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Sol ude og inde
Billederne strålede om kap 
med forårssolen og publikum 
trak da også ind imellem ud 
i skolegården for at nyde det 
gode vejr, mens de ventede 
på, at publikumsprisen skulle 
blive udtrukket, da Tårnbyma-
lerne havde linet op til deres 
årlige forårsudstilling i Tårnby 
skoles festsal.

Tårnbymalerne har 80 med-
lemmer og de havde 88 bille-
der med på udstillingen. Ty-
deligvis er de helt forskelligt 
skolet og har helt forskellige 
interesser og stilarter, for ud-
stillingen bød på alt fra olie-
maling, akvarel, acryl, collage 
og meget mere forskelligt.

Og det var tydeligt, at gæ-
sterne var meget interesse-
rede... måske fordi de kunne 
deltage i en konkurrence om 
at kåre det ”bedste” billede 
og derved sammen med ma-
leren også selv muligvis vin-
de en præmie.

Læs og se flere billeder fra 
udstillingen på side 13.

Rejsen til Lesbos satte 
sig varige spor

Da Kirsten Sietam i 2015 un-
der et ophold på den græske ø 
Lesbos mødte de mange hund-
reder af primært syriske  flygt-
ninge, der landede på øens 
strande, gav det hende minder 
for livet. 

Hun og hendes rejsedel-
tagere havde forberedt sig 
og havde fået tilladelse til at 
medbringe ekstra baggage i 
form af tøj til de flygtninge, 
de godt vidste, var ankommet 
til øen, men at omfanget var så 
stort og at forholdene, de blev 
budt var så kummerlige, kom 
bag på dem. 

Derfor tog de også under 

opholdet fat på at hjælpe, hvor 
de kunne, og som Kirsten Si-
etam fortæller, så kunne hun 
sine 60+ til trods, godt tage 
imod babyer på stranden.

Og de forsøgte på bedste vis 
at hjælpe flygtninge, de kom 
i berøring med, blandt andet 
med helt banale fornødenhe-
der som vand og engangs-va-
skeklude til babyerne. 

Vel hjemkommet har Kirsten 
Sietam også taget konsekven-
serne af sine oplebvelser og 
er nu aktiv i Venligboerne - en 
forening, bestående af både 
danskere og flygtninge, som 
mødes jævnligt. 

Selvom de flygtninge, vi har 
modtaget i Tårnby efterhån-
den har fundet sig til rette med 
arbejde, uddannelse og skole 
til børnene, så er der stadig 
behov for hjælp til eksempel-
vis oversættelse af offentlige 
breve eller introduktion til of-
fentlige systemer. 

Læs mere på side 38 og 40.

Kirsten Sietam

Åbenheden sat i gang
Åbenhedens startskud affy-
ret på Den Blå Planet

Af Terkel Spangsbo

I valgkampen november 2017 
var der enighed blandt alle 
partier om, at Tårnby trængte 
til mere åbenhed og direkte 
borger-indflydelse på politi-
kernes beslutninger. Hvordan 
det mere præcist skulle ske, 
kom der ikke mange bud på, 
men at borgmester Allan S. 
Andersen mente det alvorligt 
var mødet med 88 særligt ud-

valgte borgere først i april et 
godt bevis på.

Borgmesteren havde bedt 
borgerne om at søge om en 
plads på startholdet og så var 
det ellers overladt til konsu-
lentfirmaet Antropologerne 
ApS at stå for udvælgelsen og 
for afvikling af mødet.

Det fandt sted i konferen-
cesalen på Den Blå Planet 
først i april. Omkring 450 bor-
gere havde ansøgt om sæde 
i forsamlingen og 88 blev 
valgt; blandt disse var visse 
interesseorganisationer også 

repræsenteret.
Vel anbragt ved 11 8-mands 

borde fik grupperne til opga-
ve først at komme med deres 
særlige interesseområder og 
senere skulle der peges på 
metoder til borgerinddragel-
se og åbenhed. Konklusioner-
ne blev sat på store plakater, 
mens Antropologerne lyttede 
og observerede. 

Læs mere om mødet på 
siderne 8 og 9 inde i bladet.
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5C Nordens travleste buslinje fyldte 1 år
Onsdag 23. april var det præcis et år siden, at den meget kend-
te linje 5A blev erstattet af linje 5C, den turkisfarvede med 
gule hjørner og med fri ind- og udstigning ad alle døre.

5C’s rute kører mellem Herlev Hospital, gennem Nørrebro, 
City og Amager og Kastrup og hele vejen til Københavns Luft-
havn.

En netop gennemført evaluering af linjen viser, at 5C har 
givet passagererne kortere rejsetid, bedre overholdelse af 
køreplanen, og færre busser, der kører i lige forlængelse af 
hinanden end 5A.

Stormøde for forældre til sårbare børn
En forældregruppe i Tårnby, som arbejder for bedre vilkår for 
sårbare børn og unge i kommunen, inviterer til stormøde. 

På mødet ønsker forældregruppen at drøfte aktuelle pro-
blemer/forbedringer på den korte og den lange bane på dette 
område i Tårnby kommune.

Forældregruppen skriver i invitationen, at mødets input 
vil blive bragt med til næste møde med forvaltningen, hvor 
gruppen også er i gang med at udarbejde en form for tidslinie 
for børn (og deres forældre) i Tårnby Kommune, der af den 
ene eller anden grund ikke fungerer i normalt regi.
Stormøde tirsdag 8. maj kl. 17-20 i Foreningscenteret, 
Postkassen, Amager Landevej 71. 

Bedre cykelparkering ved metroen
Metrostationerne Vestamager og Ørestad er med i Køben-
havns kommunes nye plan for bedre cykelparkering. 

På baggrund af (u-)tilfredshedsundersøgelser blandt cyk-
listerne og optællinger af cykelparkeringspladser overvejer 
Københavns kommune, hvordan manglen på cykelparkerings-
pladser skal løses. Københavnerne har i dag 675.000 cykler, 
mens byen kun har 180.000 offentligt tilgængelige cykelpar-
keringspladser. 

En ’Prioriteringsplan for cykelparkering 2018-2025’ angi-
ver, at en cykelparkeringsplads i en cykelkælder kan koste 
100.000 kr. at anlægge – pr cykel.

Indsamling i tal
Ved Danmarks naturfredningsforenings landsindsamling af 
affald var der tre indsamlinger i Tårnby. Her blev det til 329 
kilo affald heraf 43 dåser uden pant og 15 med.

På landsplan blev der indsamlet 17.813 dåser med pant 
(17.813 kroner) og 56.170 uden.

I Københavns Kommune var der 36 organiserede indsam-
linger med et resultat på 5083 kilo, 478 dåser med pant, 437 
uden. I København var blandt andet en stor indsamling i Ama-
ger Strandpark, hvor der også var en dykkerklub, som sam-
lede affald ind fra havbunden.

Tallene er fra indberetningene mandag 23. april. Mere kan 
komme til fortæller Anders Buch Vogel Hansen, fra Danmarks 
Naturfrednings Forening.
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DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 27. april.

OBS DATOER GRUNDET 
PINSE. FØRSTKOMMENDE 
UDGAVE  herefter er juni, der ud-
kommer fredag 25. maj. Dead-
line søndag 20. maj. Annonce-
deadline fredag 18. maj - men 
ring, hvis man er senere på den.

UDGIVELSESDATOER I 2018: 
Juli/+ lidt aug.udkommer fredag 
29. juni. Deadline mandag 25. 
juni. Annonce-deadline fredag 
22. juni
OBS DATOER August.* udkom-
mer fredag 10. aug.* Deadline 
fredag 3. aug. Annonce-deadline 
onsdag 1. aug. OBS
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. 
Ann.-deadline fredag 19. okt.
December udkommer fredag 
30. nov. Deadline mandag 26. 
nov. Annonce-deadline fredag 
23. nov.
* Ikke sidste fredag i måneden

UDGIVELSESDATOER I 2019:  
Januar * udkommer 10. januar 
2019. Deadline 4. januar. nnon-
ce-deadline fredag 28. decem-
ber 2018

Bøger sætter tanker igang - uff!
DET FØLES IKKE som om, det er mange år 
siden hele min familie, tre søskende og en 
svigerdatter, tog med far og mor til lufthav-
nen for at være sammen om begivenheden at 
sende de to ældste på en flyverejse, jeg siger 
dem fru Heilbundt, en flyverejse til noget så 
eksotisk som en spansk ø, Mallorca. Og jo, det 
er trods alt over 50 år siden og flyverejse er 
nu blevet hverdagskost.

VORES STORE VIRKSOMHED her i østre del af 
verdens navle ekspederer årligt 25 millioner 
personer ud til nære og fjerne egne af vores 
lille klode – lille ja, for stor er den ikke, Lasse, 
Lasse lille. Måske større end du tror, med tro 
gør det ikke.

JORDEN ER IKKE STØRRE, end at den, med 
dagens flyverejser af knap 1000 kilometer i 
timen, kan omflyves på mindre end to døgn, 
så er man hjemme igen. Jeg ved ikke helt, 
hvornår og hvorfor jeg fik den åbenbaring, at 
så er Jorden ikke større. Jeg tænkte, jeg må 
have noget at holde fast i, men hvor er det i 
en stadig foranderlig verden.

SELVOM SPIES og Tjæreborg kunne sende 
mine forældre af sted på et mange ugers op-
hold for en såkaldt billig penge, så var det 
ikke hverdagskost. Men råd skulle der være. 
Mange år senere gik det op for mig, at det var 
forældrenes afskedstur, så derfor tog de sig 
råd.

NU HAR MANGE set det meste som fruen, der 
siger til sin veninde: Nu har vi været to gange 
på krydstogt jorden rundt, så vi ved ikke, hvor 
vi skal tage hen i år. Vi gider jo ikke se det 
samme flere gange, vel?

MINE FORÆLDRE TOG sig råd, i dag har de fle-
ste råd. Vi vil ud og se og næppe blomstrer 
Danmark op efter vinterens sjask og søle og 
vinterferien er afviklet, før forårsturen, som-
merferien, snapturen i det tidlige og et lidt 
senere efterårstrip (det skal altså læses ef-
terår og så trip) står for døren. Derude i det 
nære og fjerne forventer vi, at de indfødte 
har arrangeret deres verdens navle, så vi kan 
finde os tilpas og vel opvartede på vores be-
tingelser.

VI SUGER TIL OS af badestrande, aktivitets-
centre, museer, stadions (som tilskuere), in-
frastruktur som bus, undergrundsbaner, nær-
baner, morgenværtshuse og natcaféer. Og en 
dag vender vi hjem, for …

HER HAR VI SÅ VORES egne badestrande (be-
grænset), aktivitetscentre, museer, stadions 
(nu som aktive), infrastruktur som bus, metro, 
regional- og fjernbaner, morgenværtshuse 
og natcaféer, som vi kan tage i brug. Ikke det 
hele, men selektivt alt efter temperament. 
Måske mangler der trods alt noget, alle kan 
ikke have alt.

JEG HAVDE (sammen med 25 dejlige klasse-
kammerater) en regnelærer, som så småt var 
begyndt med aktiv undervisning. Når han ek-
sempelvis midt i en gennemgang på tavlen af 
en subtraktion (et såkaldt minusstykke) opda-
gede, at det underste/minus tallet var større 
end det øverste tal og derfor ikke umiddel-
bart kunne fratrækkes, sagde ”Det kan man 
ikke…” så mumlede vi alle sammen … ”Så må 
man låne!” 

OG SÅDAN ER DET JO også, når det moderne 
menneske vil bruge noget, man ikke umid-
delbart har i det offentlige fællesskab. Det er 
ikke alverden Towertown har af badestrand, 
men heldigvis kan vi låne. Det er begrænset, 
hvad vi har af offentlige museer, teatre, bio-
grafer, stadions, idrætshaller og opvisnings-
baner (selv om vi har mange), men så er det 
jo godt, vi kan låne. Det tager vi som en selv-
følge.

I HÅB OM, at jeg inden for min kvote af an-
vendte karakterer inklusive mellemrum vil 
kunne vende tilbage til hovedsporet i denne 
klumme, snupper jeg lige et sidespor. Vi har 
fået malet storstuen. Fået og fået, vi har nået 
en alder, hvor vi køber os til sådan en ydelse. 
Men det betyder ikke, at det ikke kræver en 
indsats fra vores egen side, faktisk to. Vi skal 
rydde stuen og det meste skal på plads igen 
efter håndværkerne. Og her er det, at bogen 
om byggeriet af Storebæltsbroen dukker op. 
Den indeholder udover bygningsarbejdernes 
knoklearbejde også citater fra det store ord, 
der blev udtalt i den anledning (også andre 
end dem om den friske mælk til københav-
nerne).

DER SKULLE BYGGES bro for at fremme fæl-
lesskabet, en hurtigere måde for øst og vest 
at mødes på. Væk med den mur, den grænse 
som en god times sejlads var. Jeg aner i tidens 
citater, at de mure bygges op igen, ja de udvi-
des. Kan det være rigtigt, at vi i vores lille land 
på denne lille jord bygger store broer og sam-
tidig råber dem og os? Kan det være rigtigt, 
at vi vil låne, men at ingen skal låne hos os?

JO MERE VI I TOWERTOWN har råd, jo mindre 
vil vi dele. Hvad er det, der står i den store 
bog ”Den der har, skal mere gives…” Det var 
godt, det ikke var den side i den bog, der 
sprang op efter malerarbejdet.

Nyd nu  vejret med sommersol i 
øjnene... også selvom det foregår 

i Amager Strandpark.

Terkel Spangsbo, Den gamle 
redaktør.

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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Københavns Lufthavn søger lige 
nu 10 nye lærlinge som mekaniker, 
lufthavnsoperatør, elektriker, sned-
ker, smed eller ventilationstekniker 
– læs her hvad du kan blive en del af 
som lærling i lufthavnen

- Vi har brug for kvalificeret arbejds-
kraft og vi har som virksomhed et 
ansvar for at tage del i at uddanne 
fremtidens håndværkere. Jeg er glad 
for, at vi kan være med til at hjælpe 
unge mennesker i gang med deres ar-
bejdsliv.

Sådan lyder det fra Jesper Rasmus-
sen, der er afdelingsleder for den tek-
niske drift i lufthavnen, hvor der nu 
søges seks nye håndværkerlærlinge.

Kolleger er mentorer 

I Københavns Lufthavn (CPH) er der 
lige nu plads til og brug for nye, dyg-
tige kvinder og mænd, der har lyst til 
at gå håndværkervejen. Det glæder 
Lars Faurschou, der er afdelingsleder 
for Airside Support, der søger fire lær-
linge som mekaniker eller lufthavns-
operatør. 

- Noget af det bedste ved mit job er, 
når vi kan tage imod unge mennesker, 
hvor nogen måske heller ikke har haft 
det så let med skolegangen, og få dem 
godt i gang.

Som lufthavnsoperatør skal man 
kunne noget med sine hænder og den 
type uddannelse er der ikke så mange 
af – det betyder også, at hvis man har 
svært ved at læse eller skrive, så bru-
ger vi de hjælpemidler, der skal til. 

Nogle af de faste medarbejdere er 
mentorer for lærlingene, så de både 
har en leder og en god kollega at støt-
te sig til og lære af, slutter Lars Faurs-
chou. 

Med på holdet fra begyndelsen

Lufthavnen holder for første gang 
åbent hus for unge, der gerne vil høre 
mere om hvordan det er at være i lære 
i CPH. 

- Vi viser selvfølgelig alle vores kø-
retøjer frem fra Autoværkstedet og i 
Markservice og så er vores medarbej-
dere klar til at fortælle om alle forde-
lene ved at tage en uddannelse hos 
os. Vi giver jer hurtigt ansvar og I får 
lov at arbejde selvstændigt – det med 
at starte fra bunden findes ikke hos os, 
man er med på holdet på lige fod fra 
begyndelsen siger Lars Faurschou. 

Brænder for at drifte byen, der al-
drig sover

Jesper Rasmussen er ikke i tvivl om, at 
det er attraktivt og noget helt særligt 
at arbejde i lufthavnen. 

- Man får ekstremt gode kolleger, 
der har lyst til at uddanne lærlinge og 
I bliver mødt af en holdånd uden lige. 
Alle har et ejerskab – det er deres luft-

havn og de brænder for at være med 
til at drifte en stor og kompleks by, der 
aldrig sover. 

- Og så har vi I CPH en klub for lær-

linge og kontorelever, hvor man mø-
des både om faglige og sociale arran-
gementer og har et fællesskab med 
andre unge under uddannelse. 

bbark

Bliv lærling i byen der aldrig sover

Jobbet som lufthavnsoperatør er alsidigt og lige nu søger Københavns 
Lufthavn 10 nye lærlinge til forskellige faglige uddannelser. Foto: CPH

Så var der atter penge til kassen
Tårnby Kommunes store cigarkasse fik lagt godt 
12 millioner til formuen

Af Terkel Spangsbo

På kommunalbestyrelsens ganske udramatiske 
møde i april blev kommunens regnskabet for 2017 
fremlagt og viste et overskud på 12,5 mill. kroner, 
men som borgmester Allan S. Andersen kommente-
rede, ”set i forhold til et budget på 3,2 mia. kroner 
var det meget godt ramt”.

Der var da heller ikke nogen kommentarer fra 
medlemmerne til resultatet.

Borgmesteren trak en række særlige poster frem 
inden for enkelte områder og nævnte blandt andet, 
at moderniseringen og udbygningen af plejehjem-
met Irlandsvej i 2017 var afsluttet med 10 dagfleks-
pladser og 38 midlertidige døgnpladser. Den øgede 
kapacitet af midlertidige og fleksible pladser giver 

bedre mulighed for at kunne hjælpe hjemmeboen-
de borgere, der har midlertidigt øgede plejebehov 
efter eksempelvis hospitalsindlæggelse. 

Udvendigt er der etableret en træningshave og 
sket fornyelse af opholdsgårde. 

- Vi kan være stolte af er, at renoveringen af botil-
budet Televænget ligeledes er afsluttet.

Botilbudet Televænget har nu fået mulighed for 
at huse i alt 29 psykisk syge borgere og kan rumme 
mere krævende borgere end tidligere. Det betyder, 
at man kan afhjælpe den øgede efterspørgsel efter 
midlertidige botilbud. 

Det tekniske område 

Projekt Vandvejen, som udføres på Bredagervej fra 
Nordmarksvej mod øst, har til formål at håndtere 
vejafvandingen, så vandet ikke belaster kloakken , 
forventes færdig i indeværende halvår. 

Linje 5C’s stoppesteder er blevet opgraderet. 
Stander og læskærme er nu egnede til, at modtage 
ledbusser og indeholder trafikinformation i realtid. 

Samtidig er der nu etableret to nye fremrykkede 
stoppesteder på Saltværksvej og buslommen på 
Amager Strandvej er tilpasset, så der er plads til led-
busserne.

Opdateret kunstgræs

Tårnby Stadion fik en ny kunstgræsbane på som en 
træningsbane til både fodbold og amerikansk fod-
bold og græstæpperne på de tre eksisterende baner 
på henholdsvis Tårnby Stadion, idrætsanlægget Ved 
Diget og Vestamager Idrætsanlæg blev skiftet, så nu 
har alle fire kunstgræsbaner i kommunen nu fået 
nyt og mere slidstærkt græstæppe på. 

Vægtløfterklubben AK Viking fik udvidet træ-
ningsfaciliteterne Ved Diget 21 med cirka. 80 kva-
dratmeter (et meget lille parcelhus) til primært 
benyttet til vægt- og styrkeløft. Udvendig er der 
etableret et overdækket område som terrasse eller 
udvendigt træningsområde. 

Cafe Lix & Kerner åbnede på Hovedbiblioteket i 
januar 2017 og har været velbesøgt fra åbningsda-
gen. Caféen har løbende arbejdet med at implemen-
tere et socialøkonomisk aspekt i driften. Hovedbib-
liotekets i forvejen høje besøgstal er i 2017 steget 
med ca. 25 procent til næsten 500.000 gæster. 

Den genindførte gratis adgang for alle på Kastrup-
gårdsamlingen har umiddelbart bevirket en stigning 
på ni procent på besøgstallet.

Flere på overførselsindkomst

- Det er således alt sammen positive tiltag, der er 
lykkedes at gennemføre i 2017, sagde Allan S. An-
dersen.

- Lidt mere nuanceret er billedet på arbejdsmar-
keds- og beskæftigelsesområdet. Antallet af over-
førselsmodtagere og ledige faldt i første halvår af 
2017, men siden da er den overordnede udvikling 
på området vendt. Der har desværre været en stig-
ning i antallet af overførselsmodtagere frem til års-
skiftet. Især antallet af sygedagpengemodtagere og 
personer på ressource- og jobafklaringsforløb, er 
steget. 

- Samtidig med alle disse tiltag skal vi huske, at vi 
med budget 2017 nedsatte udskrivningsprocenten 
med 0,2 % -point til 23,1 og er den fjerde laveste i 
Danmark, afsluttede borgmesteren gennemgangen 
af 2017-regnskabet , men erindrede om, at regnska-
bet endnu ikke er færdigrevideret. 

- Jeg skal på Økonomiudvalgets vegne indstille, 
at Tårnby Kommunes regnskab for 2017 afgives til 
revisionen. Og det blev vedtaget.

Åbent hus i  Vilhelm Lauritzen 
Terminalen på Vilhelm Lauritzen 
Allé ved lufthavnen, mandag 7. 
maj klokken 16-18. 

Fordelingen på de politiske udvalg:
• 864 mill. kr. til børn og skole,
• 733 mill. kr. til sundhed og omsorg,
• 479 mill. kr. til arbejdsmarked og beskæftigelse,
• 219 mill. kr. til Økonomiudvalget,
• 123 mill. kr. til kultur og fritid,
• 52 mill. kr. til teknik og miljø, og
• 13 mill. kr. til beredskab.
Nettodriftsudgifter på 2,5 mia. kr. 

Om skolerne
- Med indførelsen af en længere skoledag i forbin-
delse med skolereformen er det blevet vigtigere 
end nogensinde at satse på en varieret skoledag 
for eleverne, sagde Allan S. Andersen.

I disse år arbejder skolerne med, hvordan det 
omgivende lokalsamfund kan bidrage til en vari-
eret skoledag for eleverne, hvor de får mulighed 
for at lære på anderledes måder i nye omgivelser.

På en portal finder lærere og pædagoger tilbud 
om åbne skoleforløb fra kommunens kulturtilbud, 
foreninger, sportsklubber og virksomheder.

Fra skoleåret 2016/2017 overtog Ungdomssko-
len tilrettelæggelse og administration af valgfage-
ne for 7.-9. klasse af. Valgfagene udbydes på tværs 
af alle kommunens skoler for at give eleverne flest 
mulige fag at vælge imellem. Der udbydes en valg-
fagspakke på 52 hold fordelt på de tre årgange.

Valgfagene bliver afviklet som 10 hele valgfags-
dage for at skabe mulighed for faglig fordybelse 
- og er fordelt hen over hele skoleåret. 
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Når ikke-idrætsforeningerne 
holder generalforsamling 
hedder det noget så fornemt 
som Repræsentantskabs-
møde

Af Michael Pedersen, 
sekretær i Tårnby Forenings 

Råd, TFR

Det ligner en generalforsam-
ling, når ledere fra den ikke-
idrætslige verden i Tårnby 
samles en gang om året for at 
høre om regnskab, budget og 
vælge tillidsfolk.

Navnet bunder i det faktum 
at skaberen af forsamlingen, 
Poul Feldvoss, der oprindelig 
hed Kastrup Tårnby Ungdoms 
Råd, også deltog i idrættens 
organisation, Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning som 
holdt møde under det klassi-
ske navn, generalforsamling. 
Som den travle herre han var, 
var det praktisk, at de to para-
plyorganisationer kaldte de-
res årsmøde noget forskelligt. 

Ved dette årsmøde først 
i april var ledere fra godt 40 
foreninger samlet.

Formanden Terkel Spangs-
bo lovede indledningsvis, at 
beretningen ville være kort i 
år, da mange af de planlagte 
aktiviteter ikke var blevet til 
noget.  

Foreningsleder Weeken-
den, som traditionelt bruges 
til at informere og undervise 
foreningsledere om sidste 
nye lovgivning, nye metoder 
etc., måtte aflyses, da økono-
mien ikke var på plads.

Ingen weekend og katalog

Den planlagte weekend skul-
le ellers være startskuddet 
til et forstærket samarbejde 
mellem foreninger og kom-
munens øvrige kulturliv som 
musik- og naturskole. Et sam-
arbejde som i høj grad var 

ønsket af det Tårnbys ledelse, 
som dog i sidste ende ikke 
ville betale.

Tilsvarende gjaldt en ny 
såkaldt fritidsavis, et katalog 
med korte foreningsomtaler 
med henvisninger til kontak-
ter på nettet, så kataloget fik 
øget holdbarhed. Der skulle 
være redaktionelle omtaler af 
kulturinstitutioner og fritids-
muligheder – en klassisk ”Vel-
kommen til Tårnby” i pænt 
tryk, så man vil gemme den i 
lang tid.

Et tidligere Folkeoplys-
ningsudvalg (indtil 31. de-
cember 2017) ønskede ka-
taloget husstandsomdelt 
og reklamefrit, uden dog at 
sætte tilstrækkelige midler 
til rådighed. En ny ansøgning 
med realistisk budget blev af-
vist af det nye udvalg, som an-
befalede annoncer og ”andre 
indtægter”, som Foreningsrå-
det selv skulle skaffe. 

- Det kan vi i TFR naturlig-
vis ikke acceptere. Vi kan ikke 
starte et 100.000 kroner pro-
jekt, når grundtilskuddet kun 
er lige under 30.000, sagde 
Terkel Spangsbo

Så blev det (alligevel) langt

Allerede i januar 2017 kom 
Folketinget med ændringer 
til Folkeoplysningsloven. Nu 
skal der føres udvidet kontrol 
med foreningernes virke og 
det skal kommunerne admini-
strere og lave regler for.

