lære 
om energi i Haven, Tivolis 
strømforbrug er blevet 
dækket med strøm fra danske 
havvindmøller, og så er der 
ved fælles indsats fundet 
flere energibesparelser. Det 
kan man se, nu hvor Tivoli 
netop har åbnet for en helt 
ny vintersæson. 

I den mørke tid indtil 25. 
februar har gæsterne således 
kunnet møde en smukt belyst 
vinterudsmykket have, hvor 
energiforbruget er holdt 
nede. 100.000 glødepærer 
og lyskæder er udskiftet til 
energivenlige LED-pærer. 

De nye pærer har været 
med til at sænke Tivolis 
strømforbrug med mere end 
én million kilowatt-timer.

Det svarer til det årlige, 
gennemsnitlige elforbrug 
i 250 villaer. Eller til det 
strømforbrug, der er ved, at 
hele Danmarks befolkning 
ser tv i 1½ time.

LED-pærer bruger kun 
25 % af den strøm, en 
glødepære bruger, og de 
holder 10-15 gange længere. 
Så det er altid en god idé at 
skifte de gamle pærer og 
halogenspots ud - også selv 
om det drejer sig om færre 
pærer end i Tivoli.
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