- Det arbejde med at ændre 
de lokale regler er gået i gang 
i Folkeoplysningsudvalget og 
vi skal være på vagt overfor 
øgede administrative opgaver 
for bestyrelserne. Naturligvis 
skal Tårnby Kommune rette 
sig efter loven, men det er 
svært nok at skaffe kasserere 
og formænd, så vi skal være 

på vagt overfor ligegyldige 
indberetninger til forvaltnin-
gen, som de (og politikere) 
synes er ”nice to have”, sagde 
Terkel Spangsbo.

Han fremhævede, at der er 
en udpræget lyst hos nogle 
politikere til at skelne mel-
lem foreningsmedlemmer 
med bopæl i Tårnby og ”dem 
udefra”.

- Vi har i dag et smidigt 
system og borgere kan blive 
medlem i hvilken forening 
her, nord eller syd for kommu-
negrænserne. Det vil de sta-
dig kunne, men en forenings 
tilskud kan komme til at af-
hænge af folkeregisteradres-
sen. Det er vi ikke tjent med.

Uden for døren

- Hvordan kan vi, TFRs repræ-

sentanter, så fungere som vo-
res fælles vagthunde i Folke-
oplysningsudvalget? spurgte 
Terkel Spangsbo.

- Da vi skulle drøfte fritids-
avis, hev den nuværende for-
mand habilitetsreglerne frem 
og mente, og jeg citerer:

- at habilitetsreglerne skal 
overholdes, det betyder at i de 
tilfælde, hvor der er konkrete 
ansøgninger fra enkelte ud-
valgsmedlemmer/foreninger, 
så kan den/de pågældende 
forelægge ansøgningen, men 
må uden for døren, når der 
besluttes.

- Det var en nyskabelse, at 
repræsentanter for godt 120 
foreninger ikke måtte deltage 
i beslutninger om opgaver. 
som er til gavn for en stor del 

af det kulturelle liv i Tårnby. 
Foreningsrådet har udover 

sit forretningsudvalg (igen 
et fint ord for en bestyrelse) 
nedsat et udvalg, som skal 
diskutere rådets indstilling 
til de tiltag, som må komme 
fra forvaltning og fra politisk 
hold.

- Jeg har undret mig over 
tonen i det nye Folkeoplys-
ningsudvalg. Det virker som 
om, man glemmer, at Tårnbys 
meget roste foreningsliv dri-
ves af frivillige, oftest uløn-
nede eller sparsomt kompen-
seret. Så skal foreningernes 
repræsentanter også behand-
les som sådan, siger Terkel 
Spangsbo.

(forkortet af red.)

Ved TFRs repræsentantskabsmøde 
i Kastrupgårdsamlingens kantine, 
hvor Kastrupgårdsamlingens Venner 
huserer, meldte flere deltagere sig 
til et debatforum om de kommende 
regler i Folkeoplysningsloven. 
Terkel Spangsbo, formand for 
TFR var klar i sin udmelding til 
foreningsrepræsentanterne: 
- Vi vil arbejde på, at der ikke bliver 
flere og urimelige administrative 
opgaver til foreningsbestyrelser. 
Vi vil arbejde mod alle former 
for unødvendige opgørelser 
af medlemmers bopæle, 
regnskabsindsigt etc. og her har vi 
faktisk Forvaltningsloven på vores 
side. Det er ikke tilladt en offentlig 
myndighed at kræve oplysninger 
udover, hvad de har brug for i en 
given sagsbehandling. Altså ikke 
noget ”nice to know”, kun ”need to 
know.” 

40 foreninger til wakeup call-møde

Foreningsledere går i skole om lørdagen 
med debat og underholdning

Foreningslederne hos TFR vil fortsætte med 
at diskutere de kommende regler om folke-
oplysningsloven og det nystartede kommu-
nale projekt om åbenhed, inddragelse og 
medindflydelse.

TFR vil i samarbejde med Idrættens orga-
nisation, KTIS, indkalde til yderligere debat 
på lørdagsskoler - den næste session er da-
tosat og bliver som sædvanlig både under-
holdende og informativ. 

- Der er stadig flere ubesvarede spørgs-
mål, og vigtigt er det, at flere aktive melder 
sig til diskussionerne i FU, det har jeg sagt 
mange gange, men de kommende år er det 
væsentligt, at vi kan debattere og klæde vo-
res Folkeoplysningsudvalgs-repræsentanter 
på, så vi dækker baglandets ønsker og me-
ninger, sagde Terkel Spangsbo. 

- Lad os tage fat på debatten allerede i 
aften, lad os høre, hvad I tænker og hvor I – 
måske ligesom os i FU og Folkeoplysnings-
udvalget – er usikre på fremtiden. 

Som foreningsrepræsentanter i Folkeop-
lysningsudvalg sidder Michael Pedersen og 
Terkel Spangsbo for TFR og Jørgen Jørgen-
sen og Christian Bærensen fra KTIS.

Kommende lørdagsskole om Folkeoplys-
ningsloven bliver 26. maj. Denne dag kom-
mer Thomas Wivel på besøg og ”synger” en 
forfriskende morgensang.

Debatten fortsætter
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Knap fem måneder efter de to Ven-
stre-folk, Heidi Ladegaard og Frants 
Nielsen begyndte på endnu en 
valgperiode i Kommunalbestyrelsen 
trækker de sig 

Af Terkel Spangsbo

- Vi er meget kede af at måtte sige 
farvel til Heidi og Frants, som har lagt 
et stort arbejde i at udmønte Venstres 
politik i Tårnby Kommune, skriver Liv 
Gam, ny gruppeformand i Venstre i en 
pressemeddelelse. 

- Men naturligvis har vi forståelse 
for, at familie og job skal kunne kombi-
neres med politisk arbejde. Både Heidi 
og Frants har givet udtryk for, at de ikke 
føler, at de i deres nuværende situation 
kan give arbejdet i kommunalbestyrel-
sen den opmærksomhed, det fortjener, 
og har derfor bedt borgmesteren om at 
måtte udtræde af deres poster.

Det er øgede opgaver i Frants 
Nielsen firma, som kræver en større 
indsats. Allerede i kommunalbesty-
relsens forrige periode trak Frants 
Nielsen sig som gruppeformand og 
borgmesterkandidat til fordel for Hei-
di Ladegaard.

For Heidi Ladegaards vedkommen-
de er det familielivet, som ikke kombi-

neres med arbejdet i kommunalbesty-
relsen og mange udvalg.

Venstre har foreslået at konstituere 
sig med henholdsvis førstesuppleant 
Ali Qais og andensuppleant Dennis 
Wollesen Clausen.

 - Både Ali og Dennis er dygtige folk, 
som glæder sig til at føre venstrepoli-
tik i Tårnby Byråd, og de har naturligvis 
begge fulgt levende med i Venstres po-
litik, siger Liv Gam. 

Heidi Ladegaard fortsætter som med-
lem af Venstre i Tårnby, mens Frants 
Nielsen indtræder i bestyrelsen for Ven-
stre Tårnby, som glæder sig til at gøre 
brug af hans gode kvaliteter og erfaring.

Ændringerne i Venstres gruppe for-
ventes vedtaget af Kommunalbesty-
relsen i Tårnby på det ordinære møde 
tirsdag 29. maj og effektueres umid-
delbart herefter. De to nye overtager 
ikke umiddelbart de udvalgsposter, 
som Heidi Ladegaard og Frants Niel-
sen havde. 

- Vi benytter lejligheden til at ryste 
posen, så jeg bytter nogle af mine ud-
valgsposter ud og overtager nogle af 
de ledige udvalg efter Heidi og Frants, 
siger Liv Gam, som forventes at træde 
ind i kommunens Økonomiudvalg som 
erstatning for Heidi Ladegaard.

Reserverne sættes på banen

Her sad de: 

• Frants Nielsen (tv.) sad som medlem i Bygge- og Ejendomsudvalget og Kul-
tur- og Fritidsudvalget.
• Heidi Ladegaard (i midten) er medlem i Økonomiudvalget, Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæf-
tigelsesudvalget.
• Liv Gam (th.) er formand for Børn og ungeudvalget og medlem i Sundheds- 
og Omsorgsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget.

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 Duolac rejse+2i1
30 stk. før 89,95.-       NU 71,95.-
60 stk. før 134,95.-  NU 107,95.-        

Duolac Rejse+ 2 i 1 med Prolac-T™ er velsmagende tyggetabletter 
med et dagligt tilskud af mælkesyrebakterier. 
Duolac Rejse+ 2 i 1 med Prolac-T indeholder 2,3 mia. mælkesyre-
bakterier pr. tablet.
Duolac Rejse+ 2 i 1 med Prolac-T™ har et særligt dobbelt coating 
system, specielt udviklet til beskyttelse af mælkesyrebakterierne.
Mælkesyrebakterier findes i mange mejeriprodukter og er også 
naturligt forekommende i tarmsystemet, hvor de indgår i omsæt-
ningen af næringsstoffer.

Ta’ 3 betal for 2, det billigste produkt er gratis!
Tilbuddet gælder hele Apotekets Solserie, som består af Astma-Allergideklarerede og 
Svanemærkede solprodukter uden parfume til hele familien – fra faktor 15 til faktor 50+.

SPAR 20% på alle varianter af Pikasol
Før 149,95.- NU 119,95.-

I Pikasol findes EPA (Eicosapentaensyre) og DHA (Docosahexaensyre) som er de vigtigste omega-3 
fedtsyrer i fiskeolie. I kosten findes de stort set kun i fede fisk.

EPA og DHA bidrager til vedligeholdelse af en normal hjerte- og hjernefunktion samt et normalt syn.

Aktivitet på Apoteket
Har du problemer med din hud? 
Book en tid til gratis hudanalyse på Kastrup Apotek til tirsdag den 8. Maj imellem kl. 14 - 16. 
Få personlige råd og vejledning til at få en ren og sund hud. 
Få også 20% på Dermaxir serien hele dagen.

NK Hjemme & Daglejer Service 
tilbyder mandskab som medhjælp 

På time (min. 3 timer) eller dagsbasis 

Til Håndværk, 

Entreprenør og Produktions opgaver, 

Have, Gartner og Landbrugs opgaver, 

Oprydning og Rengørings opgaver, 

Flytte og Indretnings opgaver.

Vi medbringer ikke maskiner og værktøj.

Ring for Info på Service tlf. 2662 8402 
bedst mellem kl 16.00 - 18.00

Eller mail: 
marianneniller@hotmail.com
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En afgørelse fra Slots- og Kultursty-
relsen tvinger nu Flakfortet til at 
lukke for lystsejlere

Af Terkel Spangsbo

- Vi lukker for gæster, som selv kom-
mer sejlende til Flakfortet, fortæller 
Bengt Svensson, som er havnemester 
på Flakfortet.

- Når vi ikke kan opretholde vores 
forretning – og det kan vi ikke med 
Kulturstyrelsens krav - kan vi heller 
ikke sikre området og så kan det være 
farligt at færdes på fortet – som jo fak-
tisk er privat ejendom.

Et nedrivningsarbejde af lystsejler-
nes faciliteter vil være det første, man 
skal gå i gang med, hvis man skal følge 
Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse.

- Vi overholder naturligvis de kon-
trakter, vi har med leverandører og 
selskaber, ligesom færgefarten fra 
Nyhavn til Flakfortet og restauranten 
på Flakfortet opretholdes, fortæller 
Bengt Svensson. 

Lukningen en realitet

Lukningen for lystsejlere er konse-
kvensen af, at Slots- og Kultursty-
relsen 6. april i år afviste at give 
Malmøkranen AB, der driver Flakfor-
tet, dispensation fra museumsloven. 

Malmøkranen har ellers gennem de 
seneste år brugt et tocifret million-
beløb på vedligeholdelse og restau-
rering af faciliteter til blandt andet 
lystsejlerne. Nu har styrelsen påbudt 
Malmøkranen at føre Flakfortet tilba-
ge til den stand, som det havde i 1995, 
da fortet blev gjort til et fortidsminde 
– længe inden Malmøkranen AB over-
tog Flakfortet.

(Læs om fortets tilstand i artiklen 
Flakfortets blakkede fortid)

I 1995 var Flakfortet – der på dette 
tidspunkt var ejet af statens ejen-
domsselskab Freja – i meget dårlig 
stand, og Freja solgte i 2001 Flakfor-
tet til Malmøkranen på betingelse af, 
at Malmøkranen satte fortet i stand og 
vedligeholdt dette.

Tilbage til en ruin

- Konsekvensen af Slots- og Kultur-
styrelsens afgørelse er, at Flakfortet 
nu skal føres tilbage til en tilstand, 
hvor det på ingen måde vil være eg-
net hverken for lystsejlere eller andre 
besøgende.

Som alle lystbådehavne har Flak-
fortet også sin standerhejsning lørdag 
28. april klokken 13.00, hvor alle inte-
resserede er velkomne (også lystsej-
lee), samtidig bliver der holdt et infor-
mationsmøde om fremtiden.

Men indtil da er det ikke muligt at 
komme til Flakfortet i egen båd.

Det der skal fjernes

- Vi er kede af det, men vi har ingen 
mulighed for at fortsætte virksomhe-
den. Vi skal føre fortet tilbage til en 
ruin, som den var, da vi købte det og 
lang tid før det, siger Tore Svensson, 
ejer af Malmøkranen AB. 

Slots- og Kulturstyrelsen mener 
ifølge TV2/Lorry, at det fredede, gam-
le militærfort er ødelagt, efter at den 
svenske ejer har foretaget omfattende 
ombygninger. Men Malmøkranen AB, 
der ejer øen, er lodret uenig. 

- Det er ikke fordi, at Flakfortet 
ikke må bruges til noget andet end 
det, det er bygget til, men der er sket 
rigtig mange ødelæggelser i den tid, 
som ejeren har haft Flakfortet, siger 
Michael Lauenborg, enhedschef hos 
Slots- og Kulturstyrelsen.

- Vi er ikke fornærmede, vi siger 
bare, at det ikke kan være rigtigt, at 
det er lettere at få tilgivelse end tilla-
delse, tilføjer Michael Lauenborg.

Slots- og Kulturstyrelsens kræver, at 
Malmøkranen AB skal fjerne en række 
ting fra udendørsarealerne. Det gæl-
der blandt andet minigolfanlæg, sau-
nahus, bænke, skilte og standere til 
hundelufterposer, badebro og opsatte 
pæle på den nordøstlige kajkant.

Indendørs skal man blandt andet 
fjerne et nyt køkken, flisegulve og 
vindueskarme, da de enten skjuler 
eller har ødelagt den kulturhistoriske 
værdi.

- Desværre har vi ikke dokumenta-
tion for fortets tidligere tilstand, så in-

gen ved meget om, hvor forfaldent det 
var, før vi kom til, siger Bengt Svens-
son.

SIDSTE
Bengt og Tore Svensson er blevet lo-
vet et møde med Slots- og Kultursty-
relsen. Det kan medføre ændringer i 
forbindelse med lukningen for lyst-
sejlere.

 
Flakfortet, standerhejsning og 
informationsmøde lørdag 28. april 
kl. 13. Denne dag er det muligt at 
komme i egen båd.

Flakfortet 1990. I dette vestlige hjørne ligger de tidligere officers messer 
og lukafer. Det er her, der er indrette køkken og restaurant. Ikke mindst 
denne aktivitet er med til at give økonomi til at holde fortet åbent for 
offentligheden. Restauranten udgør sammen med mandskabsrum og 
tekniske installationer underetagen af fortet. I ammunitionsgangene, der 
snor sig over og under, leder gæster efter spøgelset Wilhelm, der er gået igen 
siden Anden Verdenskrig. Arkivfoto Ole Gjedved

Flakfortet er lukket for lystsejlere 
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Flakfortet var fra 1969 en ruin, som 
alt kunne stjæles fra - og det blev 
der. Private reddede øen fra det 
totale forfald, nu er den et fortids-
minde

Som husket af  
Terkel Spangsbo

Flakfortet er en kunstigt skabt ø, an-
lagt i 1910-1914, som led i Køben-
havns forsvar, og har været benyttet af 
militæret frem til 1968. Øen er 23 me-
ter høj og er på 30.000 kvadratmeter, 
og rummer et omfattende bygnings-
kompleks i to etager. Gange forbinder 
ammunitionsmagasiner, belægnings-
stuer, maskinhal samt en kasernebyg-
ning, der i sin tid rummede 550 mand.

Fortet lå siden Søværnet forlod det 
i 1969 ubevogtet og øde hen og ”Sø-
røverne” havde let spil. Alt hvad der 
kunne fjernes og sælges, blev revet ud 
af fortet. Selv de store granitsten på 
molerne, som beskyttede selve øen, 
som fortet er bygget på, blev stjålet af 
stenfiskere. 

Det gamle maskinrum, hvor store 
dieselmotorer sørgede for strøm og 
ventilation blev udsat for groft hær-
værk, kobberledninger blev flænset 
ned fra strømtavlernes marmorplader, 
som derefter er blevet smadret. Alt, 

hvad der kunne skrues eller brækkes 
løs, blev fjernet og sejlet væk.

Inventar fra mandskabsrum og of-
ficerslukafer forsvandt eller blev 
brændt af. Faktisk var hele øen under 
nedbrydning af vejr og bølger.

Kunne være blevet Tårnby

Omkring 1980/82 blev det forsøgt at 
skabe en styrende fond, hvor blandt 
andet Tårnby Forenings Råd, TFR, 
Landsorganisationen Ungdomsringen 
og flere sejlorganisationer fik sæde. 
Fonden skulle skaffe penge fra det of-
fentlige og fra fonde. Flakfortet skulle 
”tilhøre” Tårnby Kommune, der skulle 
have ansvaret og i det hele taget være 
myndighed på øen.

Tårnby Kommune ønskede sig en 
evighedsklausul på at kunne levere 
fortet tilbage til ejendomsselskabet 
Freja, som stort set overtog alle de 
ejendomme, som militæret forlod 
over hele Danmark og (helst) skulle 
gøre til penge.

Freja ville give en tilbageleverings-
frist på 20 år, så der blev ingen pølser 
af det skind.

Med støtte fra sejlklubber, fonde, 
Københavns kommune og privatper-
soner blev fortets forfald endelig 
stoppet. Molerne blev genopbygget, 
jord blev af private bragt til fortet og 
der blev plantet 3600 vilde roser.

Hvis det initiativ ikke var blevet ta-
get, havde Flakfortet i dag været en 
sandrevle.

Siden 2001 har øen været ejet af 
virksomheden Malmøkranen AB, der 
har drevet restaurant og diverse akti-
viteter på øen. Det har fået lystsejlere 
til at lægge til i havnen, der har plads 
til 200 både.

Terkel Spangsbo var med i den 
styregruppe som først i 1980 

forsøgte at skabe et sejlerparadis og 
aktivitetsområde på Flakfortet. Han 
besøgte flere gange Flakfortet og så 

ødelæggelserne.

Flakfortets blakkede fortid

EFTERLYSNING AF FOTO
Det har ikke været muligt at 
opdrive foto fra Flakfortets 
ubeboede tid. Tårnby Bladet 
vil gerne låne foto, som kan 
vise fortets tilstand. Der vil 
sandsynligvis være mange 
papirbilleder i mellem. Som tak 
for lån vil vi levere såvel foto 
som de indscannede foto retur 
til ejermændene.
Vi tilbyder naturligvis al mulig 
anonymitet, hvis personer ikke 
ønsker ”at vise, at de var på 
øen” i de dage, hvor det største 
hærværk fandt sted. 

Omkring 10 år efter ”abandon ship”, Søværnets udtryk for at forlade en 
synkende skude, forsøgte forskellige forpagtere at skabe lidt liv på kajarealet 
med en legeplads til børn. I dag er der udlagt en midlertidig minigolfbane 
(der kan tages ind om vinteren) samt udstyr til sejlerne, så affald (hundeposer 
etc.) kan afleveres kontrolleret. Det er også sejlere, som uden betaling har 
leveret jord til voldene. 
Bag de legende børn ses vinduerne, som var de eneste steder, dagslys blev 
lukket ind. Flakfortet 1990: Arkivfoto Ole Gjedved
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Tårnby Bladet fylder 25 år i år 
Hvis du var med fra starten, har vi en bøn til dig!

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET

Jeg tror ikke, at nogen af de entusiaster, der brugte vinteren 1992-93 og det 
første halve år af 1993 på kurser i journalistik og layout, PageMaker og Pho-
toShop, fotografering og fremkaldelse af film og også endeløse diskussioner, 
inderst inde tænkte 25 år frem til i dag i 2018, hvor Tårnby Bladet er udkom-
mer ca. 348 gange, først som 14 dages avis i tabloid format, derefter i Anders 
Andblads størrelse og nu i det moderne MX-format (MX fordi det var Metro 
Ekspres, som lancerede størrelsen).

Men det er altså fakta, at Tårnby Bladet i september 2018 passerer de 25 
år som borger-drevet avis - og derfor var der heller ikke så mange, som først 
i 90’erne tænke på et jubilæum, som skal handle om os selv. Derfor er det 
meget småt, hvad vi har i vores arkiver af foto om redaktionen og reporternes 
virke. I mange år fotograferede vi med film og fremkaldte de sort/hvide bille-
der i vores mørkekammer, men kun meget lidt om og med os selv.

Er du i besiddelse af foto eller film med nogen af personerne fra den den-
gang meget store stab på godt 30 personer, vil vi gerne låne de foto til ind-
scanning til vores jubilæumsudgave i september.

Hvis du i højere grad var skrivende eller redigerende eller på anden måde 
medvirkende til noget unikt, som det viste sig at blive, så ønsker vi, at du gran-
sker langtids-hukommelsen og skriver lidt om dagene og nætterne med at 
producere de første blade. Du behøver ikke smøre sukker ud over skriverierne. 
Det er ingen hemmelighed, at vi ikke kun diskuterede, vi skændtes. Men der 
er ingen grund til at komme med de store injurier, mindre kan beskrive vores 
fælles iver for at producere et lokalblad - og det lykkedes jo.

Skriv til os, lån os foto og gerne snart, så 
vi ved, om vi har tekst og foto til jubi-
nummeret

Tårnby Bladet, redaktionen, Englands-
vej 290, 2770 Kastrup

Tlf,: 32 509 290 • mail: redaktionen@
taarnbybladet.dk

… og midlet skulle i høj grad være 
elektronik, Facebook og lignende 
(nb: det var før skandalen hos Face-
book)
Af Terkel Spangsbo Foto: Ole Gjedved 

og Tårnby Kommune

Udvælgelse og afvikling af borgermø-
det var lagt i hænderne på konsulent-
virksomheden Antropologerne ApS 
helt uden politisk indblanding.  Som 
ved en gallupundersøgelse var delta-
gernne udvalgt efter en metode, som 
skulle afspejle sammensætning af 
borgere i Tårnby.

Udvælgelsen var dog indskrænket 
til at være blandt de godt 450 perso-
ner, som havde ansøgt om at komme 
med. Et hastigt blik over salen (inklu-
siv de otte politikere) afslørede hur-
tigt, at interessen for borgerinddra-
gelse tilsyneladende var størst blandt 
Tårnbys ældre befolkning.

Ikke en eneste gang blev det i ple-
num nævnt, at der allerede eksisterer 
eksempelvis et handicap- og et se-
niorråd, som på papiret er inddraget i 

de politiske sager, der vedrører deres 
områder.

Hvad der blev sagt ved bordene 
kunne deres udsendte ikke vide me-
get om, da han selv var deltager ved 
bord 1.

Åbenhed, men hvordan

Bortset fra en vis elektronik-begej-
string kom der ganske lidt frem om, 
hvordan kommunikationen mellem 
politikere, forvaltning og borgere 
skulle foregå.

På årets første kommunalbestyrel-
sesmøde med en ny borgmester blev 
et forslag om direkte og streamet 
tv fra møderne henvist til den kom-
mende opgavegruppe (som skal blive 
et resultat af borgermødet. Læs mere 
senere). Den mulighed for at kigge po-
litikerne lidt i kortene blev ikke sagt 
højt, ligesom det naturligvis skuffede 
en bladmand, at lokalpressens mulig-
heder som platform heller ikke blev 
sagt højt.

Ved afslutningen af det store bor-

germøde om åbenhed og borgerind-
dragelse på Den Blå Planet skulle en 
repræsentant fra hver af de 11 grup-
per, som havde arbejdet intenst i tre 
timer, fremlægge de vigtigste punkter, 
som hver gruppe havde valgt.

Som med en mund blev der krævet/
ønsket mere kommunikation og det 
skulle være på et tidspunkt før væ-
sentlige afgørelser blev truffet. Kom-
munikationen skulle være to-vejs, så 
borger-interesse kunne tages med i 
politikernes beslutningsgrundlag.

Tre timer om et enkelt emne kunne 
synes lang tid, men ved bordene føl-
tes tiden knap og ikke mindst uvant. 
Vildt fremmede mennesker skulle un-
der tidspres komme frem til en slags 
prioriteret enstemmighed om hoved-
indholdet i diskussionerne. 

Holdt øje

Alle bordene/grupperne blev obser-
veret af medarbejdere fra Antropolo-
gerne, som også kunne vejlede i selve 
proceduren, som ikke altid var helt 

klar, men idéerne og synspunkterne 
væltede frem

Antropologernes næste opgave er 
ud fra observationer og de efterladte 
plakater at udpege ti personer, som 
sammen med syv politikere, en fra 
hvert parti i Kommunalbestyrelsen 
plus borgmesteren, skal diskutere vi-
dere i et såkaldt opgaveudvalg, hvor-
dan de flotte ord åbenhed og bor-
gerinddragelse skal udmønte sig til 
mærkbar og synlig virkelighed.

De seks af de syv medlemmer af 
kommunalbestyrelsen, som sammen 
med udvalgte borgere skal sidde i 
udvalget, var også til stede på dagen. 
De observerede de mange tilkende-
givelser og kunne dermed forberede 
sig til det videre arbejde. Udvalgets 
formand er allerede udpeget. Borg-
mester Allan S. Andersen har sat sig 
selv i spidsen for projekt Åbenhed og 
Borgerinddragelse.

Det var op til deltagerne selv at 
tilkendegive, om de ønskede at være 
kandidat til det nye opgaveudvalg, 

Det store ord var mere kommunikation

Et koncentrat af tre timers 
gruppearbejde blev leveret 

på plakater til endnu en gang 
applaus fra deltagerne.
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 9 Lørdag 
d. 2. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2018

X

Garagebil til salg
Mercedes E200 årgang 92. • www.mercedes-124.dk

De 11 grupper efterlod papirer med notater og konklussioner til Antropologerne som nu 
med detektivisk snilde skal udvælge de menige medlemmer til opgaveudvalget.

Borgmester Allan S. Andersen var dagens vært og vil også lede 
de kommende drøftelser i ”Opgaveudvalget”.

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

FØR

BEHØVER IKKE KOSTE EN FORMUE
Et typisk 70'er køkken med finerede 
låger i eg. Familien ønskede et
lysere og mere moderne 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
på kun én dag og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.
 

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og uforpligtende konsulentbesøg. 
Se vores store udvalg på www.nygammelt.dk 

PRISEKSEMPEL
10 folielåger, 

5 skuffefronter,
15 greb, 20 hængsler

samt kørsel og levering

14.497 

ink
l.m

oms og montering

som frem til oktober skal gå i dybden 
med emnerne og arbejde med kon-
krete modeller for mere åbenhed og 
borgerinddragelse. Kommunalbesty-
relsen får til efteråret forelagt udval-
gets arbejde og ideer og den endelige 
beslutning om hvordan og i hvilket 
omfang vil ligge hos politikerne.

Kom med dine synspunkter  
gennem Tårnby Bladet
Det var 88 af 450 som kom til orde på Borgermøde og af 
dem går ”kun” ti videre til opgavegruppen.

For at sikre, at flest mulig forslag til hvordan åbenhed 
og borgerinddragelse kan foregå vil Tårnby Bladet gerne 
formidle alle idéer også fra borgere som ikke kom med til 
borgermødet eller på anden vis vil ytre sig.

Mail til os på redaktionen@taarnbybladet.dk mærk 
mailen borgerindspark. 

Vi vil løbende skrive om idéerne og sørge for at alle 
idéerne bliver ekspederet videre til Opgavegruppen. 

Ønsker man anonymitet, kan det også lade sig gøre, men 
Tårnby Bladets redaktion skal kende afsenderen. Derfor 
skal man også skrive navn, bopæl, telefonnummer, mai-
len får vi jo, når de sender til os.

Naturligvis er idéer udefra også velkomne, har nogen 
kendskab til åbenhed og inddragelse fra andre kom-
muner inden- eller udenlands, så lad os få dem med. Vi 
mener at vide, at der i Finland og Norge (og i selveste 
Jylland) findes regler for borgerforslag (ligesom 50.000 
underskrifter kan få Folketinget til at behandle et givent 
forslag).
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Tv. Peter Nymann-Jørgensen, adm. direktør, Skanska, i midten 
borgmester i Tårnby Allan S. Andersen og th. Jens Mathiesen, 
adm. direktør, Scandic Danmark A/S med de gyldne spader 
efter endt job. Det er Allan S. Andersens første spadestik.

De officielle taler var henlagt til en sol-lun krog foran Kystens Perle. Dynejakkerne fortæller 
hvorfor. Alle foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Scandic hotel bliver 
placeret i det internationale 
udviklingsområde Scanport 
ved Københavns Lufthavn, 
tæt på Øresundsbroen og som 
nabo til Den Blå Planet og 
kommer til at ligge lige ud til 
et aktivt maritimt miljø med 
havn på hver side.
Ved siden af hotellet (den 
høje gule bygning i midten 
af foto) opfører Skanska 
en kontorbygning nord (til 
venstre på foto) til omkring 
400 arbejdspladsen.

Længst til højre og helt ude 
i Øresund er spunsningen i 
gang til Ferrings kommende 
Domicil. De bor i dag i det 
sorte højhus ved Ørestad 
metrostation.

Rendering fra Skanska.

De første spadestik til Scan-
dic Copenhagen Airport 
blev taget i bidende kulde. 
Talerne blev holdt i læ

Borgmester Allan S. Andersen 
fik sin debut som ”første spa-
destiks entreprenør”, da byg-
geriet af et kommende Scan-
dic hotel skulle markeres.

Det nye hotel får 357 væ-
relser, udsigt over Øresund 
og ganske kort afstand til luft-
havnen.

En fredag tidligt i april var 
der første spadestik i strålen-
de solskinsvejr. Scandic Ho-
tellet bliver nabo til Den Blå 
Planet og Ferrings kommende 
domicil. 

Hotellet får i alt 357 væ-
relser og forventes at åbne i 
løbet af 2020. Det bliver 13 
etager højt. Planerne for byg-
geriet viser, at de fleste væ-

relser vil få flot udsigt over 
Øresund.

Det er ikke mindst den 
kraftigt stigende aktivitet i 
lufthavnen, som gør, at der 
er brug for større hotelkapa-
citet i området. Ved siden af 
Clarion Hotel ved lufthavnen 
bliver der i de kommende år 
også bygget et nyt stort hotel 
med omkring 500 værelser. 

Scandic Copenhagen Air-
port Hotel vil primært blive 
et hotel, som henvender sig 
til gæster til og fra lufthav-
nen – og til gæster som evt. 
skal vente til næste dag for 
at komme videre fra Køben-
havns Lufthavn til en anden 
destination. 

Med et stort indgangsparti 
og tagterrasse på 11. etage 
åbner hotellet sig dermed op 
mod alle dele af Scanport.

Hotellet er på 19.000 kva-

dratmeter og består af 357 
værelser, konferencefacilite-
ter til 400 personer og parke-
ring til 170 gæster.

Scandic vil foruden kon-
ferencefaciliteter, bl.a. byde 
gæsterne på sky-bar, moti-
onscenter, poolområde og re-
staurant. Ifølge Jens Mathie-
sen, adm. direktør for Scandic 
i Danmark, byder de nye ram-
mer bl.a. på gode muligheder 
for at kombinere forretning 
og fritid.

Scandic kombineres med 
kontorhus

Sideløbende med byggeriet 
af hotellet opfører Skanska 
et kontorhus med ca. 400 
arbejdspladser. Kontorhuset 
forventes at blive udlejet til 
forskellige internationalt ori-
enterede virksomheder, der 
nemt kan benytte hotellets 

service og konferencefacilite-
ter tæt på Lufthavnen og Øre-
sundsbroen.

Byggeriet forventes afslut-
tet i 2020. Udviklingen af et 
internationalt erhvervsom-
råde Visionen for Scanport er 
at udvikle et internationalt er-
hvervsområde med bygninger 
af høj arkitektonisk kvalitet 
og et aktivt miljø med aktivi-
teter.

Foruden Scandics nye hotel 
er Ferring Pharmaceuticals 
nye domicil på 30.000 kva-
dratmeter under opførelse. 
Skanska har yderligere ca. 
45.000 kvadratmeter til kom-
mende kontordomiciler og 
flerbrugerhuse i Scanport.

 tsp

40 meter højt hotel starter 
med et hul i jorden
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NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup

Du kan se hele programmet 
på stjernerinatten.dk

– kultur i Tårnby
FREDAG D. 18. MAJ KL. 17–22

PÅ NATURCENTER AMAGER

 Stjerner I Natten  
 #stjernerinatten

GRATIS 

ADGANG 

FOR ALLE

Stjernebands
Hjortebøffer

Stærke myrer
Robotter
Chill-out

Brandmænd
Digte i skoven
Cirkus og gøgl

Smag på verden
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Fællesskabet på arbejds-
pladsen er en effektiv ram-
me for mere sunde danskere

Af Tina Christensen, 
næstformand for 3F

Selv små skridt og en lille 
indsats kan gøre meget for 
et bedre helbred. Det viser 
3Fs seneste sundhedsprojekt 
”Sammen står vi stærkt,” hvor 
vi i samarbejde med en række 
partnere – blandt andet Tårn-
by Kommune – har fået igang-
sat sundhedstilbud på små og 
store, offentlige og private 
arbejdspladser. 

Blandt andet viste det sig, 
at bare syv minutters fælles 
træning på jobbet to gang 
om ugen hjalp på de fleste 
medarbejderes ryg- og led-
smerter.

De fleste af 3Fs over en 
kvart million medlemmer har 
hårdt fysisk arbejde med ri-
siko for nedslidning og deraf 
følgende sygdomme og ska-
vanker. Derfor er bedre ar-
bejdsmiljø og sundhedsini-
tiativer væsentlige. Mange 
offentlige sundhedskampag-
ner rammer dog ikke de kort-
uddannede, derfor har vi gen-
nem flere, omfattende sund-
hedsprojekter dokumenteret, 
hvad der skal til:

Fællesskabet på arbejds-
pladsen er dén effektive ram-

me, som kan få målgruppen til 
at gribe ud efter sundhedstil-
bud og -initiativer. Især, hvis 
det er en social aktivitet med 
kollegerne, der passer til ar-
bejdspladsens fælles kultur 
og interesser.

Ikke alle tænder på selleri 
og broccoli, sundhedsfitness 
eller meditation. Men frugt-
ordning kan mindske det 
mere usunde sukkerindtag, 
salat-buffeten kan stå før 
sovsen og flæskestegen i kan-
tinen, fælles gåture er godt, 
hvis marathonløb er en by på 
månen, to gange syv minut-
ters elastikstræk om ugen kan 
mindske ryg- og ledsmerter 
osv.

Interessen er stor

Over 75 procent af ca. 650 
lønmodtagere takkede såle-
des ja til et sundhedstjek på 
jobbet, og selv mindre sund-
hedsinitiativer viser sig at 
have effekt og øger lysten til 
mere, også i fritiden. Eksem-
pelvis mere åbenhed over for 
relevante tilbud fra pensions-
selskaberne – om fysioterapi, 
kiropraktik mv. – og fra kom-
munerne – om rygestop, dia-
beteshold, kost- og misbrugs-
vejledning mv.

Virksomhederne får også 
et samlet plus, både økono-
misk og menneskeligt. Stadig 

stigende arbejdstempo, øget 
produktivitet og velfærds-
samfundets krav om senere 
pension og flere år i beskæf-
tigelse skærper kravene til 
et ordentligt arbejds- og 
sundhedsmiljø på arbejds-
pladserne. Ellers vil danske, 
kortuddannede mænd også 
fremover fejre næsten ti fød-
selsdage færre, end den fjer-
dedel af mænd, som tjener 
bedst.

I Tårnby deltog 
medarbejdere fra 
virksomhederne Berendsen 
og Falck i lufthavnen, 
Markservice og Auto CPH, 
fortæller næstformand for 
3F Tina Christensen.

Vi har modtaget:

Små skridt får stor betydning

1. maj
Alle er velkommen i 3F

 Se mere på
www.3fkastrup.dk

Tårnby kommune orienterer :

Mulig strejke og lockout
Der er varslet strejke og 
lockout, som kan træde i 
kraft i maj, hvis der ikke 
opnås enighed om fornyelse 
af de offentlige overens-
komster

Der er fra en række faglige 
organisationer varslet strejke 
mod landets kommuner.

Følgende grupper er udta-
get til strejke i Tårnby Kom-
mune:

• HK’ere og socialrådgivere i 
Jobcentret
• Alle medlemmer af Kon-
struktørforeningen
• Rådhus- og biblioteksbe-
tjente (FOA)
• FOA medlemmer - ikke fag-
lærte / rengøringsassistenter
• Dele af SOSU personale 
under FOA på Plejehjemmet 
Ugandavej, hjemmesygeplejen, 
Daghjemmet Blåklokkevej, Ple-
jehjemmet Irlandsvej, hjemme-
plejens rengøringskorps - der 
er lagt særlige vagtplaner
• Alle medlemmer af Dansk 
El-forbund

Forligsmanden har to gan-
ge udskudt strejken, der der-
for kan bryde ud fra døgnets 
start søndag 6. maj 2018.

KL har på vegne af kommu-
nerne varslet lockout

Efter forligsmandens anden 
udskydelse af lockouten, kan 
den træde i kraft ved døgnets 

begyndelse lørdag 12. maj 
2018.

Det betyder, at endnu fle-
re områder end de ovenfor 
nævnte vil blive berørt, hvis 
lockouten træder i kraft. Man 
må forvente, at meget store 
dele af kommunens tilbud må 
lukke helt ned i forbindelse 
med en lockout.

Jobcenter

Under såvel strejke som lock-
out vil Jobcentret være luk-
ket.

Nødberedskab

Der bliver i tilfælde af strejke 
og/eller lockout etableret 
nødberedskab, som betyder, at 
de mest udsatte, de sårbare og 
borgere tilknyttet specialom-
råderne ikke vil blive berørt.

Institutioner og skoler

De enkelte institutioner/
dagtilbud vil særskilt komme 
med informationer til de be-
rørte forældre.

På skolerne vil der være 
meget begrænset undervis-
ning i tilfælde af lockout. 
Børn der har støttepædagog 
vil være undtaget. Oplysnin-
ger fås på den enkelte skole 
via Forældre Intra.

Orienteringen var gældende 
ved redaktionens afslutning 

tirsdag 24. april. 
Forkortet af red.
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OFFENTLIG HØRING - 
STØJHANDLINGSPLAN
Tårnby Kommune har udarbejdet udkast til en ny støjhandlingsplan for 
2019-2024.
Den er offentlig tilgængelig på Tårnby Kommunes hjemmeside under Vej 
og trafik i  høringsperioden: 23.4.2018 – 17.6.2018.
Såfremt du har bemærkninger til støjhandlingsplanen, bedes du sende en 
mail til tf@taarnby.dk

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE

Tårnbymalernes forårs-
udstilling i Tårnby Skoles 
festsal strålede om kap med 
forårssolen

Af Nina Bjerregaard, 
Tårnbymalerne

Over 180 gæster kom for at 
se de 88 udstillede malerier, 
som var farverige, festlige, 
fantasifulde og flotte. Der var 
både malerier med hav og dyr 
og blomster og mennesker 
– abstrakte og naturalistiske 
– store og små, og flere blev 
solgt. 

Tårnbymalernes 80 med-
lemmer viste, at de både er 
dygtige og maler meget for-

skelligt – der er stor mangfol-
dighed.

Blandt udstillingens gæ-
ster sås blandt andet tidligere 
borgmester Henrik Zimino, 
der nu er formand for kultur- 
og fritidsudvalget.

Malerne, som har værk-
stedslokaler på Husbyvej bag 
ved Tårnby Skole (der males 
både dag og aften de fleste 
af ugens dage, havde i 2017 
25 års jubilæumsudstilling på 
Tårnby Rådhus.

Tårnbymalerne er en af de 
mange foreninger, som tårn-
byborgerne kan engagere sig 
i. Foreningen har fået mange, 
som ellers bare stod i egne 

stuer eller kældre til at kom-
me sammen med andre, men 
de maler. At male er for man-
ge en ensom hobby, men hos 
Tårnbymalerne betyder det 
social samvær (næsten) lige 
så meget som malerierne. Tårnbymalernes formand, 

Rene Lagermann, glæder sig 
over den store interesse for 
udstillingen, og siger, at nye 
medlemmer altid er velkomne.

- Vi har plads til flere, som 
gerne vil male. Kom og få en 
snak med os og hør, om det er 
noget for dig, siger han.

Forårsudstilling i forårssol

Tårnbymalerne begrænser sig ikke i materialebrug og male-
teknik, hvilket sås på flere ”malerierne”. Her i det røde billede 
til venstre er det både oliemaling og et papmache-lignende 
materiale, som gør biledet tredimentionelt. Til højre er 
billedet ”rastereret”, en teknik som bruges i avisproduktion.

De udstillede billeder 
blev flittigt studeret - og 
fotograferet.

EFTERLYSNING
Det er måske ikke lige årstiden, hvor man savner sin  
dynejakke og da det drejer sig om en mulig børne- 
størrelse vil ejermanden muligvis være vokset fra den, 
når kulden atter indfinder sig.
Alligevel synes vi, at jakken skal retur til ejermanden, som 
kan melde sig på Tårnby Bladets redaktion i åbningstiden. 
Ring dog for andre afhentningstider.
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Hugo Andersen

Kom med din opgave
Ring til AMAGER AUTOLAKERING
Bjørnbaksvej 14-20 • 2770 Kastrup
TLF. 3250 2300 eller 2515 1150
og få en snak
Mail: ha@taarnbyautorep.dk

TLF. 32 50 23 00
WWW.AMAGERAUTOLAKERING.DK

• Periodesyn
•  Mekanisk  

reparation
• Pladearbejde
•  Forsikrings- 

skader

Vi har løst mange 
interessante  

opgaver i mere  
end 45 år

… Paa Sværd og Skiolde I 
muldne Volde nu hvor de ar-
kæologiske forundersøgel-
ser omkring det kommende 
landdige ved Kongelunden 
påbegyndes

Der arbejdes i disse første 
forårsdage med at lede efter 
fortidsminder på de arealer 
fra vestamager til Tømmerup-
vej, der snart skal anvendes til 
landdiget.

Landdiget bliver ca. 2,5 
km langt og kommer til at 
forbinde Kalveboddiget med 
”højderyggen” på Amager ved 
Tømmerupvej i Ullerup. 

Landdiget vil give den vest-
lige del af Tårnby Kommune 
en helt ekstraordinær høj 
beskyttelse mod stormflods-
hændelser fra Køge Bugt. 

Anlægsprojektet er plan-
lagt i et tæt samarbejde mel-
lem Tårnby Kommune og 
Vestamager Pumpedigelag.

Landdiget forlænger det 
eksisterende Kalveboddige til 
Tømmerupvej i Ullerup. Der er 
mulighed for, at der kan an-
lægges en offentligt tilgæn-
gelig stiforbindelse langs el-
ler på landdiget fra Kalvebod-
diget til Kongelundsvej.

Stormflodshændelser

Diget bygges, så kommunen 

bliver sikret mod stormflods-
hændelser fra Køge Bugt. Det 
vil i vest tilsluttes diget om-
kring Vestamager-inddæm-
ningen i kote 5 meter over 
daglig vande og slutte ved 
Kalvebodvej/Ullerup By. 

Som led i projektet bliver 
Kongelundsvejen hævet, så 
den føres over det nye landdi-
ge. Det kommer til at betyde 
mindre gener for de beboere, 
der bor syd for landdiget, i 
den periode vejen lukkes. 

- Det har været et meget 
frugtbart og gnidningsløst 
samarbejde, hvor begge par-
ter målrettet har arbejdet på 
projektets gennemførelse, 
siger borgmester Allan S. An-
dersen.

- Det har været vigtigt for 
Kommunalbestyrelsen, at der 
hurtigt skete noget, især efter 
oplevelsen med højvandet 4. 
januar 2017, hvor en stigende 
vandstand truede den syd-
vestlige del af Tårnby.

Ved samme storm/højvan-
de blev store dele af Dragør 
sat under vand.

Det er Vestamager Pumpe-
digelag der bliver bygherre 
på projektet, som forventes 
afsluttet inden årets udgang.

 tsp
Kilde : Lokalplan 134.  

Tårnby Komune

De higer og søger ...

Lokalplanområdets vestlige ende ligger på grænsen til Kalvebod Fælled - den lavest 
beliggende del - ligger ca. 1,00 m over havets overflade. Herfra bevæger diget sig langs 
kommunegrænsen igennem Kongelunden og videre mod nordøst gennem skoven og 
landbrugsarealerne for at afsluttes lige før Tømmerupvej i Ullerups bevaringsværdige 
kulturmiljø (foto herunder). Her er landskabet højest og ligger ca. 2,75 m over havets 
overflade. Kilde Lokalplan 134, Tårnby Kommune.

Svenskerne bygger i Ørestad
Boligudvikleren Bonava vil bygge 92 lejligheder og rækkehuse i Ørestad Syd, der har 
fået navnet Fasanrækkerne, opkaldt efter den nærliggende Fasanskoven. Bonava-
gruppen er Nordeuropas største boligudvikler og omsatte i 2017 for 14,5 milliarder 
svenske kroner.

Penge for klippekort
Siden juli 2015 til februar i år har det været muligt at få penge retur for ubrugte klip-
pekort til busser og tog. Mere end 95.000 passagerer benyttede sig af muligheden. De 
har samlet fået 55 mio. kroner tilbage. Dertil kommer, at det har kostet 4,4 mio. kroner 
i porto som passagererne også har fået refunderet. 30. juni 2015 blev klippekortene 
ugyldige som billet. De ubrugte klip kunne refunderes. I de sidste dage før salget af 
klippekort stoppede, mens de stadig var gyldige som billet, var der en del hamstring, 
hvilket kan være medvirkende til det store returbeløb.
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Kom med din opgave – få en snak
Bjørnbaksvej 14-20 • 2770 Kastrup
TLF. 3250 2300 eller 2515 1150
Mail: ha@taarnbyautorep.dk

tårnby
karosserifabrik

amager 
autolakering
lakering af 
køkkener

døre
lamper
møbler
biler
motorcykler
www.amagerauToLakering.dk

”NYT” KØKKEN m.m.
Få dine gamle låger 
lakeret i den farve du 
ønsker! Det er både 
nemt, hurtigt, flot, 
slidstærkt og billigt!

Vi har løst mange 

interessante  

opgaver i mere 

end 45 år

 

Hugo Andersen

Det er Tårnby Bladforening, som står bag Tårnby Bladet og sørger 
for, at der er medlemmer til at producere Tårnby Bladet. Uden 
aktive medlemmer er det ikke muligt at have et månedsblad som 
Tårnby Bladet

Ligeså vigtigt det er med de aktive medlemmer er det, at der er opbakning 
fra borgere og foreninger i Tårnby, som ved et medlemsskab viser, at de øn-
sker et månedblad som Tårnby Bladet.

Vi ser naturligvis også gerne, at medlemmerne vil komme med ønsker og 
idéer til foreningens virke - det er værd at huske, at en af Bladforenings op-
gaver også er at hjælpe foreninger og andre med at beherske den tekniske 
disciplin, desk Top Publishing og at fremme information.

Vi har de fleste af de 25 år, vi har eksisteret, lagt de allerfleste kræfter i 
udvikling og produktion af Tårnby Bladet, men har også påtaget os andre 
opgaver. Vi har jævnligt erhvervspraktikanter fra folkeskolerne, vi har haft 
personer i jobtræning og undervist mange i begreberne information og 
kommunikation.

Et medlemsskab af Tårnby Bladforening koster 50,- årligt for enkeltper-
soner og 200,- kroner for en forening/organisation.

Tårnby Bladet er i gang med sin 25. årgang og skrives, fotograferes, re-
digeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får 
en krone for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan holdes på et 
niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan omdeles gratis. 

Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra of-
fentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra 
kulturlivet og oplysninger om arrangementer. 
Endelig kan man læse noveller, skægge his-
torier, se foto fra livet i kommunen og andre 
skæve påfund.

Bliv nu medlem i Tårnby 
Bladforening

Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet

Befolkningstilvækst i Tårnby

Tabellen viser, hvordan indbyggertallet i Tårnby Kommune har udviklet 
sig fra 2006 til nu.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
42.860 39.708 39.772 40.016 40.383 40.835 41.151 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
41.572 41.992 42.573 42.860 43.010 43.063

Laveste indbyggertal / højeste indbyggertal

Antallet af indbyggere har været 
støt stigende i Tårnby kommune 
siden 2007
Tilvæksten det seneste år var på 53 
personer. 

Største tilvækst de seneste 11 år 
var fra 2014 til 2015, hvor indbygger-
tallet steg med 581 personer. 

Laveste indbyggertal var i 2017, 
hvor kommunen havde 39.708 ind-
byggere, mens det vi nu har 43.063 
indbyggere.

Tallene kan findes på www.bolius.
dk, der har tallene fra Danmarks Sta-
tistik.

Vil du se, om din barndomsby vok-
ser eller skrumper hvad angår indbyg-

gertal, så finder du her oplysninger 
om alle kommuner og byer i Danmark.

I hele Danmark var indbyggertallet i 
1. kvartal 2018 nået op på 5.781.190. 
En stigning på 0,6 % fra 1.kvartal 
2017.

Kilde: www.bolius.dk/Danmarks 
Statistik, Folk1A

Tårnby Kommune

Laveste tal: 39.708 (2007)
Højeste tal: 43.063 (2018)
Gennemsnit: 41.522
Største ændring: 581 (2014/2015

 

Print screen af hjemmesiden, hvor du kan finde indbyggertallet i alle landets 
kommuner. Ved at holde curseren hen over den enkelte kommune, kan du få 
oplysninger om kommunens befolkningsantal.
Farverne på de enkelte kommuner indikerer kommunens størrelse målt i 
antal indbyggere, således at jo mørkere grøn - jo højere befolkningsantal.

Udsnit af kortet på 
Bolius.dk - Vi holdt 
curseren over Tårnby 
kommune og fik 
indbyggertallet i 
1.kvartal af 2018.

Har du ikke fået Tårnby Bladet (typisk sidste fredag i måneden) ring da 
til 32 509 290 (evt. telefonsvarer) og fortæl om du har modtaget andre 
reklamer og/eller andre lokalaviser (Amager Bladet/Søndagsavisen).

Du kan også maile på redaktionen@taarnbybladet.dk

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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Hotel Dvorak Tabor HHHH

Tjekkiets popularitet er tæt knyttet til stolte øltraditioner og 
turistflagskibet Prag, men de virkelige overraskelser finder 
I i andre dele af denne centraleuropæiske perle. Der er kun 
890 kilometer fra den danske grænse (670 fra Rostock) til den 
smukke middelalderby Tábor i Bøhmen, hvor I kan bo i byens 
historiske bryghus, der nu huser et 4-stjernet hotel, som ligger i 
forlængelse med slottet Kotnov og den gamle bydel.Både slottet 
og det gamle bryghus har status af tjekkisk nationalklenodie, 
og som enhver by i Bøhmen har Tábor sine egne øltraditio-

ner, der stadig giver hele verden baghjul. Og alle de snoede 
gyder og gader omkring byens hyggelige markedstorv bugner 
med ølstuer, konditorier og restauranter, som indbyder til en 
spændende rejse gennem lokale ølhistorier og gastronomi.
Tábor byder desuden på århundreders velbevaret arkitektur 
i gotik, barok og renæssance, underjordiske katakomber fra 
1500-tallet og ikke mindst sin centrale beliggenhed for Tjekkiets 
mest storslåede attraktioner. Besøg for eksempel Budweiserens 
fødeby Ceské Budejovice, den UNESCO-listede bymidte i Ceský 
Krumlov eller overgiv jer blot til hovedstaden Prag (90 km).

Pris pr. person i dobbeltværelse 

2.899,-
8 dage på 4-stjernet hotel i Tábor

Historisk bryghus i Tjekkiet
•	 7	overnatninger
•	 7	x	morgenbuffet
•	 7	x	3-retters	middag
•	 20	%	rabat	på	massage

Ankomst
Valgfri frem til 24.9.2018.

Pris	uden	rejsekoden	3.199,-

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

Sommer i det grønne Lund

Hotel	Lundia	HHHH

Tag smutturen over broen til den svenske 
sommeridyl – man behøver ikke altid køre 
langt for at få masser af sommerferiestem-
ning, kunst og kulturoplevelser samt sol og 
badesjov ved lange, hvide sandstrande. 
Skåne har hele paletten, og I hilses vel-
kommen i det grønne Lund, der lokker 
med lækkert designhotel og en central 
placering i den hyggelige og historiske 
domkirkeby. Her ligger hele Sommerskåne 
for jeres fødder, og I kan glæde jer til små 
udflugter i det grønne landskab.

4	dage	på	4-stjernet	centrumhotel
i	Lund,	Skåne,	Sverige

Ankomst:	Valgfri 25.6.-13.8. samt 
15.10.-1.11.2018.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet	
•	 1	x	barmiddag	med	valgfri
		 varmret	og	salat	samt	kaffe
	 på	ankomstdagen	
•	 Kaffe/te	ad	libitum	i	lobbyen	
•	 Fri	Wi-Fi	og	check	out	kl.	12

Pris	uden	rejsekoden	1.549,-

Slotsferie i Nordtyskland

Schlosshotel	Gross	Plasten		HHHH

På dette yndige, sartgule barokpalæ er 
der historisk intimitet, knirkende trapper, 
plys og prismer for alle pengene – og det 
hele ligger midt i Nationalpark Müritz, 
der er en af Nordtysklands populære 
vandre- og cykelområder. Slottet er fyldt 
med originalitet og hyggelige kroge, lige 
fra de højloftede sale og pianobarens 
kaminild til wellnessafdelingen med pool 
og boblebad, og i slotsparken er der sol-
terrasse mulighed for en sejltur på søen. 

Pris	pr.	person	i	minidobbeltværelse	 

1.649,-
4 dage på 4-stjernet slotshotel i 
Waren-Muritz

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 Velkomstcocktail	og	3-retters	
	 middag	på	ankomstdagen
•	 1	flaske	vin	på	værelset
•	 Rundvisning	på	slottet	
•	 10	%	greenfeerabat	på	
	 Golfclub	Fleesensee

Ankomst: Valgfri frem til 18.12.2018.

Pris	uden	rejsekode	1.799,-
	Pristillæg	9.-20.5.	og	29.6-29-9:	350,-

21.5.-28.6.	og	30.9.-3.11.:	250,-

2	overnatninger	DKK	1.049,-

Pris pr. person i dobbeltværelse  

 DKK 1.399,-

2	overnatninger	fra	DKK	1.249,-	
4	overnatninger	fra	DKK	2.099,-	

3	overnatninger	DKK	1.349,-
5	overnatninger	DKK	2.099,-

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
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Lørdag 
d. 2. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2018

X

...alle gode gange 10 og nu 
i maj

Igen i år er der lagt op til et 
brag af en skøn forårsaften 

med masser af god musik og 
mad, portrætfotografering, 
folkedans, cirkus, gøgl, myrer 
jagt, minizoo, brandbiler, Stre-
et art, stand up-fysik, sport, 

robotter og meget, meget 
mere, når kulturinstitutioner-
ne byder på stjernenat. 

Kl. 18.30-19.00 viser Tea-
tergruppen Glimt en helt 
specielt sammensat 10 års 
forestilling med imponeren-
de, poetisk og humoristisk 
akrobatik. Artisterne fra Glimt 

dukker også op forskellige 
steder på festpladsen i løbet 
af aftenen med små mini-op-
trædener. 

Dette års Stjerner i natten 
adskiller sig fra de foregå-
ende år med et ekstra stort 
musikprogram, samt stærk 
repræsentation af elever fra 

ung-
domsskolens valg-
fag, der på workshops og i 
udstillinger viser, hvad de 
har arbejdet med i årets løb 
indenfor eksempelvis hånd-
værk og design, fiskeri og ga-
stronomi. Kom for eksempel 
og lær at fermentere og sylte.

 INFO:
Se programmet på  
www.stjernerinatten.dk i 
løbet af maj måned. 

Fredag 18. maj kl. 17-22.

Stjerner i natten 2018 ...

Der er mange driftige men-
nesker i Tårnby Kommune, 
og derfor skød 389 nye virk-
somheder op i 2017

Antallet af nye virksomhe-
der i Tårnby i 2017 svarer til, 
at der i kommunen kom 11,6 
nye virksomheder per 1.000 
indbyggere på over 18 år. På 
landsplan var det tilsvarende 
antal nye virksomheder 12,7. 
Det viser tal fra CVR, Det cen-
trale Virksomhedsregister, og 
Danmarks Statistik, som regn-
skabsprogrammet Dinero har 
trukket og behandlet.

- Man må bare have stor 
respekt for de mennesker, 
der kaster sig ud i iværksæt-
terlivet. Det har jeg i hvert 
fald, siger serie-iværksætter 
Martin Thorborg, som er adm. 
direktør i Dinero.

- For mange mennesker er 
det en stor drøm at gå iværk-

sættervejen, men det er også 
en usikker vej, hvor man 
vinker farvel til fornuftige 
arbejdstider, sikker løn, pen-
sionsordning, frokostordning 
og kolleger.

- Til gengæld får man en 
masse andet. Man får mulig-
hed for at gøre lige præcis 
det, man inderst inde bræn-
der for, og så er man selv an-

svarlig for sin egen succes. 
Så når iværksættereventyret 
bliver en succes, så kan man 
takke sig selv for det, og det 
er en fed fornemmelse.

Et sundhedstegn

Martin Thorborg er medstifter 
af Dinero, hvor han i dag er 
adm. direktør. For ham er det 
et sundhedstegn, når der op-

står nye virksomheder.
- Når der opstår nye virk-

somheder, foreninger og 
andre gode initiativer, der 
skaber liv og aktivitet i lokal-
samfundet, er det for mig en 
indikator på, at der er nogle 
driftige kvinder og mænd, 
som vil det bedste for deres 
lokalsamfund. De har lyst til 
at investere energi, tid og 

penge, fordi de tror på områ-
det og på de mennesker, der 
bor der. Derfor kan jeg også 
kun opfordre til, at man bak-
ker dem op, siger Martin Thor-
borg.

tsp

389 nye virksomheder i Tårnby Kommune

Unges optræden dominerer Stjerner i Natten - det er 
nu oså dem, der er stjernerne. Arkivfoto Karin Ott.

NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup

Du kan se hele programmet på stjernerinatten.dk

– kultur i TårnbyFREDAG D. 18. MAJ KL. 17–22PÅ NATURCENTER AMAGER

 Stjerner I Natten   #stjernerinatten

GRATIS 
ADGANG 
FOR ALLE

StjernebandsHjortebøfferStærke myrerRobotterChill-outBrandmændDigte i skovenCirkus og gøglSmag på verden

Arkivfoto
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Om skoleprogrammet
• Skoleprogrammet er ud-
viklet af Statens Naturhi-
storiske Museum, Køben-
havns Universitet i samar-
bejde med Biblo; danske 
folkebibliotekers digitale 
univers for større børn og 
Forskningens Døgn.

• 111 folkebiblioteker 
over hele landet har til-
meldt sig programmet og 
inviteret lokale klasser til 
at deltage.

Skoleelever i Tårnby skal en 
tur på biblioteket og lege 
forskere, mens de fordyber 
sig og bliver klogere på for-
tiden, nutiden og fremtiden 
De næste tre uger kan sko-
leelever lære at tænke som 

nysgerrige forskere, når de 
fordyber sig i tid - fortid, nutid 
og fremtid. Skoleprogrammet 
foregår på Tårnby Hovedbib-
liotek. 

I grupper af 2-4 elever kan 
børn i 4. - 6. klasse undre sig, 
stille spørgsmål og søge at 
finde svar. Grupperne skal 
blandt andet tælle årringe 
på et træ, undersøge princip-
perne i et pendul, mærke de-
res indre ur og tolke spor af 
fortiden. 

Skoleprogrammet er en del 
af den landsdækkende viden-

skabsfestival Forskningens 
Døgn, som hvert år finder sted 
i april. 

- Forskningens Døgn er en 
fantastisk mulighed for, at 
børn kan komme tæt på vi-
denskaben. Vi skal begejstre 
og vække deres nysgerrig-
hed allerede fra barnsben, så 
de lærer at stille spørgsmål, 
være kritiske, og søge svar på 
det, de undrer sig over. For det 
er når vi er nysgerrige og prø-
ver grænser, vi bliver klogere 
og får nye ideer, siger uddan-
nelses- og forskningsminister 

Søren Pind.  
På Tårnby Hovedbibliotek 

vil en bibliotekar og elever-
nes lærere stå klar til at un-
dervise eleverne ved forskel-
lige stationer. Alle aktiviteter-
ne er baseret på metoder og 
undersøgelser, som forskerne 
bruger i deres arbejde. 

110 andre biblioteker 
rundt om i hele landet delta-
ger også i skoleprogrammet, 
og har inviteret lokale klasser 
til at deltage. 

Landsdækkende  
konkurrence

Programmet munder ud i en 
landsdækkende konkurrence, 
hvor eleverne kan indsende 
en kort video med en under-
holdende og tankevækkende 
fortælling om tid og det, de 
har lært. 

Det kan for eksempel være, 
hvor de mærker tiden, måler 
tiden eller finder spor af for-

tiden. Der er en biograftur for 
hele klassen på højkant.

Finaleshow i Aarhus 

Det hele kulminerer med et 
stort finaleshow på Dokk1 i 
Aarhus. Her vil eleverne bag 
de tre bedste videoer blive 
fejret sammen med deres 
klasser, og en dommerjury vil 
kåre vinderen. 

Kaka og Pharfar står for mu-
sikken, Kvante Karina tager 
børnene med på en tidsrejse 
ud i verdensrummet og pro-
fessor Ulrik Uggerhøj fortæl-
ler om tid. 

tsp

Elever i 4.-6. klasse kan 
blive klogere på alt om 
tid under Forskningens 
Døgn. Foto: Pressefoto, 
Forskningens Døgn.

4., 5. og 6. klasser skal konkurrerer om tid

Tårnby Kommunebiblioteker er med, 
når børnehavebørn i kommunens 
institutioner inviteres med ind 
i naturvidenskabens verden. 
Modelfoto.

Børnehavebørn rejser i videnskabens verden

Hvorfor er dine øjne grønne? Hvor 
hurtigt kan bakteriekolonier gro på en 
børnehavestue? Og hvor lang tid går 
der, fra du har spist rødbeder, til du 
kan se den røde farve i toilettet?

Børnehavebørn i Tårnby vil søge at 
finde svar sammen med deres pæda-
goger og dermed få en smagsprøve på 
naturvidenskabelig forskning.

Som noget nyt lancerer den lands-

dækkende videnskabsfestival Forsk-
ningens Døgn i år et børnehave-
program, hvor børnehaver kan tage 
en tur på biblioteket og gratis låne 
en formidlingskasse fyldt med lege, 
sange, spil og eksperimenter, eller de 
kan lege med formidlingskassen på 
biblioteket.

Temaet er ”Rejsen til kroppens in-
dre”, og aktiviteterne retter sig mod 

børn i alderen 3-6 år. 
- Børns nysgerrighed er umættelig, 

og deres lyst til at udforske verdens 
mysterier uendelig. Derfor skal vi al-
lerede tidligt så nogle små frø, som 
kan spire og vokse sig store. Ved at 
tage vores børn med på rejse ind i 
videnskaben allerede når de er små, 
kan det føre til undren og søgen efter 
svar på spørgsmål, som vil følge dem 
videre ind i voksenlivet, siger uddan-
nelses- og forskningsminister Søren 
Pind. 

I formidlingskassen fra Forsknin-
gens Døgn ligger også bogen ”Rejsen 
til kroppens indre med Duno og Milo”, 
som handler om den lille drone Duno, 
som rejser ind i kroppen og viser bør-
nene, hvordan de ser ud indvendig.

Med aktiviteterne kan børnene bli-
ve klogere på deres gener, bakterier 
og anatomi, og de kan selv gå hjem og 
undersøge forældres øjenfarver eller 
kammeraterne i børnehaven.

tsp

Børnehaveprogrammet er 
udviklet i et samarbejde mellem 
Københavns Kommune, Børne- 
og Ungdomsforvaltningen, 
Centralbibliotekernes Børne- 
og Ungetovholdernetværk og 
Forskningens Døgn.

For første gang nogensinde lancerer Forskningens Døgn et børnehavepro-
gram, hvor landets børnehaver kan låne en formidlingskasse på biblioteket 
fyldt med lege, spil og eksperimenter om kroppen

Lørdag 
d. 2. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2018

X
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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.

Teaterkoncert på Tårnby 
Musikskole

Foto: Michael Oxkjær, 
Amager Fotoklub

It Don’t Mean a Thing If It Ain’t 
Got That Swing kaldte musik-
skolen årets koncert, som de 
afviklede hjemme i Stakladen 

på Kulturzonen og da der var 
swing, var der også en mening 
med det hele.

De var der alle sammen 
- ørehængerne af Louis 
Armstrong, Duke Ellington,  
George Gershwin og mange 
andre - performed (mindre 
kunne ikke gøre det) af de 

smukke sangerinder, kor og 
flotte fyre i den helt rigtige 
jazzklub-stemning, da der 

blev holdt audition i fredags i 
Count Basies jazzklub. 

Sang- og musikeleverne 

fra Tårnby Musikskole gjorde 
det fantastisk godt og fik den 
fyldte sal til at swinge. Man 
kunne ikke undgå at blive helt 
glad i låget. 

Jazzklubben var pyntet 
med rød velour i massevis, en 
kæmpe lysekrone, meterhøje 
lysestager, dunkel belysning 
og røgskyer. Produktionssko-
len Fabrikken stod for den 
flotte scenografi og styling, 
og elever fra musikskolen 
stod for lys og lyd. 

tsp

Scenen var fyldt af smukke 
sangerinder og flotte fyre, 
da Musikskolen inviterede 
til audition i Count Basies 
Jazzclub.

De gode gamle sunget af de dygtige unge

Har du ikke fået Tårnby Bladet (typisk sidste fredag i 
måneden) ring da til 32 509 290 (evt. telefonsvarer) og 
fortæl om du har modtaget andre reklamer og/eller an-
dre lokalaviser (Amager Bladet/Søndagsavisen).

Du kan også maile på redaktionen@taarnbybladet.dk

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

redaktionen@taarnbybladet.dk • 32 509 290
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Lokale ildsjæle tager initiativ til 
Fjolles Legedag, og går ind i kampen 
for at bryde tabuet om ensomhed 
blandt børn - i håb om at skabe flere 
venskaber på tværs af skolegården

Foreningen Ildsjælene har netop af-
viklet en succesfuld legedag, hvor 40 
børn deltog, der var derfor rig mulig-
hed for at finde nye venner, og lave 
lege aftaler på kryds og tværs blandt 
de deltagende børn.

Ballondyr, ansigtsmaling, show med 
brandslukning og andre sjove aktivi-
teter var linet op i den lille skolegård 

på Skelgårdsskolen. Derudover kunne 
man opleve besøg af klovne, en bugta-
ler og Elefanten Fjolle.

Var selv ensom som barn

- Jeg vendte tilbage til den skolegård, 
hvor jeg som barn oplevede den hårde 
følelse af at være uden for fællesska-
bet, med en dagligdag fuld af mob-
ning og psykisk terror, fortæller Simon 
Brøns, initiativtager til legedagen og 
formand for Ildsjælene.

- Jeg glemmer aldrig timerne i sko-
legården, og derfor går jeg ind i kam-
pen for at bryde tabuet om ensomhed 

blandt børn. Fordi det kan være utro-
ligt svært at tale om og sætte ord på, 
hvordan man har det.

En af deltagerne til arrangementet 
var Jonas og hans far Christian Krogh, 
der sidste år tog initiativ til at holde 
legedage på Fyn, fordi hans søn ikke 

havde nogle venner grundet sociale 
udfordringer.                                      tsp 

Hele det store frivillige crew fra Ildsjælene som gjorde legedagen mulig. ”Vi 
brænder for det, vi gør” er Ildsjælenes motto, og det viste de så sandelig ved 
legedagen, at de gør.

Fra venstre, Klovnen Vupti (arrangør 
af Fjolles Legedag), Elefanten Fjolle, 

Jonas og Christian (Jonas far). 
Privatfoto.

Giver ensomme børn nye venskaber

Om Ildsjælene
• Ildsjælene er en forening hjemmehørende i Tårnby.
• Foreningen har til formål at afvikle arrangementer og projekter til fordel 
for velgørende og frivillige formål.
• Ildsjælenes motto er: ”Vi brænder for det vi gør”.
• Ildsjælenes frivillige arbejde kan støttes på MobilePay til nr. 20811
• Læs mere på ildsjaelene.dk og se hvornår der kommer en ny legedag
• Simon Brøns. formand, Ildsjælene, 3123 4035. www.ildsjaelene.dk

Elefanten Fjolle får hjælp af 
brandmændene til at slukke ild, imens 
Klovnerne Vupti - Lupti og Luzine 
måbende ser til. Privatfoto.
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Lørdag 
d. 2. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2018

X

KASTRUP, JA, HELE AMAGER i øvrigt, har gennem årene i forhold til sin befolk-
nings størrelse været godt repræsenteret på tinge. En af de tidligere sværvæg-
tere er Kristen Bording, markant landbrugsminister i en længere årrække og 
tilmed aktiv i fagbevægelsen.

I 1938 købte han sig et sommerhus i Kastrup, nær Tårnby Villaby. Her lig-
ger det endnu, og bærer ikke overraskende navnet Bordinghus. Straks vil mange 
vide, at her er tale om den smukke bygning for enden af Kristtorn Alle, omkran-
set af en dejlig have med hvidmalet stakit omkring. 

Efter Bordings død i 1967 overtog kommunen huset og åbnede det for pen-

sionister. De første år var der ansat et meget afholdt bestyrerpar, Simonsen, 
samtidig med at stedet var brugerdrevet, dette er det stadig - og fyldt af liv. 

Her mødes man om sang og musik, kort- og petanquespil, oplæsning og fore-
drag, litteratur- og madlavningsgrupper, dagsudflugter såvel som weekendture, 
også frimærkesamlerne har her en base. Man har endog et husorkester, som le-
verer spillemandsmusik til mange foreningsarrangementer i kommunen. 

Tilsvarende muligheder har brugerne af dagcentrene ‘Solgården’ i øst og ‘Pi-
lehaven’ i vest.

Om aktiviterne i Bording hus læs Seniorkalenderen på side 34.
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NETOP MENS FOLK i almindelighed er i svime over, at foråret får alverdens vækster til at forlade vinterhiet og spreder farveglæde og kådt humør, har fotograf 
Torben Jensen fra Amager Fotoklub ladet sig imponere af teknikkens skønhed. Her er det Avedøre Værket, som præsenterer sig i aftensolen - med et strejf af 
Kastrup på himlen ovenover. Nørden ville hævde at det er aftenflyet SK 414 på vej til Mallorca - andre vil sige flyvemaskine!!

Fremover vil vadefugle, der 
yngler på Kalvebod Fæl-
led i København, få gavn af 
overskudsvandet fra Øre-
sundsmotorvejen, som via 
pumpesystemer ledes ud i 
søerne på Vestamager

Den ni kilometer lange mo-
torvej mellem Amager og 
Sverige er anlagt så lavt i ter-
rænet, at det er nødvendigt 
hele tiden at dræne arealet 
langs med vejen ved hjælp af 
pumper. 

Det rene drænvand er hid-
til blevet hældt direkte ud i 
Københavns Havn, men tak-

ket være et samarbejde mel-
lem Naturstyrelsen og Sund 
& Bælt bliver drænvandet 
sammen med det øvrige over-
skudvand fra landanlæggene 
i fremtiden ledt fra motorvej-
sanlægget over til de store 
strandenge på fælleden. 

Kalvebod Fælled er et af 
Sjællands vigtigste vådområ-
der og er kendt for sin mang-
foldighed af især ande- og 
vadefugle. Fuglenes nyklæk-
kede unger er afhængige af 
tilgængelige mudderflader 
og pytter, hvor de kan finde 
føde. Her falder overskuds-
vandet på et tørt sted. 

Krævede gravearabejde

I forbindelse med projektet 
er der blevet gravet grøfter 
for at lede vandet fra Trekant-
søen i motorvejsudfletningen 
til området Koklapperne, så 
strandengene kan blive til 
et endnu bedre levested for 
vadefugle. Denne del af fæl-
leden er omfattet af fredet og 
beskyttet natur, og derfor har 
både Fredningsnævnet og Kø-
benhavn og Tårnby Kommune 
skullet give dispensation til 
arbejdet.  

Vandkvaliteten er desuden 
blevet undersøgt i den tekni-
ske forundersøgelse, og den 
har vist, at vandet er egnet til 
at blive ledt ud i naturen. 

Bedre vilkår for vadefugle

- Vi har i flere år ledt efter 
en måde at få mere naturlige 
vandforhold på strandenge-
ne. Vadefuglene er afhængige 
af våde områder, og i de fleste 

år har det været et problem, 
at strandengene tørrer for 
hurtigt ud hen over foråret i 
fuglenes yngletid, siger Signe 
Nepper Larsen, vicedirektør i 
Naturstyrelsen. 

- Projektet vil være med til 
at sikre optimale betingelser 

for ynglende vadefugle, selv 
i de år, hvor der er ringe ned-
bør eller stor fordampning fra 
området i forårsmånederne.

bbark

Motorvejen skal holde sig tør

Luftfoto med angivelse af bassinet og tilløb og udløb.

Der er ingen offentlig adgang 
til bassinet, som i dag 
fremstår med siv og tilgroning 
i bredderne og en del fugleliv. 
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Noget at se på i maj

fri  entréRAGNA & 
FRANKA
VILLA TIL

8. FEB - 27. MAJ 2018
KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

Sidste udstilling før sommer
Tidligere besøgende på Plyssen 
har set Gunnar Ankers mange 
forskellige samlinger 
Denne gang hedder samlingen Danmarks 
konger, dronninger, prinser, prinsesser, 
slotte, stalde, heste og kareter i tekst og 
billeder.

Karin Nelausen udstiller billedkunst, 
malerier (abstrakt).

Saara Hernesniemi-Lindemann udstil-
ler Abstrakte malerier under titlen LIFE 

- Min kunst har været en levetid i 
transit. Det viser kærlighed, det viser 
had, det viser frygt, det viser tro. Det 
skildrer stemninger som ensomhed og 
fortvivlelse, det viser samvær og håb. 
Det viser tragedier, tab og sorg, men 
også glæde, lykke og nye begyndelser. 

I et ord er min kunst liv, fortæller Saara 
Hernesniemi-Lindemann.

- Sådan forsøger jeg at sætte nogle 
ord på mine værker, som primært består 
af abstrakte malerier. Jeg har altid haft 
kunsten inde på livet, men er en ”late 
bloomer” og er først fra sidste år be-
gyndt at have mod og ro nok til at vise 
frem hvad jeg har arbejdet på.

Info:
Søndag 27. maj kl. 14 slutter Pilehave-
koret sæsonen af med Forårskoncert. 
Herefter holder Plyssen sommerlukket 
indtil lørdag 1. september kl. 13.00.

Saara Hernesniemi-Linde-
mann udstiller et udvalg 
af sine billeder under fæl-
lestitlen LIFE. De er alle 
abstrakte men skildrer et 
bredt udvalg af menne-
skelige følelser og stem-
ninger.

Livet på Ungdomsskolen 
Af Lasse Hal, Tårnby Ungdomsskole

New York & Washington
For første gang udbød Ungdomssko-
len en rejse for Tårnbys unge til New 
York og Washington, og det var efter-
tragtet. Der blev afholdt møder både 
med forældre og de unge deltagere, 
men også for de unge, så de kunne få 
medindflydelse på rejsens indhold og 
lære hinanden at kende inden afrejse. 
I marts tog to lærere fra Ungdomssko-
len afsted med 16 forventningsfulde 
unge mellem 13 og 17 år. Det var en 
oplevelse for livet! Det var de fær-
reste af de unge, som havde oplevet 
USA før, og kontrasten mellem de to 
storbyer var slående. Alle de klassiske 
turistattraktioner blev besøgt, der blev 
smagt forskelligartet mad, som ikke 
kan købes i Danmark og lommepen-
gene fik hurtigt ben at gå på. 

Sønderborg Ungdomsskole havde 
samme udrejse og hjemrejse som 
Tårnby Ungdomsskole, derfor valgte 
vi at planlægge rejsen i fællesskab, 
hvilket var en fordel for alle, og der 
er blevet overraskende hurtigt knyt-
tet unikke bånd på tværs af landsdele 
og forhåbentlig kan der afholdes et 
besøg, hvor de unge kan dele billeder 
og minder fra rejsen og få en hyggelig 
weekend sammen i Tårnby. 

Nordisk Ungdomstræf
Tårnby kommune har to venskabskom-
muner Skedsmo i Norge og Alingsås i 
Sverige, som hvert år afholder Nordisk 
Ungdomstræf og i år er det Tårnby 
kommune, som er værter. Derfor blev 
der i april afholdt planlægningsweek-
end på Kulturzonen, hvor Ungdoms-
skolen og Kulturzonen bød otte unge 
fra henholdsvis Sverige og Norge 
velkommen sammen med fem unge 
fra Tårnby. Da alle var blevet godt 
indlogeret og havde lært hinanden lidt 
bedre at kende, tog alle i samlet flok 

til Vesterbro, hvor aftensmaden blev 
indtaget ved langborde i Folkehuset 
Absalon sammen med 180 andre men-
nesker, som var tilmeldt fællesspisnin-
gen. Det var en anderledes oplevelse 
for de unge, og særligt den fælles 
fødselsdagssang med instrumenterne 
for alle dagens fødselarer (og der var 
en del) gav smil på læben hos vores 
nordiske gæster. Efterfølgende tog vi 
i Tivoli og hørte årets første Fredags-
rock på Plænen, med Christopher på 
scenen. 

Lørdagen blev brugt i forskellige 
workshops med fokus på årets over-
ordnede tema “Kreativ bootcamp”, 
hvor de unge sammen skulle strikke et 
program sammen for selve træffet som 
bliver i september. Lørdag aften blev 
den store grill tændt op, der var fod-
boldkampe og socialisering på kryds 
og tværs. Søndag blev det endelige 
program færdiggjort og vi glæder os til 
værtskabet for i alt 45 unge fra de tre 
kommuner til september.      

Workshop mod eksamensangst
Tårnby Ungdomsskole har som noget 
nyt lanceret holdet ’Eksamensangst’. 
Det blev på forhånd en tilmeldings-
succes med 26 tilmeldte kursister 
fra kommunens afgangsklasser. Fæl-
lesnævneren for elever var, at de alle 
havde såkaldt eksamensangst, som 
de gerne aktivt ville tage styring over. 
Vi arbejdede caseorienteret med det 
at gå til afgangsprøve og gennemgik 
mentalt, hvad der skal til for at få en 
god oplevelse til eksamenerne i maj og 
juni. Sidst på dagen havde kursisterne 
fået værktøjerne til at udarbejde en 
personlig handleplan for deres kom-
mende eksamener. 

Flere kursister udtalte, at de nu har 
mere gåpåmod, opnået kontrol over 
nervøsiteten og imødekommer eksami-
nerne med glæde.
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Noget nogen gjorde i april og sidste år... og som de gør igen om lidt

Naturen og dens gæster siger tak for hjælpen
Sidste søndag var der 
affaldsindsamling i hele 
Danmark... 

Af Rune Rauff Schultz,  
naturcenterbestyrer, Naturcenter Amager 

... og i Naturcenter Amager. Det er et 
årligt tilbagevendende arrangement 
organiseret af Danmarks Naturfrednings-
forening både for at få ryddet op i natu-

ren og for at skabe opmærksomhed på 
skrald i naturen. 

På Naturcenter Amager havde vi 
besøg af mange hjælpsomme børn og 
voksne, der i fællesskab indsamlede 191 
kg skrald. Det er både vi og alle vores 
gæster rigtig glade for.

Vi oplever, at langt størstedelen af 
vores brugere er gode til at tage deres 
skrald med hjem og meget af det affald 

vi finder, er tabte sager.
Danmarks Naturfredningsforening 

fortæller, at der i år har været mere end 
800 forskellige indsamlinger rundt om 
i landet. I løbet af hverdagene i ugen 
op til har 141.000 børn fra skoler og 
institutioner været ude at samle affald i 
naturen.

Mærkelige fund
- Gennem årene har vi fundet mange 
mærkelige ting, og det er ikke til at vide, 
hvad der er blevet fundet i år. Vi har 
tidligere fundet 71 kilo slagteriaffald, 
tarteletter, dukkehoveder, røggranater, 
dildoer, pengeskabe og pistoler, fortæller 
Anders Vogel, pressemedarbejder i Dan-
marks Naturfredningsforening.

De mange gæster indsamlede ialt 191 
kg affald i Naturcenter Amager på den 
nationale affaldsindsamlingsdag i april.

Stjerner i Natten
Fredag 18.maj har Stjerner 
i Natten 10 års jubilæum og 
Ungdomsskolen har forskellige 
bidrag som kan opleves på 
kulturnatten 

Af Lasse Hal, Tårnby ungdomsskole
Ungdomsskolens bands spiller musik - 
både på Græsset ved Friluftshuset og 
omkring klaveret på Traktørstedet. 

Ungdomsskolen viser desuden et 
bredt udsnit af de valgfag, som udbydes 
for alle 7., 8. og 9.klasser i kommunen.

I år er der både workshops med 
robotteknologi og iværksætteri, som 
kan prøves. Der er kreative workshops 

og udstillinger fra vores billedkunst-, 
streetart-, håndværk- & designhold. 
Friluftsliv og fiskeri har en workshop, 
hvor der sankes i naturen og fremstilles 
fiskeblink, gastronomi og madholdet fer-
menterer og sylter. 

Pigerne på 8.årgang, som har valgfag 
Girl Grow, bidrager med podcasthistorier 
og digte i skoven. Alle vores sportshold 
stiller med en stor Ultimate turnering og 
en konkurrence om at blive “Øens bed-
ste boldskytte”. 
Altsammen kan opleves til Stjerner i nat-
ten fra kl. 17 den 18.maj.      

   

Vejret har ikke altid vist sig fra sin mest imødekommende side, når Tårnbys kulturin-
stitutioner har inviteret til Stjerner i natten. Men skulle det ske, at det bliver regn, så 
behøver det ikke at betyde mindre glæde over at deltage. Arkivfoto fra Kulturnatten 
2010.

I år har Ungdomsskolen work-
shops med alt fra robottekno-
logi til friluftsliv... og konkur-
rence om at blive Øens bedste 
boldskytte.
Arkivfoto fra Kulturnatten 
2016.
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Noget at gå til i maj

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.

Biblioteket i maj
Rockcafé: Hvad er en god sang?

Hvad er en god 
sang? En der min-
der om noget man 
har hørt før? Eller 
en med overra-
skende akkorder? 
Hvorfor går nogle 
sange rent ind, 
mens andre vinder 
med tiden? Og 
hvad er vigtigst - 
melodi, tekst eller 
udførelse?

Kom og hør den 
lokale guitarist Jan 
Jakobsen, der stil-

ler skarpt på de forskellige elementer, der udgør en god 
sang. Jan Jakobsen spiller undervejs uddrag fra egne 
sange og sange fra musikhistorien.

Som 13-årig startede Jan Jakobsen bandet ”The 
Lobsters” sammen med fire kammerater fra Pilegårds-
skolen. Bandet blev senere omdøbt til ”Red Between-
way” (Røde mellemvej frit oversat). Bandet spillede 
på alle Tårnbys skoler og ungdomsklubber - mest på 
Pilegårdsskolen og i ungdomsklubben i vandtårnet på 
Løjtegårdsvej. 

Efter oplægget kan du deltage i musikquiz og dyste 
om spændende præmier – alle er velkomne uanset for-
udsætninger.
Onsdag 2. maj kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek, fri ad-
gang uden billetter

Kender du en, der drikker for meget? 
Mød misbrugsekspert og 
psykiater Henrik Rindom, 
der sammen med Novavi 
Amagers behandlere for-
tæller om alkoholisme og 
konsekvenserne for mis-
brugeren og de pårørende. 

Vi kender alle en, der 
har et alkoholproblem, 
men det er ofte vanskeligt 
at forstå, hvorfor det er 
så svært at stoppe med at 
drikke. Misbrugsekspert 

Henrik Rindom gør os klogere på, hvad afhængighed er 
for en størrelse.

Det kan være enormt opslidende at være pårørende 
til en, som har alkoholafhængighed. Novavi har et sær-

ligt tilbud til pårørende. Som led i et forskningsprojekt 
med Syddansk Universitet giver vi de pårørende red-
skaber til at motivere den drikkende til behandling, og 
den pårørende øger sin livskvalitet. Hør nærmere om 
dette behandlingstilbud, samt de øvrige behandlingstil-
bud i Novavi.

Det har længe været en realitet, at et misbrug har 
betydning for hele familiens trivsel. Derfor har vi invi-
teret to unge fra LUA (Lænkens unge ambassadører), 
som er vokset op med rusmiddelproblematikker til at 
fortælle om deres opvækst og hvilke udfordringer, det 
har givet dem som voksne.

Fonden Novavi (tidligere Lænken-ambulatorierne)er 
en non-profit virksomhed, der er Danmarks største ud-
byder af alkoholbehandling og stofbehandling. 
Tirsdag 8. maj kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek, Kamil-
levej 1, Fri adgang uden billetter.

En gåtur og en go’ historie
Har du lyst 
til at gå en 
tur i hygge-
ligt selskab 
med andre? 
Så kom med 
på en tur ad 
Hjertestien 
fra Vandtår-
net gennem 
Byparken til 
Hovedbib-

lioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe el-

ler te, mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Mød Rikke Klæsøe hvor Hjertestien starter, og sam-

men går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km 
lang. Fri adgang – uden billetter. 
Onsdag 16. maj kl. 14.00 Mødested: Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 

Kreativt Krydsfelt
Har du lyst til at bruge dit 
kreative gen, har vi nogle go-
de tilbud til dig i maj måned.

Nogle af arrangementerne 
er med gratis billetter, andre 
kan du bare møde op til uden 
billetter. Vær også opmærk-
som på aldersgrænserne. Se 
mere om de Kreative Kryds-
felter på biblioteket hjemme-
side taarnbybib.dk

Lav lysende kort til mors dag - for voksne 
og børn fra 8 år 
Onsdag 2. maj kl. 15.30 – 17.30, Tårnby 
Hovedbibliotek, gratis billetter

Kreativt bord: Blomster til mors dag 
Torsdag 3. maj - søndag 13. maj i bibliotekets 
åbningstid. Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager 
Bibliotek. Fri adgang

Skab din egen musik - for børn fra 8 år 
Tirsdag 8. maj kl. 15.30, Tårnby Hovedbibliotek, gratis 
billetter

Papirdesign 
Mandag 14. maj kl. 15.30, Tårnby Hovedbibliotek, 
gratis billetter

Lav dine egne blomsterglas - børn fra 6 år 
Onsdag 30. maj kl. 15.30, Tårnby Hovedbibliotek, 
gratis billetter

Syworkshop 
Torsdag 24. maj kl. 16 – 18, 
Tårnby Hovedbibliotek, fri 
adgang

Ernæringsvejledning til kronisk syge
SundhedsCenter Tårnby åbner nu for 
et nyt tilbud i eget hjem for dig med 
hjertekarsygdom, diabetes, KOL eller 
cancer 
Via satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen har Sund-
hedsCenter Tårnby i perioden 2018-2020 mulighed 
for at tilbyde vejledningsforløb om ernæring i eget 
hjem. 

Projektet er for dig, der har en kronisk sygdom 
(hjertekarsygdom, diabetes, KOL eller cancer), er 
over 65 år og har behov for vejledning til et vægttab 
eller til at tage på i vægt. Som kronisk syg kan der 
være særlige udfordringer, når der skal laves mad 
eller spises. Derudover kan et øget medicinforbrug i 
forbindelse med din sygdom føre til nedsat appetit, 
problemer med fordøjelsen, vægttab eller vægtøg-

ning. Projektet henvender sig særligt til dig, som ikke 
har overskud til selv at komme i SundhedsCenter 
Tårnby.

Vejledningen foregår ved, at du får besøg af en 
ernæringskonsulent. Sammen lægger I en plan, der 
skal hjælpe dig til at genvinde styrke og vægt eller til 
at opnå et vægttab. Ernæringskonsulenten tager ud-
gangspunkt i dine ønsker og behov, så du får en plan, 
der passer til dig. Undervejs vil du få målt din fysiske 
styrke og blive vejet ved hvert besøg.

Har du en pårørende eller en ven, som er en god 
støtte, når det gælder madlavning og indkøb, er de 
meget velkomne til at deltage i samtalen. 
Er du interesseret i forløbet, eller har du spørgsmål, 
kan du kontakte ernæringskonsulent Lisa Christen-
sen, Sundhedscentret, Tårnby Kommune på tlf.: 2491 
4268. 

Naturcenter Amager - 

Åbningstider i Friluftshuset
Hverdage 9 - 15 
Weekender 10 - 17
Alle påskedagene 10 - 17

Få inspiration til årstidens naturoplevelser, infor-
mation om Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr 
til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere tilbyder 
løbende aktiviteter som starter ved Friluftshuset. 

Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk   -   
Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er 
udenfor, så prøv igen senere.

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle 
lørdage og søndage kl. 10-14.
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Noget at gå til i foråret og helt til sommer

Masser af musik på 
Musikudstilling og koncert
I forbindelse med, at Tårnby Musikskole har åbnet for 
tilmelding til musikundervisning med start efter som-
merferien, udstiller musikskolen på Tårnby Hovedbiblio-
tek i uge 19 til 22.
Lørdag 26. maj kl. 11 kan du høre musikere og elever 
fra musikskolen spille og selv prøve nogle af instru-
menterne. Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.

Minimusical – Den bestøvlede kat
Tårnby Musikskoles elever fra Musik og 
Eventyr-holdene opfører traditionen tro en 
årlig minimusical 

I år er det klassikeren Den 
bestøvlede kat.

Musikskolens Musikværk-
sted er igen med til at løfte 
stykket musikalsk.

Den bestøvlede kat vises 
for skoleklasser i kommunen 
om formiddagen og for de 
medvirkendes familier kl. 19. 
Stykket varer 45-50 min.
Fredag 4. maj kl. 19, gratis. 
Kulturzonen, Nøragersmin-
devej 90, 2791 Dragør.

Musikfestival - End of the Road

End of the Road er Kulturzonens musikfestival for unge 
”up and coming” bands.

Bands fra både Dragør og Københavns Musikskole 
samt Tårnby Ungdomsskole vil gæste scenen. Tårnby 
Musikskoles fantastiske bands ”Den laks skal ned” og 
”The Internationals” vil spille festivalsæsonen ind med 
deres nyskrevne og originale numre.

Der vil være DJ, grill og en lækker bar.
Endeligt line-up kan ses på facebook.com/kulturzo-

nen i løbet af maj måned.
Lørdag 16. juni kl. 13-17 – gratis, Kulturzonen, Nør-
agersmindevej 90.

Foto: Michael Oxkjær, 
Amager Fotoklub

Tilmelding  Musikskolen
Så er der åbent for tilmelding til sæson 
2018-19 - undervisningen starter i 
august i uge 34

Lær at synge og spille - få masser af musikople-
velser. Tårnby Musikskole er et inspirerende og ud-
viklende læringsmiljø med et stærkt fællesskab for 
alle 0-25-årige børn og unge i Tårnby Kommune. 
Du kan både modtage soloundervisning, spille i 
band og orkester, synge i kor og meget mere.

For de yngste er der hold med musik, leg, bevæ-
gelse og eventyr.

Musikskolen har base på Kulturzonen, som er et 
levende og dynamisk kulturhus.
Læs mere om undervisningstilbuddene og tilmeld 
dig på kulturzonen.net/musikskolen.

Tårnby Musikskoles koncerter i foråret

• Søndag 6. maj kl. 14 - 22 Musikskoledage i Tivoli
• Fredag 18. maj kl. 18 - 22 Stjerner i natten, Natur-
center Amager
• Torsdag 7. juni kl. 18.30-19.30 Sommercafékoncert 
for violin og blokfløjte, Kulturzonen
• Tirsdag 12. juni kl. 19 – 20.30 Kvintus klassisk gal-
lakoncert, Christianskirken
• Onsdag 13. juni kl. 17.45 - 18.45 Cafékoncert for 
PixiHOT og solister, Kulturzonen
• Torsdag 14. juni kl. 17 - 18 Koncert for Musikværk-

sted og -karrusel, Kulturzonen
• Torsdag 14. juni kl. 19 - 20 Cafékoncert for guitar 
og violin, Kulturzonen
• Mandag 18. juni kl. 19 - 20 Koncert for musiksko-
lens klaverelever, Kulturzonen
• Tirsdag 19. juni kl. 18 - 21 Sommerkoncert og -af-
slutning for orkestrene, Kulturzonen
• Onsdag 20. juni kl. 18 – 19.30 Sommerkoncert for 
musikskolens sangelever, Kulturzonen

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og 
spilleområde og en række inden- og udendørsakti-
viteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faci-
liteter og der arrangeres løbende forskellige kultu-
relle arrangementer. 

Kulturzonen er i skoleåret åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00

Telefon: 3076 0334  - www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

All That Jazz på Kulturzonen
Fredag aften var der fuldt hus og dansegulv 
på Kulturzonen, som var omdannet til en 
jazz-klub
Stemningen var helt i top. Gæsterne hyggede sig med 
vin og tapas, Jacob Broholm Trio Copenhagen spillede 
lækker dansant jazz med den forrygende sangerinde 
Anna Pauline Andersson, og HepCats bød op til swing-
dans.

Bandet, med Tårnby Musikskoles lærere Jacob Bro-
holm, Jacob Smedgaard og Maco Spallanzani, holdt på 
bedste vis festen i gang med dansevenlig jazz.

Der var både yngre og ældre gæster på besøg, og de 

kom fra nær og fjern.
- Nu er i advaret. Jeg kører gerne fra Næstved til et 

lignende arrangement næste gang I kalder, skrev John.

- Tak for en hyggelig fredag aften i Kulturzonen - med All 
That Jazz. Der var rigtig god stemning, god mad, gode pri-
ser på drikkevarer og ikke mindst god musik og sang (skøn 
sangerinde). Det gjorde ikke oplevelsen mindre, at der var 
mulighed for en lille svingom. Vi vender gerne tilbage en 
anden gang. Fotograf: Jesper Skovbølle, Amager Fotoklub
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TÅRNBY LOKALAFDELING
MAJ • 2018

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 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. Ferie i juli
IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. 
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12 Ferie til 1. september
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12 Ferie til 1. september
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 hver måned kl. 9.30-11.30 Ferie til 1.september
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
Aflastning af demensramte familier
Vågetjenesten

LOKALAFDELINGEN 
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16

KONTORTID:                                                                                                                            
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk

FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267

MAGASIN MUSEUM 
22 medlemmer var med på turen den 27. marts til 
Magasin museum i Vingårdsstræde i København.
Vi fik en utrolig god og informativ rundvisning 
af den unge historiker Ditte. Mange nye 
oplysninger kom frem, bl.a. at Magasin på et 
tidspunkt havde 140 forretninger spredt rundt 
om i landet.
Efter rundvisningen var der er lille time 
med personlig shopping, (det var vist mest 
damerne), hvorefter vi mødtes på Restaurant 
Skindbuksen til en forudbestilt platte. Skøn og 
rigelig mad og betjening af fantastiske tjenere.
En rigtig hyggelig formiddag. 

BALLONPARKEN EKSTRATUR!
ONSDAG DEN 16. MAJ 2018

Besøg i Ballonparken på Artillerivej 63, som 
er et tidligere militært område og den ældste 
bebyggelse på Islands Brygge. (Ved Njalsgade)
Vi mødes ved indgangen kl.12.3
Metro næsten til døren (Islands Brygge)
Vi vil blive vist rundt af Frede” Fup” Norbrink, 
som vil fortælle os spændende historier om 
Ballonparken gennem tiderne. (1872 til i dag)
Efter turen finder vi et sted hvor vi kan få en 
forfriskning.(for egen regning)
Se i øvrigt https://da.wikipedia.org/wiki/Ballonparken
Prisen for denne specielle oplevelse vil være 85 kr. 
Min.10 - max.15 deltagere. Tilmelding senest 7 maj.    
Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, eller via 
mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk 
Betaling: Danske Bank Konto 4183 4183098047
Eller Mobile Pay 35 267
Husk at skrive dit navn og det arrangement du 
vil deltage i.

ÆLDRE SAGEN TÅRNBY OG FAIR 
ADVOKATER HYLDGAARD
inviterer til et gratis fælles arrangement hvor vi skal 
tale om nogle af de problemstillinger man som 
ældre borger kan møde. 
Vi skal bl.a. se på muligheden for at lave en 
fremtidsfuldmagt til sin ægtefælle eller en anden, og 
der vil blive lejlighed til at få svar på de spørgsmål 
der måtte være om dette eller andre emner. 
Efter indlægget bydes der på vinsmagning med 
mulighed for at købe en flaske med hjem.
Arrangementet finder sted lørdag den 5. maj 
2018 kl.13–14.30 på adressen Skøjtevej 27E, 
2770 Kastrup.
Tilmelding kan ske ved personlig henvendelse 
til Ældre Sagens kontor ma-to kl 10-12 , på 
telefon 2170 0516 eller på email: 
aeldresagen.taarnby@mail.dk. Der er 
begrænset antal pladser.

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.Tilmelding på ÆldreSagens 
kontor på telefon 21 70 05 16 eller på kontoret 
Kastrupvej 324.Kontortid 10-12 mandag- torsdag. 

POSTKASSEN TIRSDAG 29. MAJ KL. 19 
Foredrag om "Dansker-tiden". Dengang 
det halve Sverige var dansk.

I samarbejde med  Foreningen Norden 
indbyder vi til en spændende aften med et 
foredrag af Carsten Jahnke fra Saxo-instituttet 
om ”dansker-tiden” i Sverige/Gotland – hvorfor 
slås man med sin nabo. Alle medlemmer og 
interesserede gæster er velkomne til denne 
fortælling om Skåne, Halland og Blekinge 
samt Gotland på kryds og tværs. Tilmelding til 
kontoret. 

TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
Tirsdage fra kl. 14 til 15 
15. maj: Slægtsforskning
Der er mange muligheder for at slægtsforske
via internettet. En stor del af de mest centrale 
arkivalier er tilgængelige, enten i scannet form 
eller i søgbare afskrifter. Via internettet er det 
også muligt at møde ligesindede og udveksle 
oplysninger. 
22. maj: Lagring i 'skyen'
Der er mange muligheder for 
sikkerhedskopiering (lagring af billeder og 
dokumenter) på internettet. De mest almindelige 
… og gratis – gennemgås.
Sted: Postkassen, Amager Landevej 71
Se program for de næste måneder på vores 
hjemmeside eller på opslag i Postkassen

SANSEHAVEN LØJTEGÅRDSVEJ
den 30.maj kl. 13.30 vil være indvielse/åbning 
af Sansehaven på Løjtegårds Plejehjem.
Borgmester Allan Andersen kommer og holder 
åbningstalen.
TURE OG REJSER
Den 19.Juni 
Tur til Sporvognsmuseum Skjoldnæsholm. Vi kører 
i private biler. Nærmere følger om tid og pris.
Rejse August   Til Gotland
Rejse September til Lesbos
Den 2. Oktober 
Naverhulen Helsingør.  Vi kører samlet i tog fra 
Tårnby Station.Nærmere følger om tid og pris.
November  
Besøg på Nordisk Film. Nærmere følger om 
dato, pris og sted.
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Gudstjenester
April
Fredag	 27.	 kl.	10.00	 Konfirmationsgudstjeneste	 Martin	Herbst
Lørdag	 28.	 kl.	10.00	 Konfirmationsgudstjeneste	 Julie	Aaboe		
Søndag	 29.	 kl.	10.00	 Konfirmationsgudstjeneste	 Julie	Aaboe		

Maj
Lørdag	 5.	 kl.10.00	 Konfirmationsgudstjeneste	 Julie	Aaboe
Søndag	 6.	 kl.10.00	 5.	s.	e.	påske	Joh	17,1-11	 Martin	Herbst	
Torsdag	 10.	 kl.	10.00	 Kr.	Himmelfartsdag	Luk.	24,46-53	 Martin	Herbst
Søndag	 13.	 kl.	10.00	 6.	s.	e.	påske	Johs.	17,20-26	 Julie	Aaboe
Søndag	 20.	 kl.	10.00	 Pinsedag	Johs.	14,15-21	 Julie	Aaboe
Mandag	 21.	 kl.	11.00	 2.	pinsedag	Friluftsgudstjeneste	på	5’øren	 	Provstiets	præster
Søndag	 27.	 kl.	10.00	 Trinitatis	Matt	28,16-20	 Julie	Aaboe

Juni    
Søndag	 3.	 kl.	10.00	 1.	s.	e.	trin.	Luk.	12,13-21	 Martin	Herbst

Aktiviteter	-	Maj
 
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 1. maj kl. 10.00

Maria	Magdalenes	vej	fra	apostel	til	
prostitueret 
- ved Lisbet Kjær Müller
Har	I	set	ham,	jeg	elsker	så	højt?
Sådan	spørger	bruden	i	Højsangen	i	Gamle	
Testamente.	Højsangen	er	et	ældgammelt	

kærlighedsdigt	og	
noget	af	det	smukkeste	
og	mest	erotiske	
poesi	i	Bibelen.	
Tænk	hvis	det	havde	
været	Højsangens	
kærlighed,	der	var	
blevet	virkeliggjort	

i	kristendommen	og	ikke	den	underlige	
kønsforskrækkede	retorik,	som	bliver	ved	
med	at	præge	den	kristne	kirke.	Men	det	er	
ikke	for	sent.	Påskedag	hører	vi,	at	Maria	
Magdalene	har	denne	kærlighed	i	sig,	men	den	
blev	med	tiden	overmalet	til	ukendelighed,	så	
hun	lignede	en	synderinde,	den	prostituerede,	
i	Lukasevangeliet	kapitel	7.
Korsvejstræf, onsdag 2. maj kl. 14.00

Klassisk	Højskole	
- ved Martin Herbst
Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger
Det	Gamle	Testamentes	Apokryfe	Bøger	
er	en	samling	jødiske	skrifter	fra	århund-
rederne	omkring	Jesu	fødsel.	Oprindeligt	var	

skrifterne	
skrevet	
på 
hebraisk	
og nød 
udbredt	
anerken-
delse 
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	forkund-skaber.	Denne	
gang	gennemgås	Visdommens	Bog	og	Første	
Makkabæerbog.
Torsdag 3. maj. 19.30

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 22. maj kl.19.00
 
Ulvetime:	 
Skal	din	familie	være	med?

Sognepræst	Julie	Aaboe	fortæller	
bibelhistorier,	og	vi	serverer	dejlig	og	
børnevenlig	mad.
Dørene	åbnes	kl.	16.30,	så	der	er	tid	til	at	
”lande”,	inden	børnegudstjenesten	i	kirken	
begynder	kl.	17.	Af	hensyn	til	madlavning	
vil	vi	gerne	have	tilmeldinger	senest	søndag	
den	27.	maj	kl.	12.	Send	en	mail	til	lone@

Konfirmanderne	og	fremtidens	kirke
Her	i	kirken	har	vi	netop	fejret	de	kære	
konfirmander	med	hele	fem	konfirmationer.	
Gennem	en	årrække	har	vi	været	så	
heldige	at	have	mange	konfirmander,	og	
det	er	vi	taknemmelige	for.	Arbejdet	med	
konfirmanderne	er	utroligt	givende.	Det	er	
naturligvis	præsternes	opgave	at	forkynde	
det	kristne	budskab	for	konfirmanderne	på	
en	sådan	måde,	at	de,	når	undervisningen	er	
endt,	ser	sig	i	stand	til	at	sige	ja	til	at	blive	
konfirmeret.	Men	det	fordrer,	at	den	enkelte	
konfirmand	”spiller	med”.	Det	er	alfa	og	
omega,	at	de	unge	er	med	på	at	indgå	i	en	
dialog,	der	sætter	den	kristne	forkyndelse	
ind	i	en	nutidig	og	for	dem	relevant	
kontekst. 

Det	gør	de	heldigvis	år	efter	år,	og	det	er	jeg	
dybt	taknemmelig	for.	For	konfirmanderne	er	
med	til	at	gøre	det	kristne	budskab	levende,	
og	relevant	både	for	samtiden	og	fremtiden.	
Som	jeg	før	har	skrevet,	er	folkekirken	
i	disse	år,	ikke	kun	vores	Korsvejskirke,	
men	kirken	generelt,	inde	i	en	rivende	
udvikling,	hvor	målet	er	at	bibeholde	det	
kristne	budskab	og	relevante	traditioner,	
men	gennem	nogle	udtryksformer	og	
perspektiver,	der	relatere	til	borgere	anno	
2018	og	frem.	

Landet	over	spiller	konfirmanderne	en	
afgørende	rolle	for	denne	udvikling,	og	
efter	afslutningen	på	otte	måneders	

konfirmandundervisning	er	jeg	fuld	af	
fortrøstning.	De	unge	er,	trods	den	rivende	
strøm	af	informationer	og	den	virtuelle	
parallelverden,	de	lever	i	på	Twitter	og	
Instagram	etc.,	stadig	i	stand	til	at	forstå	de	
menneskelige	aspekter	og	udtrykke	empati	
og	næstekærlighed,	som	er	kernen	i	det	
kristne	budskab.	En	stor	tak	skal	derfor	
lyde	til	de	unge,	cool	og	seje	konfirmander	
og	fremtidens	bærere	af	kirken.	Tak	for	
vores	tid	sammen	og	for	samarbejdet	i	
Korsvejskirken.

Julie Aaboe, Sognepræst
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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: Vakant. 
Tlf.	3251	7424/fax:3252	7124
info@korsvejskirken.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.	

	  

korsvejskirken.dk.	Det	koster	ikke	noget	at	deltage,	men	du	er	
velkommen	til	at	give	et	bidrag!
Torsdag 31. maj kl. 16.30

Menighedsmøde
Efter	gudstjenesten	er	kirken	vært	for	et	beskedent	traktement,	og	
så	går	vi	i	gang	med	det	årlige	menighedsmøde.	Alle	er	velkomne	
til	at	få	et	indblik	i	kirkens	liv	og	udfordringer,	stille	spørgsmål	og	
komme	med	gode	råd	til,	hvordan	vi	sammen	kan	gøre	det	bedre.	
Søndag 27. maj

Aktiviteter	-	Juni

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 5. juni kl. 10.00

Fiskerne i går og i dag 
- ved Ole Reuss Schmidt
Hans	Kirks	roman	”Fiskerne”	fra	1928	er	blevet	en	klassiker,	men	

hvad	er	det	egentlig,	forfatteren	gerne	vil	skildre	med	denne	
roman,	og	hvad	er	det	for	et	tankesæt,	der	ligger	til	grund	for	
det	fællesskab,	som	disse	fiskere	ved	den	jyske	vestkyst	har	haft?	
Og	endelig:	Kan	man	drage	sammenligninger	til	nyere	tiders	
parallelsamfund?	
Korsvejstræf, onsdag 6. juni kl. 14.00

Klassisk	Højskole,	
ved Martin Herbst
Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger 
Denne	gang	gennemgås	Anden	Makkabæerbog.
Torsdag 7. juni kl. 19.30

Sommerkoncerter	i	Korsvejskirken	   
Søndag 6. maj 2018 kl. 10:
Kammerkoret	Euphonia	medvirker	ved	søndagsgudstjenesten.	
Musik	af	Brahms	og	Durufle.
 
Tirsdag 8. maj 2018 kl. 19.30
Musikkoret	København	under	ledelse	af	Ole	Reuss	Schmidt	opfører	
”Messa	di	Gloria”	af	den	italienske	komponist	Giacomo	Puccini	
(1858-1924)	med	Eva	Gaarn	ved	klaveret.	Der	afsluttes	med	
danske	salmer	af	Weyse	og	Ingemann.
 
Torsdag 17. maj kl. 19.30
De	fire	dygtige	sangere,	der	synger	ved	søndagsgudstjenesterne,	
giver	koncert.	Musik	af	bl.a.	Bjørn	Hjelmborg.
 
Lørdag 26. maj 2018 kl. 16
Orgelkoncert	med	kirkens	organist,	Ole	Reuss	Schmidt.	Fransk	
musik	samt	musik	af	Bach.

Mandag 11. juni 2018 kl. 19.30
Den	traditionelle	forårskoncert	med	Kammerkoret	Euphonia	med	
den	ligeså	traditionelle	efterfølgende	reception.
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Gudstjenester

April
Fre 27. Bededag Konfirmation    10.30 & 12.00 Nielsen
Lør 28. Dåbsgudstjeneste     11.30 Risum
Søn 29. Højmesse 4. søndag efter påske    10.00 Risum

Maj
Ons 2. Eftermiddagsgudstjeneste    13.45 M. Hansen
Søn 6. Konfirmation    10.00 & 12.00 M. Hansen
Tors 10. Kristi Himmelfartsdag     10.00 M. Hansen
Søn 13. Konfirmation    10.00 & 12.00 M. Hansen
Tors 17. Aftengudstjeneste     19.30 Nielsen
Søn 20. Pinsedag     10.00 Nielsen
Man 21. Anden pinsedag     10.00 Risum
Lør 26. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn 27. Konfirmation     10.00 Risum

Juni
Søn 3. Højmesse 1.s.e.t.     10.00 Nielsen

I morgen er alt muligt
Lige om lidt konfirmeres alle vores 
smukke, unge mennesker i Tårnby Kirke, 
som vi har fået lov at slå følgeskab med i 
de sidste 8 måneder. 

Og alt er muligt. Livet venter dem. Det 
er som om, at livet selv står med åbne 
arme for at tage imod dem og fortælle 
dem, at alt godt venter. 

Det er i hvert fald det vi gerne lade 
dem ane: at der er en fremtid og et håb. 

For er der noget man hurtig kan 
komme til at glemme, så er det netop 
det. At der altid er en mulighed.

Jeg ved, at man taler om at 
mulighedernes buffet stresser og presser 
de unge. For hvis der virkelig er så mange 
muligheder – bør man så ikke gribe 
dem alle, og hvad hvis man vælger noget 
forkert? 

Men det er ikke den slags mulighed jeg 
taler om. 

Naturligvis kan alt ikke lade sig gøre 
for alle. Jeg kunne eksempelvis ikke blive 
balletdanser på det kongelige. Det var 
ellers en pigedrøm – så kunne man gå i 
balletskørt evigt og altid. Men min mor 
havde luret af, at med mine store fødder 
ville jeg formentlig ikke blive en lille net 
sag, som man kunne kaste op i luften. 
Det gjorde ikke så meget – jeg dansede 
videre på livet løs uanset. 

Når jeg taler om at alt er muligt, så 
grunder det i en grundlæggende tillid 

til, at der er noget, der griber ind i min 
virkelighed, og kan forandre det, som 
jeg ikke selv kan se mig ud af. Når man 
fanges af angstens og bekymringens 
cirkler, så ser man ikke andet end det 
man frygter. Og man paralyseres af 
håbløshed og sine egne tanker om hvad 
livet vil bringe én. 

Det er her, man har brug for at blive 
revet ud af sit eget. Få løftet den sky, som 
har lagt sig over sindet og tilværelsen, og 
opleve at der atter er luft, blå himmel. 
Muligheder. 

En vej lidt længere ude end øjet kan se. 
Der er med andre ord en større 

virkelighed end min egen. Og det er 
Guds virkelighed. En virkelighed, som 
ikke først venter i et hinsides, men som 
er lige nu og her. Den manifesterer sig 
dér hvor kærligheden råder, og væver sig 
ustandseligt ind i vores liv og hverdag. 
Usynlig for den, der nægter at se det. 

Det er en kraft, som kan bringe glæde 
midt i det sorgfulde. Vende håbløshed 
til nyt håb. Løsne angsten, og gøre det 
muligt at trække vejret frit igen.

I den forstand er der altid en 
forventning om alt godt.

Det bliver tidligt sent
”Man skal faktisk nyde livet, mens man 
er i øjeblikket, og ikke gå og vente på 
de ting som måske kommer til at ske”. 
Sådan havde nogle af mine konfirmander  

 

skrevet det i 
deres prædiken 
til en fyraftens-
gudstjeneste i 
april. Og det er 
nemlig rigtigt.

Man skal ikke 
gå og vente på at 
livet går i gang. 
Virkeligheden er 
sådan set allerede 
i fuld gang – livet 
venter ikke på 
nogen. Det er om 
at kaste sig frimodigt ud i det.

Sandheden er, at det man betragter 
som forstyrrelser eller bump på vejen i 
tilværelsen, jo faktisk er ens liv. Man kan 
ikke hele tiden vente på, at det hele skal 
falde på plads før man kan leve. Det er 
ikke først når man er færdig med huset 
eller når man har skiftet job eller når 
man er færdig med gymnasiet at livet går 
i gang. Det er det sådan set allerede. Det 
er lige nu. Hvis man altid venter på at 
det rette skal indfinde sig, så venter man 
livet væk. 

Og så bliver det for tidligt sent. Sent i 
livet. 

Men mon ikke det er sådan, at 
man først for alvor tør kaste sig ud i 
tilværelsen og vover at være i nuet, når 
man har tillid at alt godt kan ske?

I morgen er alt muligt. 

Sogne- og sygehuspræst 
Desirée Risum

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved 
at komme til gudstjeneste eller til 
kirkelige arrangementer ved egen 
hjælp, kan bestille kirkebil og således 
blive afhentet på deres bopæl og blive 
kørt hjem igen efter gudstjenesten 
eller arrangementet. Har man behov 
for at benytte kirkebilen, skal man 
ringe til kordegnekontoret, tlf. 3250 
4195 senest kl. 12 sidste hverdag, før 
man skal bruge den. 

Ønsker man for eksempel at benytte 
kirkebilen en søndag, skal man bestille 
den senest fredag kl. 12.
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MAJ 2018
Møder og arrangementer
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 
lign. Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 32504186.
I maj mødes netværksgruppen:
Torsdag 17. maj til aftengudstjeneste 
med forårstema og efterfølgende kaffe i 
konfirmandstuerne.
Mandag 21. maj, 2. Pinsedag til gudstjeneste 
kl. 10.00 med efterfølgende kaffe i 
konfirmandstuerne.
Tirsdag 29. maj til forårsmiddag kl. 18. 
Tilmelding senest 21. maj, pris 120 kr.
OBS! Vi mødes som sædvanlig til 
borddækning kl. 17, og husk at medbringe 
drikkevarer.
Noter allerede nu: Søndag 3. juni: Sognedag 
med frokost.                                

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 17. maj kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 25. maj kl. 10.45. ved Ida Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Oasen fra kl. 10.15.

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
... er ved at være slut for i år. Nye hold starter 
igen til september.

Babysang er et tilbud til forældre på barsel. 
Gennem sang og 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. 

Vil du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på 
idni@km.dk eller 3251 4186

Børnegudstjeneste
Dåbsgudstjenesten lørdag 26. maj kl. 11.30 
vil være tilrettelagt for mindre børn. Alle 
børnefamilier er velkomne også selv om de 
ikke deltager i dåben.

Konfirmandindskrivning
Onsdag 30. og torsdag 31. maj er der 
indskrivning til konfirmation 2019. 
Indskrivningen foregår i lokalerne Englandsvej 
330.

I konfirmandstuerne er der indskrivning for 
Løjtegårdsskolens elever hos Karsten Møller 
Hansen, og for Nordregårdskolens elever hos 
Ida Nielsen.

Desirée Risum har indskrivning på sit kontor 
for konfirmander fra Amager Privatskole.

Man bliver skrevet op i 7. klasse, og det 
er lettest, hvis man medbringer dåbs- eller 
navneattest. 

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.

Koncerter i maj
Sidsel Storm-Trio
Sidsel Storm, sang
Lasse Mørck, strygebas
Magnus Hjorth, klaver
Koncert med en af Danmarks mest 
internationalt kendte jazzsangerinder, der 
snart udgiver sin femte CD.
Søndag 6. maj kl. 15

Duo Diagonal
Adam Ørvad, accordeon
Anka Zlateva, cembalo
Barok og nutidig musik
Værker af Dieterich Buxtehude, J.S. Bach, 
Jean-Philippe Rameau, Georgi Arnaudov, 
John Frandsen og Hanne Ørvad
Søndag 13. maj kl. 15
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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

Vilje – en dialogandagt
Denne gang belyser vi emnet Vilje med musik (både ny og gammel) og tekster 
(fra Bibelen, filosofiens og skønlitteraturens verden).
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.
Tirsdag 8. maj kl. 19 i Kastrup kirke, Kastruplundgade

Danske Banknotes: 
Forårskoncert

Kom i forårsstemning med Danske Banks 
Musikforenings kor. 
Programmet indeholder danske 
forårssange, men også nye og ældre 
numre fra korets brede repertoire.
Korets faste pianist Frederik Asschenfeldt 
Vandrup medvirker. 
Der bliver også lejlighed for publikum til at 
synge med på et par fællessange.
Koncerten ledes med sædvanlig kyndig 
hånd af korets mangeårige korleder og 
dirigent, Dan Johnsen.
Tirsdag 1. maj kl. 19.30 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade

Pinse på 
Femøren
2. Pinsedag 21. maj kl. 11 holdes en festlig 
pinse-familie-gudstjeneste på Femøren, 
Amar’ Strand med kirker på Amager. 
Gospelkoret AllSaints og børnekor fra flere 
af kirkerne deltager.
Der er siddepladser, men man kan også 
tage stole eller et tæppe med, til at sidde 
på. 
Der serveres kaffe og småkager efter 
gudstjenesten.
Se mere på www.pinsepåfemøren.dk
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Koncert med gospelkoret AllSaints
Torsdag 3. maj kl. 19.30
Koret, som er tilknyttet 
Allehelgens og Sundkirkens 
pastorat blev stiftet 2009, og 
synger et blandet repertoire af 
både gammelt og nyt.
De skiller sig dog ud fra 
andre gospelkor ved for 
det meste at synge uden 
lydanlæg, og det kræver 
en del stemmetræning, 
intonationsøvelser - så der 
kan synges kraftigt, men 
stadig med en blød klang.
AllSaints ledes af organist ved 
Allehelgens kirke Christian 
Hemthurin Andreassen, der 
har været korets leder siden 
2010. 

Med over 20 års erfaring inden for korledelse og korsang, er Christian en kompetent, dygtig og inspirerende 
korleder, som får det bedste frem i hver enkelt sanger.

Det sker også i Kastrup 
kirke:
April
Store Bededag fre. 27. april 
kl. 10 Konfirmation Susanne 
Worm Steensgaard
Lør. 28. april kl. 10 
Konfirmation Elizabeth 
Laursen
Søn. 29. apr. kl. 10 Allan 
Ivan Kristensen
Maj
Tirs. 1. maj kl. 19.30 
Forårskoncert:  
Danske Bank Notes
Tors. 3. maj kl. 17-19  
Noas Ark 
Tors. 3. maj kl. 19.30 
Gospelkoret All Saints
Fre. 4. maj kl. 10 
Babysalmesang
Søn. 6. maj kl. 10 Palle 
Thordal
Tirs. 8. maj kl. 19 Vilje -  
En dialogandagt
Kristi Himmelfartsdag  
tors. 10. maj kl. 10  
Allan Ivan Kristensen
Fre. 11. maj kl. 10 
Babysalmesang
Søn. 13. maj kl. 10  
Allan Ivan Kristensen
Tirs. 15. maj kl. 19.30 
Fløjte og obo fra Dresden
Tors. 17. maj kl. 9 
Ældreskovtur til Kullen 
– billet købes på kirkens 
kontor
Fre. 18. maj kl. 10 
Babysalmesang
Pinsedag 20. maj kl. 
10 Susanne Worm 
Steensgaard
2. Pinsedag 21. maj kl. 
11 på Femøren – Fælles 
gudstjeneste for kirker på 
Amager
Tirs. 22. maj kl. 15-17 
Konfirmandindskrivning
Fre. 25. maj kl. 10 
Babysalmesang - afslutning
Søn. 27. maj kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard
Tors. 31. maj kl. 17 
Menighedsrådsmøde
Tors. 31. maj kl. 17 Koncert: 
Rudolf Steiner Skole i 
København
Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10
Babysalmesang hver fredag 
kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden:  
www. Kastrup-kirke.dk

Fløjte og obo fra Dresden
Tirsdag 15. maj kl. 19.30 har vi koncert med to tyske musikere fra Dresden, 
oboisten Ulrich May og fløjtenisten Bernd Schäfer.
Ulrich May (th.) er uddannet i Hamborg og 
Dresden og er nu solooboist i Sachsens 
landsdelsorkester.
Bernd Schäfer studerede i Freiburg, har spillet 
i flere sachsiske orkestre og medvirker også i 
flere kammermusiksammenhænge. 
Desuden medvirker Niels Henrik Jessen som 
akkompagnatør på orgel / klaver.
Musikerne spiller Værker af bl.a. C.P.E: Bach, 
Telemann og Krebs.

Konfirmandindskrivning
Det er tid for sognets unge, som skal op i 8. klasse efter ferien, at tilmelde sig til 
konfirmandundervisningen, som begynder i september.
Vi forventer, at årets konfirmandundervisning vil forløbe over 8 hele onsdage.
Forældrene og de unge er velkomne sammen, men også 
hver for sig, ved indskrivningen tirsdag 22. maj kl. 
15-18. Medbring en kopi af dåbsattesten og et lille 
billed.
Vi glæder os til at møde Dig!
Konfirmationerne i 2019 er fordelt således:
Den 17. maj kl. 10 konfirmeres 8. A
Den 18. maj kl. 10 konfirmeres 8. B
Den 18. maj kl. 12 konfirmeres Rudolf 
Steinerskolen
Konfirmandindskrivning tirsdag 22. maj kl. 
15-17 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej
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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 pensio-
nister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 
10.00
Bankospil 3. maj.
Kr. Himmelfartsdag lukket 10. maj
Ann Mariager fortæller om sit liv som revy- og 
satireforfatter. Billetter til årets skovtur. 17. maj.
Tips om høreapparater v. hørecentralen. 24. 
maj.
Skovtur (billetter). 31. maj kl. 9.45.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangemen-
ter om onsdagen starter kl. 12 og banko hver 
fredag starter kl. 11.30.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 
2.maj
Banko fredag 4. maj
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 9.
Banko fredag 11. maj
Løvsprings skovtur kr. 350,- onsdag 16. maj
Banko fredag 18. maj
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 23. 
maj
Banko fredag 25. maj
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 
30. maj

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 
år, er velkomne til arrangementerne i Bording-
hus. 
Frokost tur ud af huset, tilmelding. Onsdag 2. 
maj
Nyt petanque hold. For alle. Ons. 9. maj kl. 
11-14.
Udflugt til den eventyrlige Zen Garden. Egen 
madkurv samt drikkevarer medbringes, kaffe/
kage købes. Pris kr. 250. Billetter i Bordinghus 
senest 11. maj. Onsdag 23. maj. Afgang kl.9 – 
hjemkomst ca. kl. 17.30.
Fællesfrokost - egen madpakke. Drikkevarer, 
kage og kaffe kan købes. Fredag 29. juni kl. 13.

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
Tirsdag 1. maj lukket
Vi designer vores kjole- og blusestoffer. Tors-
dag 3. kl. 10.30 - 14.
P. Nissen underholder med sang og musik. 
Fredag 4. kl. 13.30 - 15.30
Polensrejse. 6. – 10. maj.
Bankospil. Fredag 11. kl. 13.15 - 15.30
Heidi underviser i Strolle dans (fællesdans). 
Torsdage 17. og 31. kl. 13 -14.
Café: Lars Grand med harmonikaen. Fredag 18. 
kl. 13.30 - 15.30
Søndag og mandag 20. – 21. lukket p.g.a. pinse
Skovtur til Gerlev kro. Torsdag 24. kl. 10 til ca. 
17.
Café: Kagebuffet og Annette og Tom fra Visens 
Venner. Fredag 25. kl. 13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Lukket i påsken 26. marts – 2. april.
Planlægning af fisketur og opstart af blinkværk-
sted, tirsdag 1. kl. 10-11. 
Let frokost. Avokado og rejesalat, kr. 25. Onsdag 
2. kl. 12.30 
Petanque, møde om nye hold onsdag 2. kl. 
14.30-15
Historisk studiekreds torsdage 3., 17., 24. og 31. 
kl. 16. Lars Jønsson, 45 kr. /200 kr. for 5 gange.
Jord i hovedet, samtale om det der gror i have, 
drivhus, altankasse, fredage 4. og 18. kl. 12.30-
14. 
Skovtur til Nysted og Kunstmuseet Fuglsang. 
Billet kr. 300. Søndag 6. kl. 9.30-17.30

Let frokost. Æg/sild/ansjoser kr. 25 ons. 9. kl. 
12.30 
Shiatzu massage, tidsbestilling mandag 14. kl. 
9-14.
Pandekageudflugt, metro, Ørstedsparken og 
Pandekagekælderen tirsdag 15. kl. 15.30-19.30 
Let frokost, fiskefilet/citron, kr.30, ons.16. kl. 
12.30. 
Let frokost, frikadeller og kold kartoffelsalat, kr. 
25, onsdag 23. kl. 12.30. 
Cykeltur og fællesspisning i Absalonskirken, 
fredag 25. kl. 15.30-20.30. Tilmelding fra 18. 
maj, kr.100. 
Let frokost, røget hellefisk/flødestuvet spinat, 
kr.30, onsdag 30. kl. 12.30. 

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. 3. søndag i hver 
måned. Vandtårnet, Englandsvej kl. 11. 4 kilo-
meter ialt. Info: Asbjørn Rasmussen, 2279 5818 
eller Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785
Datoer i sommer: søndag 27.maj og 17. juni. 
Ferie til søndag 19.august.
Sommerudflugten 8. maj går til Roskilde Dom-
kirke.Vi spiser en lækker platte og drikker kaffe 
i restaurant ROMUS.  Medlemmer 100,00 kr. 
gæster 350,00 (inkl. bus, drikkevare ved stop 
undervejs, besøg i Roskilde Domkirke indgang 
for egen regning, platte + drikkevare og kaffe). 
Tilmelding tlf. 2883 4785.
Derefter sommerpause til 10. september.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Ferie indtil september.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller 
tlf. 5128 7999
Rejser i Australien og Ny Zealand v/ Lilly og 
Niels. Postkassen torsdag 24. maj kl. 14.     
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Ka-
millevej 4. med henvisning fra egen læge. Hver 
onsdag kl. 13-14. 

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person 
med psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lyk-
kes vej 63, 2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy 
Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333. amager@
bedrepsykiatri.dk 
En ny opstart? Orientering om Recovery skolen. 
15. maj kl. 19 - 21.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefa-
briksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Niel-
sen 3250 9061
Banko 8. maj.
Små Haver Krøyer 15. maj.
Cafemøde 22. maj.
Cafemøde 29. maj.

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: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 
4041 0868 eller jane@piasecki.dk
Få en glad madaften hver anden tors-
dag i ulige uger, kl. 18-22. Dragør 
Aktivitetshus´træningskøkken. Tilmelding 
tirsdag før: Per Hansen, 2046 7844, mail pewa@
hansen.mail.dk eller i Aktivitets husets informa-
tion.
Eftermiddag på Amagermuseet, guidet rundvis-
ning onsdag 16. maj kl.13. Begrænset deltager-
antal. Tilmelding taarnby-dragoer.diabetes.dk

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27. 

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Maj 2018Kom maj du søde milde 

SAS-Koret inviterer til sommerkoncert i Skelgårdskirken 

Koncerten vil bestå af såvel sange, som koret synger alene, som 
af fællessange. 

Ved samme lejlighed har koret inviteret en musikgruppe, be-
stående af cello, bratsch, violin og to fløjter som dels spiller sam-
men med koret, men også spiller to egne stykker.

SAS-Korets dirigent Vlad Alexandru Robu vil føre os igennem 
koncerten, ved klaveret sidder Nadia Okrusko. Både dirigent og 
pianist har international erfaring, som koret gør sit bedste for at 
profitere af.

Sangere søges

Som andre kor, er SAS-Koret interesseret i sangere. Mandlige san-
gere er specielt ”attraktive”. Så kom og hør koncerten og find ud 
af, om SAS-Koret er noget for dig. 



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET M
A

J 2
0

1
8

 3
5

Tårnby-Dragør Lokalforening arrangerer en spændendende eftermiddag på 
Amagermuseet onsdag 16. maj kl.13. Vi får en guidet rundvisning, som giver 
en helt anden oplevelse end selv at besøge stedet. 
Derefter vil der være tid til samvær over en kop kaffe. 
Mød op - få en god oplevelse og lær andre diabetikere at kende.

Begrænset deltagerantal. Tilmelding og pris se på hjemmeside
taarnby-dragoer.diabetes.dk

Flere end 25.000 frivillige samlede 
en søndag i begyndelsen af april 
32,4 millioner kroner ind ved lands-
indsamlingen for  Kræftens Bekæm-
pelse. 

De indsamlede penge er med til at 
gøre en stor forskel. Hver gang der 

samles 100 kroner ind, går 61 kroner 
til forskning, 20 kroner til patient-
støtte, 16 kroner til forebyggelse og 
bare 3 kroner til administration.

Mindre nedgang i 
indsamlingsresultat

 Indsamlet Indsamlere Indsamlet Indsamlere
Dragør
Indsamlet i alt. 91.497,- 2018 2018 2017 2017
 91.497 50 80.272 49
København S
Kbh. i alt. 1.232.538,- 2018 2018 2017 2017
Heraf på Amager:
Sundby og Ørestaden 96.273 52 105.997 77
Vest (København S) 34.354 0 52.844 0
Øst (København S) 69.308 70 52.834 38 
Kastrup/Tårnby 
Indsamlet i alt. 177.499,- 2018 2018 2017 2017
 177.499 105 201.655 0
0 ved antal indsamlere dækker over, at de lokale komiteer ikke har 
indberettet antallet på det tidspunkt optællingen er umiddelbart afsluttet.

En hjerneskade er en kompliceret 
sag, og kræver ofte en bred indsats 
med både fysisk og psykisk behand-
ling og fokus på sociale færdigheder, 
uddannelse og jobmuligheder, før en 
hjerneskadet forhåbentligt kan vende 
tilbage til et nogenlunde normalt liv. 

Det betyder også, at mange forskel-
lige fagpersoner ofte er involveret i at 
give den bedst mulige hjælp til den 
hjerneskadede.

For at holde styr på det hele har 
Tårnby Kommune valgt at ansætte en 
hjerneskadekoordinator. 

- Der er tale om en gruppe borgere 
med problemer, som vi skal prioritere, 
borgmester Allan S. Andersen.

- Derfor har vi taget dette initiativ. 
En koordineret indsats er helt afgø-
rende for, at vi kan tilbyde de mest 
målrettede og effektive forløb for 
hjerneskadede. Også de pårørende 
vil få glæde af hjerneskadekoordina-
toren.

Det overordnede formål er at sikre 
et velkoordineret rehabiliteringsfor-
løb for voksne borgere med nyopstået 
hjerneskade. Hjerneskadekoordina-
toren kan desuden yde råd og vejled-
ning til borgere, der har ældre hjerne-
skader, hvis nye problemer opstår. 

Hvordan kan hjerneskadekoordina-
toren hjælpe?

Hjerneskadekoordinatorens opgave er 
blandt andet at være kontaktperson 
på området.

Hjerneskadekoordinatoren kan til-
byde råd, vejledning og koordinering 
af tilbud til kommunens voksne bor-
gere over 18 år, som har fået en hjer-
neskade. 

Det er hjerneskadekoordinatorens 
opgave at være med til at sikre, at der 
bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb, 
som er tilpasset de individuelle be-
hov, og støtter borgeren i at opnå et 
så selvstændigt og meningsfuldt et 
liv som muligt. Dette vil altid ske i tæt 
samarbejde med relevante fagperso-
ner. 

Har du eller dine pårørende brug for 
råd og vejledning fra hjerneskadeko-
ordinatoren, kan du kontakte hjerne-
skadekoordinator Camilla Balle. Hun 
er ansat i Arbejdsmarkeds- og Sund-
hedsforvaltningen og er placeret på 
Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 
2770 Kastrup.

Telefon: 30 76 03 08
E-mail: csb.as@taarnby.dk 

 

Tårnby nu med egen 
hjerneskadekoordinator

Demensvenlige Idrætsforeninger 
Det er sundt at røre sig og fysisk ak-
tivitet kan blandt andet mindske irri-
tabilitet, uro, og rastløshed hos men-
nesker med demens og medvirke til at 
vedligeholde muskelstyrken.

Men der er mange barrierer for at 
være aktiv i idrætsforeninger, når man 
har en demenssygdom. Det vil DGI 
lave om på, og har derfor indgået et 
samarbejde med Alzheimerforenin-
gen om at klæde 2.500 instruktører 
og idrætsudøvere på til at blive De-
mensvenner. 

Det betyder, at de på workshops får 
viden om demens, så de bliver i stand 
til bedre at hjælpe og forstå holdkam-
merater med demens. 

- Demensvenlige Idrætsforeninger 
kan give mennesker med demens 
mulighed for trygt at kunne fortsætte 
med at være aktive, siger Troels Ras-
mussen, der er vicedirektør i DGI. 

Demensvenner

Alzheimerforeningen står bag initia-
tivet, Demensvenner, hvor målet er at 
aktivere 100.000 såkaldte Demens-
venner, der viser forståelse for livet 
med demens og giver en hjælpende 
hånd, hvor og når de kan. 

På landsplan er der allerede mere 
end 50.000 Demensvenner, og nu 
bredes konceptet ud til idrætsforenin-
gerne.                                            bbark

Fakta om samarbejdet

• DGI har fået 3,1 mio. kr. af Sund-
hedsstyrelsen til projektet ”Den 
Demensvenlige Idrætsforening.”
• Samarbejdet med Alzheimerfor-
eningen om 2500 Demensvenner 
i idrætsforeningerne er ét af ele-
menterne i Den Demensvenlige 
Idrætsforening.
• Idrætsforeningerne får via en 
workshop og udarbejdelse af en 
handleplan ny viden om og forstå-
else for demens.
• Målet er også at udarbejde en 
håndbog om Den Demensven-
lige Idrætsforening, som alle DGI’s 
6.300 idrætsforeninger får adgang 
til, samt at oprette en Demensin-
struktøruddannelse.

Sommerudflugt til Møn
lørdag 2. juni kl. 9 går 
til Møn, hvor vi bl.a. 
skal se Kelby Kirke, 
med kalkmalerier fra 
12-1400-tallet. Vi spiser 
frokost på Nyord. 

Tilmelding og betaling 
på Kirkekontoret. 

Deadline for tilmelding er torsdag 17. maj.    Pris kr. 200.

Det nationalhistoriske museum
Kirkens Kunst- 
udvalg arrangerer 
fælles besøg på 
Frederiksborg Slot i 
Hillerød med  
omvisning søndag 
13. maj kl. 13-14.  

Entré kr. 60. Der køres i private biler efter højmessen. 
Efter omvisningen spises frokosten i Hillerød (for egen 
regning).

Tilmelding på kirkens opslagstavle eller på Kirkekontoret. 

1/5 kl. 11.30 Fortællekreds
4/5 kl. 10 Børneinstitutioner - åbent hus
5/5 kl. 10 Konfirmation, Skelgårdsskolen 8B ved Annelise Mehlsen
5/5 kl. 12 Konfirmation, Skelgårdsskolen 8C, ved Annelise Mehlsen
6/5 kl. 10 Højmesse ved Annelise Mehlsen
6/5 kl. 12 Fernisering af kunstudstilling
7/5 kl. 19.30 Menighedsmøde 
8/5 kl. 19 Menighedsrådsmøde
10/5 kl. 10 Kr. Himmelfartshøjmesse ved Anne Louise Nielsen
12/5 kl. 10 Konfirmation, Pilegårdsskolen 8G1, ved Anne L. Nielsen
12/5 kl. 12 Konfirmation, Pilegårdsskolen 8G2, ved Anne L. Nielsen
13/5 kl. 10 Højmesse ved Anne Louise Nielsen
13/5 kl. 11.45 Udflugt til Det Nationalhistoriske Museum i Hillerød
17/5 kl. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste
19/5 kl. 11 Dåbs- og familiegudstjeneste
20/5 kl. 09 Pinsemorgenkaffe
20/5 kl. 10 Pinsehøjmesse ved Annelise Mehlsen
21/5 kl. 11 2. Pinsedag på Femøren 2018
27/5 kl. 10 Højmesse ved Poul Bo Sørensen
28/5 kl. 19.30 Menighedsmøde
29/5 kl. 11 Plejehjemmet på besøg
2/6 kl. 9 Sommerudflugt til Møn
3/6 kl. 10 Højmesse ved Karen Giødesen
 
Hver onsdag kl. 10 Morgensang 
Hver torsdag kl. 10 Babysalmesang

SKELGÅRDSKIRKEN MAJ
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E-sport det nye sort i idrætsfor-
eningerne 

2.105 børn, unge og voksne går til e-
sport i en idrætsforening, viser DGI’s 
medlemstal. 

- At medlemstallet ligger på 2.105 
er langt mere, end vi havde håbet på. 
Det viser, at esport har brug for for-
eningerne, og foreningerne har brug 
for esport, siger Karen Friis Nielsen, 
direktør for Idræt & Motion i DGI. 

Hun peger på, at idrætsforenin-
gerne har gode og oplagte rammer, 
og det gør det nemt at få gang i 
esport. Omvendt trækker esport nye 
medlemmer til foreningernes fæl-
lesskaber, hvor børn, unge og voks-
ne mødes, træner og dyster. 

Under valgkampen blev der efter-
lyst muligheder for e-sport i Tårnby. 
Det er dog ikke en offentlig opgave, 
så opfordringen blev sendt videre 
til eksisterende forening eller til at 
grundlægge en ny.

Fremgang men ikke i Tårnby

Medlemstallene for 2017 viser, at de 
6380 idrætsforeninger i DGI samlet 
set har fået 30.868 flere medlem-
mer i forhold til året før. 

Det samlede medlemstal for DGI 
og Danmarks Idrætsforbund (DIF) 
viser en fremgang på 9.095 unikke 
medlemmer, så der i alt er 2.230.856 
medlemmer fordelt på 11.479 for-
eninger. 

Det går tilbage for medlemstal-
lene i idrætsforeningerne i Tårnby 
Kommune. Det viser de seneste 
medlemstal fra DGI og Danmarks 
Idrætsforbund (DIF). Fra 2016 til 
2017 er medlemstallet i kommunen 
faldet med 43, så der nu er 15.484 
medlemmer i 59 foreninger.

- Kommunerne spiller en afgø-
rende rolle for, at foreningsidrætten 
fortsætter med at stå stærkt i Dan-
mark. I idrætten arbejder vi for at 
skabe tilbud, der er tilpasset de æn-
drede idrætsbehov i befolkningen. 

Ikke mindst med nye og mere 
fleksible motionstilbud. Det er helt 
afgørende i vores Bevæg dig for li-
vet-samarbejde i DGI og DIF og afgø-
rende for at nå målsætningen om at 
blive den mest idrætsaktive nation i 
verden, siger Søren Møller, formand 
i DGI.

tsp

1000 flere i 
idrætsforeningerne

FLERE KVINDER: På landsplan er 
der kommet flere kvinder i idræt-
ten, så de med 43,4 procent ud-
gør den største andel nogensinde. 
Tallene viser også en stigning 
blandt de ældre. Der er kommet 
10.671 flere medlemmer over 60 
år fra 2016 til 2017.

Der var gyldent metal til Amager 
Bordtennis ved danmarksmester-
skaberne midt i maj

Af Pernille Hvass, Amager 
Bordtennisklub

 

Preben Larsen mere end reddede 
Amager Bordtennisklubs ære ved at 
blive tre-dobbelt danmarksmester i 
veteran 60-rækkerne i Bellevuehallen 
i Risskov ved Århus.

Desuden kunne Jan Sørensen og 
Pouel Gross hver tage hjem med en 
sølvmedalje.

Amager BK’s medaljer ved DM for 
Veteran 2018:

• Mixed Double Veteran 60
Guld: Preben Larsen (med Connie Ne-
ville, Greve)
• Herre Single Veteran 60
Guld: Preben Larsen
• Herre Double Veteran 50
Sølv: Jan Sørensen (med Søren Erik-
sen, Herlev)
• Herre Double Veteran 60 
Guld: Preben Larsen (med Jørgen Ene-
voldsen, Brønderslev)
• Herre Single Veteran 80
Sølv: Pouel Gross
• Hold - Veteran 50. Sølv: Jan Søren-
sen, Michael Rigmond, Jan Risom og 
Preben Larsen

Preben Larsen, der vandt guld i mixed-double veteran 60, guld herresingle 
veteran 60 samt guld i herredouble veteran 60 og Jan Sørensen, som fik sølv 
i veteran 50 double omgivet af klubbens ungdomselitehold og deres trænere.

Veteraner blev mestre

Hver fjerde idrætsforening 
rykket ind i folkeskolen 
Samarbejdet mellem idrætsforenin-
ger og landets skoler trives og sam-
arbejdet giver værdi for både skoler 
og foreninger.

I alt har næsten hver fjerde af for-
eningerne svarende til flere end 2000 
foreninger indgået aftaler med én el-
ler flere skoler. Det viser en undersø-
gelse, som Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) har foretaget blandt alle DIF’s og 
DGI’s idrætsforeninger.

Selvom der er godt gang i samar-
bejdet generelt, er der fortsat behov 
for at se på, hvordan man kan styrke 
forholdene lokalt.

- Det kan være en jungle for både 
foreninger og skoler at finde ud af, 
hvem man skal have fat i og hvordan, 
hvis man ønsker at starte et samar-
bejde. Her spiller kommunen en vigtig 
rolle som ’matchmaker’ og for at dæk-
ke de omkostninger, der er forbundet 

med arbejdet, siger Liselotte Byrnak, 
projektleder i Bevæg dig for livet – 
skole, der er et samarbejde mellem 
DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA Uni-
versity College. 

Tjen penge til klubkassen 
... og støt børn med diabetes
Diabetesforeningen inviterer lokale 
klubber, skoleklasser, spejdere og 
foreninger til at være med til lands-
indsamling søndag 10. juni, hvor der 
samles ind til fordel for børn og unge 
med type 1-diabetes.

De foreninger, som samler ind for 
Diabetesforeningen, får selv 15 pro-
cent af det beløb, de får i indsamlings-
bøtterne.

Når man melder sig som indsamler, 
vælger man selv sin rute og får ind-
samlingsbøtten sendt direkte til egen 
postkasse.

Foto: Martin Dam Kristensen
Tilmelding foregår via diabetes.dk, 
landsindsamling@diabetes.dk eller 
tlf. 6312 9014.

Forenings-dage i Ørestad
Årets tema for Ørestad Kulturdag 
2018 bliver ”Ørestad i udvikling” I år 
sætter kulturdagen 25. august fokus 
på at Ørestad udvikler sig med lynets 
hast.

Det skriver Kulturdagens projekt-
koordinator Arendse Noes Jørgensen 
fra Grundejerforeningssekretariatet 
GFS, i et nyhedsbrev til alle ’OX18’ 
aktørerne.

- Vi skal også kigge på nye tenden-
ser; måske bæredygtighed, bynatur, 
teknologier eller medier, hvem ved? 
Kun jeres fantasi sætter grænser,” står 
der.

GFS vil gerne skabe et bredere 
kendskab til foreningernes arbejde 
for bedre byrum og aktiviteter i hele 
Ørestad. Sekretariatet vil også gerne 
fortælle alle i Ørestad om fremtids-
planerne i Ørestad. Det vil man gøre 
ved at vise grundejerforeningernes 
helhedsplaner på store plakater.

Der er også mulighed for økono-
misk støtte til arrangementer. 

Idémøde: Ørestad Bibliotek mandag 
14. maj kl. 16 – 17.30
Arne Jakobsens Allé 19.

Deadline for tilmelding af 
arrangementer til Ørestad Kulturdag 
er søndag 10. juni, hvis man skal 
have sin aktivitet med i det trykte 
program.

På vej mod eliten
Ørestad IF’s gymnastikafdeling opret-
tede i sæsonen  2017-18 et konkur-
rencehold indenfor spring og rytme 
gymnastik. Holdet er blevet en stor 
succes og nu er der optagelsesprøver 
til flere TeamGym-hold, skriver Øre-
stad Avis

Såvel junior- som minihold deltog 
i det tidlige forår i første runde af ta-
lentkonkurrencen TeamGym, hvor de 
placerede sig i midten af feltet. De i 
alt 23 piger træner flere gange om 
ugen på Ørestads TeamGymhold.

For at komme med på TeamGym 
skal man bestå en optagelsesprøve. 
TeamGym består både af springgym-
nastik (på bane og trampolin) samt en 
rytmisk serie på gulv. 

Optagelsesprøverne finder sted 
mellem 3. og 22. maj. Læs mere om 
optagelsesprøver og træningstider 
mv. på www.orestadif.dk

Foto: Jan Christensen
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I Tårnby er der et politisk 
ønske om at etablere noget 
genbrug i forbindelse med 
genbrugspladsen på Kirsti-
nehøj 

Rigtigt meget bliver smidt 
ud uden at fejle noget, alene 
fordi man ikke længere har 
behov for det (eller aldrig 
har haft det)

Nu får foreningerne et tilbud 
om at tjene på det, andre 
smider ud

I den forbindelse har Dansk 
Røde Kors budt ind, at de 
gerne vil forestå etableringen 
af ”en eller anden” ordning, 
således at de kan tjene penge 
til deres formål og gøre det 
uden at det bliver forbundet 
med omkostninger for kom-
munen. Men fra politisk side 
ønsker man at give Tårnbys 

foreningsliv mulighed for at 
byde ind på opgaven og hente 
en fortjeneste hjem til for-
eninger.

Opgaven er faktisk to opga-
ver. Først skal man ”opfinde” 
en måde at indsamle effekter 
til videresalg på, hvad skal 
man acceptere? Næppe gam-
le kasse tv’er og dørkarme, 
men lamper, vaser, porcelæn 
kunne være noget. Det kunne 
også være noget med at man 
får ”de blå mænd” til at sætte 

de ting som har værdi til side 
i en særskilt container, hvor-
efter man så en gang om må-
neden eller en gang om året 
holder åbent hus/udsalg.

Derefter skal man finde på 
en måde at videresælge ef-
fekterne. Det kunne være en 
byttecentral, som man har 
nogle steder, hvor folk sæt-
ter en ting og tager en an-
den. Nogle steder (Glostrup 
eksempelvis) har man fundet 
en bygning, 
hvori man 
kan sæt-
te tinge-
ne pænt 
op, og 
så for 
e k -

sempel holde åbent hver den 
første lørdag i måneden.

Hvilken ordning interes-
serede finder på, er op til de 
interesserede, og man kan 
så  udvikle projektet sam-
men med ARC, der står for det 
praktiske på genbrugsplad-
serne og Tårnby kommunes 
tekniske forvaltning.

Rigtigt mange muligheder.

- Foreningernes Fælleskontor 
har lovet at spørge forenin-

gerne i Tårnby Forenings Råd, 
TFR og Kastrup Tårnby Idræts 
Sammenslutning, KTIS om 
nogen alene eller sammen 
med andre kunne være inte-
resserede, fortæller Fælles-
kontorets sekretær Michael 
Pedersen.

- Der kan være gode penge 
i en genbrugscentral eller et 
loppetorv hver måned eller 
fire gange om året.

- Men det er givet også en 
stor opgave, som kræver for-
beredelse og velvilje fra myn-
dighederne. Interesserede 
foreninger skal selv være med 
til at udvikle projektet – og 
man kan eventuelt satse på 
en prøveperiode.

Genbrugstilbud til foreninger

Måske kan man få “de 
blå mænd” til at stille 
genanvendelige effekter 
i en særlig container, som 
foreningen tømmer med 
mellemrum og kører ef-
fekterne til et lager, hvor 
der holdes loppetorv en 
gang hver tredje måned.

Flere foreninger kan gå i 
kompagniskab om opga-
ven og dele ”rovet”.
Man behøver ikke binde 
sig på livstid. Der kan sæt-
tes en prøveperiode på et 
halvt år.

Har en forening mange 
hjælpere, kan der holdes 
loppetorv fra containeren 
på genbrugspladsen.

En håndboldklub i en 
omegnskommune har et 
ægtepar til at holde lop-
petorv i en større lade. 
Åbent en dag hver måned. 
Her kan folk også ind-
levere effekter til salg. 
Klubben tjener mellem 
40-60.000 om måneden.

- Man (ARC og Tårnby Kom-
mune) er rimeligt åbne over-
for hvordan og hvorledes og 
så videre. Der er selvfølgelig 
en række praktiske ting, der 
skal afklares, så i første om-
gang er spørgsmålet blot, om 
det har interesse nogen ste-
der.

- Det er altså ganske ufor-
pligtende at melde tilbage, 
men har det interesse, så giv 
lyd og send endelig spørgs-
mål og tanker til Fælleskon-
toret om, hvordan I evt. kunne 

forestille jer en 
ordning, I ville 
være interesseret 
i, skal se ud.

Kun foreninger 
fra Tårnby kan 
byde på ”entre-
prisen”. Send et 
par linjer til tfr@
tfr.dk - og gerne 
hurtigst muligt.

tsp

Der er omkring 120 forenin-
ger i Tårnby, som alle drives 
på frivillig basis. De savner 
konstant hjælpere

Af redaktionen,  
Tårnby Bladet

De fleste for ikke at sige alle 
foreninger kan bruge prakti-
ske og/eller administrative 
medarbejdere eller bestyrel-
sesmedlemmer.

Det er et tilbagevendende 
tema på alle fællesmøder - Vi 
mangler/savner ... praktiske 
grise, aktive forældre eller 
tidligere medlemmer ...

Sådanne varme hænder er 
en helt uvurderlig hjælp til de 
aktive ledere (som der også 
ofte er mangel på). 

Vi tror til gengæld også, at 
der går personer rundt blandt 
Tårnbys borgere, som egent-
lig gerne vil være med i de 
fællesskaber, som foreningsli-
vet er. Nu tilbyder Tårnby Bla-
det, at foreninger kan få gratis 

”stillingsannoncer” med i avi-
sen, så der kan skabes kontakt 
mellem de, der vil hjælpe i 
en forening og de foreninger, 
som ønsker hjælperne.

Der er betingelser

I skal selv skrive teksten til 
annoncen på samme måde 
som de professionelle i dags-
pressen med Vi ønsker: og så 
hvilke opgaver I søger med-
arbejdere til og Vi tilbyder: 
Hvad det så kan være, løn er 
det næppe, men fællesskab, 
kurser, sjove oplevelser, ind-
flydelse.

Måske ikke ordret sådan, 
men med samme slags oplys-
ninger.

I skal også have drøftet, 
hvordan medarbejderen skal 
modtages i foreningen og 
sættes ind i opgaverne. Hele 
projektet, som vil løbe så 
længe foreninger er kreative 
i deres annoncer, står og fal-
der med succesoplevelser for 

ansøgerne, som bliver ”an-
taget”. Det er desværre en 
kendt sag, at foreningerne er 
gode til deres hobby/aktivi-
tet, mens det kniber med per-
sonaleplejen.

Det kan man søge efter

I kan søge efter trænere, be-
styrelsesmedlemmer, sekre-
tærer, kantinefolk, tur-hjæl-
pere, kasserere, rengøring. 
Det skal være ulønnede opga-
ver, har I penge til at aflønne, 
har I også penge til en lille an-
nonce – det er det Tårnby Bla-
dets eksistens afhænger af.

Annoncerne vil få en spal-
tebredde på 68 millimeter, 
tænk på det, hvis I selv vil lave 
dem. Hvis Tårnby Bladet skal 
lave dem, skal I vedhæfte øn-
skede tekst, foto/logo etc. Vi 
har et lager af tegninger, men 
de har alle sammen samme 
”streg” så jeres egne foto/il-
lustrationer er bedre.

Herover ser I tre 
eksempler, men 
kom gerne selv med 
forslag til layout. Vi 
kan godt hjælpe og/
eller sparre med jer om 
udformningen. 

Efterlysning af nye med-
lemmer, bingo-spil, salg af ju-
letræer etc. bringer vi gerne, 
men det er mod betaling (ikke 
meget, men dog betaling).

Deadline og udgivelser fin-
der I på www.taarnbybladet.
dk under fanebladet Redak-
tionen.

Kontakt redaktionen på 32 
509 290 eller redaktionen@
taarnbybladet.dk 

Telefonen er minimum be-
mandet på hverdage kl. 9-12.

Der er job i foreningerne Bestyrelsesmedlem

Du behøver ikke selv være aktiv højdesprin-

ger, men måske er du tidligere sportsmenne-

ske og gerne vil være tovholder i 

Kastrup Højdespringer Forening

Vi søger person med

Interesse for det frivillige forenings-

arbejde

Gerne med viden om økonomi  

(du skal ikke være kasserer)

Vi tilbyder:

Introduktion i Folkeoplysningsloven

Kurser i bestyrelsesarbejde

Et fællesskab, hvor lønner er glæden 

over de unge og voksne, som trives 

i vores klub.

Ingen bestyrelseshonorar 

Kastrup Højdespringer Forening har 60 med-

lemmer ligeligt fordelt mellem unge og voksne 

(men har for lille en gruppe af passive som vil 

passe forretningen, eget klubhus på Lille Ho-

vedgade og træner på Stadion om sommeren og 

Vip-skolen om vinteren.

Ring til formand Jens Hansen 32 44 55 66 og 

aftal et møde. 

Vi giver kaffe og blødt brød, for vi savner dig.

Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har 
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk 

arbejde, hjælpeinstruktører etc. 
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det 
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skrive lidt om foreningerne som dette eksem-
pel: Kastrup Højdespringer Forening har 60 
medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og 
deltager i danmarksturneringens 1. division. 

Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin tele-
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og 
din ansøgning. Jo før jo bedre.

Vil I bruge dette tilbud (som løber så lange der 
er foreninger, der benytter det) så send mail med 
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk

Mere info: Ring til redaktionen dlg. mellem 9 og 
12 (og mange andre tider) på 32 509 290 

Kontormedhjælp søgesTil hjælp med al papirnusseriet og vedlige-
holdelse af klub-kartotekerne søger  Kastrup Højdespringer Foreningmedarbejder til ca. fire timers stilling pr uge

Vi søger person medKendskab til Word og excel (helst)
Kendskab til klublivFleksibel (vi arbejder med frivillige)

ansvarsfølelsemulighed for at starte hurtigtVi tilbyder:
Et levende miljøDeltagelse i et aktivt klublivKurser i regnskabsprogrammerTil gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Kastrup Højdespringer Forening har 60 med-
lemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og 
deltager i danmarksturneringens 1. division.
Kontakt: Formanden Jens Hansen for yderligere 
oplysninger 32 44 55 66Send ansøgning på mail klub@hojdespring.dk
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- Jeg troede ikke på det, jeg 
fik fortalt hjemmefra, men 
så så jeg det ske, fortæller 
Kirsten Sietam efter ople-
velser på Lesbos i 2015

Af Kirsten Sietam

Når jeg nu sidder godt og trygt 
her i Tårnby år 2018, ja så er 
2015’s oplevelser på Lesbos 
langt væk. Men de forsvinder 
aldrig. Derfor besluttede jeg 
for nogen tid siden at fortælle 
om mine oplevelser og det, 
det efterfølgende gjorde ved 
mig.

I 2015 ændrede alt sig. Jeg 
havde før afrejsen i septem-
ber fået at vide, at der dagligt 
kom 4000 flygtninge til øen. 
Jeg troede ikke på det. Hvor-
dan kunne det lade sig gøre? 
Men det var rigtigt. 

Da jeg kom til havnen i Mo-
lyvos mødte der mig det mest 
sørgelige syn. Hoben af folk 
havde taget ophold på hav-
nen. Hele molen var dækket 
af tøj til tørre. Jeg fandt se-
nere ud af, at alle skulle regi-
streres af havnepolitiet for at 
de kunne komme videre fra 
Lesbos.

Mit lille rejseselskab, der 
bestod af mennesker med sc-
lerose, hvilket betød at flere 
havde rollator og en enkelt 
kørestol, havde af rejsesel-
skabet Spies fået lov til at 
tage tøj med til flygtninge. 
Vi havde 30 kilo med. Det var 
noget af en opgave at hånd-
tere det i lufthavnen, men da 
vi så flygtningene på havnen, 
var vi utrolig glade for vores 
ekstra indsats.

Vandrende flygtninge

Nå - vi holdt vores ferie og 
hurtigt blev det et normalt 
syn, at der uden for vores 
pension vandrede flygtninge i 

forskellige konstellationer, fa-
milier med børn, enlige ældre 
mænd og flokke af helt unge 
drenge.

Men alle var ganske ufar-
lige - taknemmelige når vi gav 
dem vand eller nogle gange 
en halv pizza, der var blevet 
til overs.

På dette tidspunkt var der 
fra græsk side kun sat ganske 
få busser ind til flygtningenes 
videretransport. De fleste 
måtte vandre den lange tur 
på omkring 70 kilometer i 35 
graders varme fra havnen til 
hovedbyen Mytilini! 

Det var forbudt for græ-
kerne og turisterne at køre 
flygtningene til den store lejr 
Moria.

Vi gjorde noget

En dag besluttede vi at købe 
nogle varer ind til uddeling til 
flygtningene og tog så til hav-
nen. Vi var seks kvinder, der 
drog afsted med kiks, vand, 
bleer og hvad vi ellers kunne 

finde på, og som vi mente, der 
var brug for.

Denne dag blev vende-
punktet for flere af os. Vi 
slog os ned blandt en gruppe 
kvinder med børn og så fik vi 
deres gribende historier om 
livet i Syrien op til flugten, 
selve flugten og hvad de nu 
forventede i fremtiden.

På vej tilbage mødte jeg 
en ung kvinde, hvis ønske 
det var at komme til Sverige, 
hvor hendes mand arbejdede 
som læge. Hun sad med sit 
lille barn på omkring et år på 
skødet.  

”Her”, sagde jeg og rakte 
hende en pose med engangs-
vaskeklude til barnet. ”Nej 
tak”, sagde hun ”jeg skal bare 
finde et toilet”. ”Der er ikke 
noget toilet”, sagde jeg to 
gange og så meget bestemt 
på hende. Men der var ikke 
noget toilet på den tur, hun 
skulle ud på. Hun tog posen 
og jeg har efterfølgende tit 
tænkt på hende.

Den sidste dag på øen tog 
jeg ud til stranden, hvor de 
fleste både kom ind og her 
var jeg med til at tage mod en 
båd. Da jeg er en kvinde på 
60+ var det lidt svært for mig 
at hjælpe med ret meget, men 
at tage mod de små babyer, 
det kunne jeg da.

En gribende oplevelse som 
det er svært at beskrive her.

Det skabte stor glæde hos 
de små,- de fortalte deres 
mødre at vi lignede deres 
bedstemødre. Foto fra havnen 
i Molyvos.

Vores lille gruppe syriske børn og deres mødre.

Turisterne venter på deres bus, som helt sikkert kommer, 
mens flygtningene bare venter og ender med at få lov at gå!!

Afgang fra havnen i Molyvos - måske helt ud i verden. Flere af 
disse mennesker var med ved den første store tilstrømning af 
flygtninge i 2015.

Redningsveste lå langs hele 
kysten.  Her et billede fra 
havnen ved Scala Sykaminia, 
hvor tjenerne fra havnens 
restauranter hver aften 
ryddede vestene væk. ”Der 
skal jo se pænt ud”.

Oplevelser der aldrig forsvinder

Det må fortælles

Men som sagt blev disse ople-
velser et vendepunkt. 

Da jeg kom hjem til Tårnby, 
var Venligboerne her netop 
startet og jeg troppede op på 
biblioteket en onsdag. Og ja 
det har jeg gjort lige siden. 
Jeg er rigtig stolt af at være 
en del af Venligboerne. Vi har 
hver onsdag indtil for en må-

ned siden holdt åbent hus (nu 
gør vi det kun den første ons-
dag om måneden, da der ikke 
er det store behov længere). 

Venligboerne, som både er 
danskere og flygtninge, har 
holdt julefrokost med mad 
fra forskellige lande, vi har 
holdt sommerfest, været en 
del af kulturarrangementer 
på biblioteket, været en del 
af Stjerner i Natten. Vi har la-
vet udflugt til København, til 
Bispebjerg kirkegård. Lavet 
bondegårdstur og Bakketur 

- fortsættes på side 40

De mange strandede 
flygtning har betydet, 
at grækerne på Lesbos 
har haft svært ved at 
overleve, da turisterne 
holder sig væk. Flere lande 
heriblandt Danmark har 
skåret ned i antal rejser. Så 
det er også synd for dem. 
Der er så skønt, roligt, rent 
på Lesbos og ja, jeg kunne 
blive ved.
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

Teaterkoncert med 
Simon & Garfunkels 
skønne sang

Bridge Over Troubled Water
Teaterkoncerten ”Bridge Over Troubled Water” er historien om to unge drenge 
fra Queens, New York, der gik hen og blev verdens mest succesrige duo 
nogensinde. 

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

Drengen der ville  
være vægtløs
Drengen, der ville være vægtløs blev ved uropførelsen 
på Aalborg Teater i sæson 16/17 af publikum og 
anmeldere rost 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

Holgers forsvarstale 
Den hyggelige komiker, Holger, har altid fulgt én regel: Man sparker opad og 
aldrig nedad. Men en aften kommer han til at bruge ordet “kannibalisme”.

Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om løse grænser 
for komik.

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

A M A G E R T E A T R E T
Oplev den levende fortælling!
Man bliver aldrig for gammel til en god historie, og en teaterforestilling er en 
fabelagtig måde at få en fortælling til at blive levende lige foran øjne, ører, lyd 
og lys. 

Og lad os bare være lidt grove - hvis du siger, at teater ikke er noget for dig, 
er det sandsynligvis, fordi det er længe siden, du har været til en teaterfore-
stilling. Du er måske endda fan af store tv-film og historier - er du det, så tror 
vi på, at du også har teater-genet.

Amagerteatrets forestillinger spiller i Kulturhuset KastrupBIO, som blev 
moderniseret for få år siden. Det har du måske oplevet som biografgænger. 
Der blev færre stole (bedre arm- og benplads) og Amagerteatret udvidede 
med en ekstra teateraften (nu tre mod tidligere to). 

Der er flere fordele ved at tegne et abonnemt hos den lokale teaterforening. 

Svend, Knud & 
Valdemar
- Synger på sidste vers

Svend, Knud og Valdemar eller Konge-
mordet i Roskilde eller Slaget på Grathe 
Hede, et historisk, romantisk udstyrs-

stykke i fem changementer med indlagte 
sange. 

Opera- og teatertruppen Figaros og Den Ny 
Opera kaster sig over denne perle og giver 
den en moderne makeover.

18. - 19. og 20. marts 2019 kl. 19.30
Den Ny Opera og Figaros 

Bemærk • Emil fra Lønneberg er 
IKKE med i abonnement.

Billetter kan ej heller reserveres før 
billetsalget åbner for denne forestilling 
ca. medio november 2018.

I samarbejde med Tårnby Kommu-
ne opføres familieforestilingen ...

Emil fra 
Lønneberg
- EEEEMIL, råber Anton Svendsen, 
så det runger i hele Katholt. Nu er 
Emil fra Lønneberg igen kommet 
galt afsted. 

- Jeg gjorde det 
bare af godhed, 
siger Emil, men 
det har far lidt 
svært ved at 
forstå, som han 
står dér med 
musefælden på 
storetåen.

Astrid Lindgrens elskede historie 
om skarnsknægten med et hjerte 
af guld.

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 18.00

folketeatret | turne

Forestillingen gennemføres i   
samarbejde med Tårnby Kommune

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

Abonnement   

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

Billetter i løssalg sælges til hver forestilling. Priser mellem 200-230 kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.

Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk eller ring 30 23 39 85.

Løssalgsbilletter kun i Kulturhuset KastrupBio en uge før hver forestilling.

Dels får du ikke billigere teaterbilletter nogen andre steder, du skal ikke 
tænke på at købe billet hver gang, du har samme plads til hver forestilling 
og taler sikkert med de mennesker, du sidder iblandt - det er nemlig også de 
samme hver gang gennem en sæson.

Du ved en hel sæson igennem, hvilke dage du skal i teatetet og du kan fak-
tisk købe billetter hos andre teaterforeninger i Storkøbenhavn med rabat. 

- Vi har høstet erfaringer og justeret de stolepladser, vi udbyder. Udsynet fra 
enkelte af de nye pladser var ikke gode nok efter vores opfattelse.

- Vi har stadig lidt ledige pladser, så alle os, der elsker den levende fortælling 
kan komme i Amagerteatret i vores 54. sæson.

- Der er også plads til nye abonnenter, så brug vores hjemmeside  
www.amagerteatret.dk eller ring til 30 23 39 85.

Sæsonens teatre, der gæster Amagerteatret er gamle kendinge, så vi tør 
godt garantere den gode oplevelse.         Lone Bjørklund, formand
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Kirsten Sietam arrangerer rejser 
til Lesbos også meget for at støtte 
grækerne.  Hun har gennem 20 år rejst 
til Lesbos som rejsearrangør og kender 
derfor øen og området omkring Petra 
og Molivos særdeles godt.

med økonomisk støtte fra Enhedsli-
sten og Soroptimisterne.

På Onsdagsmøderne har aktivite-
terne været yderst forskellige. Vi har 
fortalt om traditioner i Danmark, for-
talt om kommunens sammensætning 
og overværet et kommunalbestyrel-

sesmøde. Vi hjælper med at søge job 
og oversætter svære breve. Vi har bi-
stået ved tandlæge- og lægebesøg, ja 
jeg kan blive ved. 

Venligboerne holder nu møde den 
første onsdag i måneden. Tidligere 
kom familier med børn og mange 
af de unge kvinder og mænd, - men 
i takt med at de har fået job og skal 
passe skolen, ja så er der ikke det helt 
store behov mere.

Venligboerne har desuden drevet 
et mindre depot, hvor vore nye borge-
re kan hente tøj og møbler. Vi har des-
uden haft et rigtig godt samarbejde 
med kommunen med hensyn til lån af 
lokaler til vore møder og til depotet.

Men nu ser det ud til, at der ikke er 
det store behov længere. Rigtig man-
ge af vore nye borgere har fundet en 
hverdag med skole, job og fritid. Og 
sådan skal det jo være.

-Fortsat fra side 38

Flere tusinde personer dyrker idræt 
i en forening i Tårnby. Hvert år får 
tre en særlig udmærkelse

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Hvert forår indbydes bestyrelserne i 
idrætsforeninger i Tårnby til en kom-
munal sammenkomst, hvor de hylder 
de tre personer eller foreninger, som 
er udnævnt til årets leder, forening 
og fund ud fra præstationer året før 
eller for idrætslederprisens vedkom-
mende tildeles en idrætsleder, der på 
amatørbasis gennem en årrække har 
virket som leder af idrætsarbejde i 
en forening hjemmehørende i Tårnby 
Kommune .

Ved årets prisoverrækkelse i kan-
tinen på Tårnby Rådhus var der fuldt 
hus og der var spænding om, hvem 
den særlige priskomité havde peget 
på. Det er nemlig en hemmelighed 
indtil denne specielle aften.

Efter en velkomsttale af borgmester 
Allan S. Andersen og musik af Trygve 

Dreier og flere elever fra Tårnby Mu-
sikskole med sang, guitar- og tværfløj-
tespil blev den første pris uddelt.

Den første pris

Borgmester Allan S. Andersen uddelte 
selv den første pris, Tårnby Kommu-
nes Æresmedalje for Idræt 2017.

Det blev en længere opremsning af 
imponerende resultater og kvalifika-
tioner for prisen gik til Svømmeklub-
ben KVIK.

- Og, forklarede Allan Andersen, pri-
sen gjaldt alle afdelinger af klubben.

Blandt de fremhævede resultater 
var:

Sebastian Ovesen og Marcus Krøyer 
Svendsen kvalificerede sig til ver-
densmesterskaberne med herresvøm-
mere på langbane (50 meter) i Buda-
pest.

Tre svømmere var kvalificeret ved 
europamesterskaberne i Royal Arena. 
De to juniorpiger Sofie Hansen og Re-
gitze Gaard var for første gang kvali-
ficeret til et seniormesterskab, og de 
havde følgeskab af Sebastian Ovesen.

På juniorsiden var Laura Findahl An-
dersen, Sara Sylvest og Regitze Gaard 

kvalificeret til europamesterskaberne 
for juniorer, mens Sofie Hansen var 
kvalificeret til EYOF – også kaldet ung-
doms-olympiske lege.

Vandpoloholdet kom øverst på 
sejrsskamlen ved det nordiske me-
sterskab for klubhold, mens klubbens 
U15 piger vandt pokalturneringen. 

KVIK’s Triatlon afdeling stod for et 
individuelt europamesterskab til Han-
ne Staanum, bronzemedalje til Kamilla 
Velin i eliteklassen ved danmarksme-
sterskaberne, fire deltagere til VM på 
Hawaii, og ikke mindst et gennembrud 
til unge Gustav Palm-Henriksen. Gu-
stav blev vinder af sin aldersgruppe 
ved Ironman 70.3 i Jönköping og kva-
lificerede sig til verdensmesterska-
berne på distancen.

Hjælperen der bare altid er der

Tidligere borgmester, nu formand for 
kulturudvalget Henrik Zimino uddelte 
Tårnby Kommunes Idrætslederpris til 
Erling Langtved fra Atletklubben Vi-
king i daglig tale AK Viking.

- Erling er en af disse ”usynlige” for-
eningsledere der bare altid er der. Han 
gør ikke det store væsen af sig, og er 

derfor nærmest blevet en selvfølge-
lighed.

Henrik Zimino causerede noget 
over udtrykket ”usynlig”. Erling Langt-
ved er i høj grad præget af sin hobby, 
vægtløftning, hvor han har haft en ak-
tiv karriere.

I indstillingen fra Erling Langtveds 
klub, AK Viking skrev formanden 
Christian Bærensen, der har været 
formand i 26 år og haft sin gang i AK 
Viking i 50 år:

- Jeg er egentlig lidt flov over selv 
at være en af dem i klubben, der bare 
forventer, at Erling altid står klar til at 
hjælpe - fordi det gør han bare - og det 
har han gjort så længe, jeg kan huske, 
og det er i hvert fald tilbage til 70’erne 
og 80’erne. Han burde være indstillet 
til denne pris for mange år siden.

Erling Langtved er typen, som ”når 
andre ikke gør det, så gør jeg”, og 
det har ikke bare AK Viking men hele 
sporten nydt godt af. Flere landsar-
rangementer er lagt i AK Vikings regi, 
fordi de har en mand som Erling til det 
praktiske, når andre klubber i Dan-
mark måtte melde pas.

Da AK Viking tilbage i 70’erne og 

Kommunale medaljer og rosende ord

Årets tre glade og stolte prisvindere 
samlet i atriumgården på Tårnby 
Rådhus efter overrækkelsen af 
priserne og de mange rosende ord. 
Fra venstre er det styrkeløfter 
Mickel Dahl, Årets fund, Jan Urban, 
formand for Svømmeklubben KVIK, 
der modtog  Tårnby Kommunes 
Æresmedalje for Idræt på vegne af 
hele klubben og Erling Langtved, 
AK Viking, der modtog Tårnby 
Kommunes Idrætslederpris for sit 
mangeårige virke i foreningen.
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Kastrup-Tårnby 

 

Soroptimisterne i Kastrup Tårnby arrangerer foredrag, opvisning og 
rundvisning i samarbejde med vægtløfterklubben AK Viking 

2. maj 2018 kl. 19.30, i AK Vikings lokaler, Ved Diget 25. 

• Hvorfor bruger AK Viking oceaner af tid på bredden i stedet for at bruge al 
energien (og økonomien) på at kræse for de dygtigste/eliten 

• Hvorfor betaler de unge i AK Viking ikke kontingent 

Dette og meget mere fortælles der om onsdag 2. maj, når AK Viking arrangerer en 
fremvisning af lokalerne på Ved Diget, efterfulgt af foredrag ved formand i AK Viking 
Christian Bærensen og cheftræner Roland Giessing.  

Entre 50 kr. betales ved indgangen. Der serveres forfriskning undervejs. 

 

Overskuddet fra entreindtægten doneres til ungdomsarbejdet i AK Viking 

 

 

 

 

 

 

 

 

80’erne stod for et årligt 
stævne, Kastrup Tårnby Cup, 
knoklede Erling med at køre 
og slæbe alt det tunge ud-
styr, som vægtløftning kræ-
ver, over i Skottegårdsskolens 
Aula, ligesom han også var 
det praktiske omdrejnings-
punkt, da klubben stod for 
verdensmesterskabet for ve-
teraner for få år siden.

Begyndte med et kosteskaft

KTIS’ idrætsmedalje, Årets 
Fund, gik til 21-årige Mickel 
Dahl fra Tårnby Styrkeløfter 
Klub.

Jørgen Jørgensen, som 
overrakte medaljen, fortalte, 

at Mickel Dahl kun var en lille 
dreng, som tog med farmand 
i klubben og trænede ved at 
løfte et kosteskaft, ”dengang 
vidste du sikkert ikke selv, 
hvor stærk du egentlig var”. 

- Men du fortsatte trænin-
gen, flere og flere kilo kom 
på, og i en alder af 12 var du 
så sikker på din styrke, at du 
på en Fodbold-Camp udfor-
drede de voksne trænere med 
et væddemål om, hvem der 
kunne bænke flest kilo. Du 
vandt naturligvis og efterlod 
samtlige trænere som tabere.

Mickel Dahl fortsatte med 
at score medaljer som sølv i 
dødløft ved både europa- og 

verdensmesterskaberne for 
juniorer og bronze i bænk-
pres.

Senest i 2017 har han vun-
det hele seks guldmedaljer, 
to sølvmedaljer og tre bron-
zemedaljer.

Priskomitéen består af tre 
valgte idrætsledere plus KTIS’ 
to repræsentanter i Folkeop-
lysningsudvaget suppleret 
med den siddende formand 
for Tårnby Kommunes Kultur-
udvalg, pt. Henrik Zimino.

Hvis noget, som foregår for tredje 
gang er en tradition, så var det alt-
så en musikalsk tradition, at unge 
elever fra Tårnby Musikskole stod 
for de musikalske indslag ved pris-
overrækkelserne.  Elever og solister 
underholdt før og efter selve højti-
delighederne med sang, guitar og 
tværfløjter.

Julie Dyhr (sang og guitar) sang 
Dodo and The Dodos ”Vågner i nat-
ten” samt to egne sange.

Sara Lauridsen (sangsolist) sang 

”Someone to watch over me”
Liva Lindgren og Cecilie Bækga-

ard (Duet) sang ”Engle eyes”.
De sidste to numre er fra teater-

koncerten ”It don’t mean a thing if 
it ain’t got that swing”, som blev op-
ført på Kulturzonen i fredags.

Og så spillede to tværfløjtesoli-
ster ”Sicilienne” af Fauré.

Den musikalske tradition

Her er det Mie Pittersen 
der synger et Adele 
nummer samt ”Easy 
money” fra musicalen 
”The life” med 
musikskolelærer Trygve 
Dreier på piano. 

Tidligere borgmester, nu formand for Kuturelt Udvalg, Henrik 
Zimino, gengav muntert at han i indstillingen af Erling 
Langtved kunne læse, at han var en af AK Vikings usynlige 
ledere, der bare altid er der.

Formand for Kastrup Tårnby 
Idræts Sammenslutning, 

Jørgen Jørgensen overrakte 
Idrætsmedaljen, Årets  Fund 

til styrkeløfteren Mickel 
Dahl fra Tårnby Styrkeløfter 

Klub. 

Borgmester Allan S. Andersen overrakte Tårnby kommunes 
æresmedalje for Idræt 2017 til Jan Urban som repræsentant 
for Svømmeklubben KVIK. Foreningen fik prisen for en lang 
række sportspræstationer, leveret af mange af klubbens 
medlemmer.
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Amager Orienteringsklub er 
arrangør, når flere hundrede 
orienteringsløbere mødes 
i Kongelundsskoven, hvor 
løbere fra 12 forskellige 
klubber kæmper om op- og 
nedrykning i o-klubbernes 
divisionsliga

Der kommer til at lugte lifligt 
at mudrede sokker, grøfte-
vand og svedfyldte løbetrøjer, 
når en af orienteringsspor-
tens store divisionsmatcher 
kommer forbi Amager 6. maj. 
400 forrevne og måske for-
vildede løbere vil forsøge at 
finde poster i grøfter, i brom-
bærbevoksede lavninger og 
ved obskure vækstgrænser 
i Kongelunden – i skarp kon-
kurrence med hinanden.

- Det specielle ved divisi-
onsmatcherne er, at det ikke 
kun er eliteløberne, der tæl-
ler. Et avanceret beregnings-
system gør, at løbere i ung-
domsklasser, eliteløbere og 
folk op til 80-års alderen har 
mulighed for at skaffe point 

til deres egen klub, hvis de 
blot kan slå løbere i samme 
kategori fra de andre klubber, 
forklarer stævneleder Erik 
Nielsen fra AMOK – Amager 
Orienteringsklub.

- Det er en utroligt demo-
kratisk sport, hvor vi ser alt fra 
børnefamilier, eliteløbere – 
og så pænt mange erfarne se-
niorløbere over 50, som kæm-
per mod konkurrenter fra an-
dre klubber. Divisionsmatch-
erne er nogle af de mest vel-
besøgte og stemningsfyldte 
stævner, fordi klubberne 
drager afsted i samlet flok for 
at udfordre deres ærkerivaler 
fra naboklubberne.

De 12 klubber, der kæmper 
mod hinanden, kommer alle 
fra Sjælland, men er spredt 
lige fra Helsingør Ski- og Ori-
enteringsklub i Nordsjælland 
til Holbæk Orienteringsklub 
og 0-63 fra Vordingborg. 

Løbet åbent for alle

Stævnet i Kongelunden er 
det første af årets tre divisi-

ons-stævner, hvor klubberne 
samler point og til september 
rundes sæsonen af med de 
afsluttende op- og nedryk-
ningsopgør. For klubberne er 
der meget på spil, for halvde-
len af klubberne skal enten 
ud i op- eller nedrykningsop-
gør ved årets afslutning.

- Udover de orienteringsba-
ner, der bruges til selve divi-
sionsmatchen, tilbyder AMOK 
også åbne baner, som alle 

andre kan få lov til at prøve 
kræfter med, forklarer Erik 
Nielsen. 

- Det betyder, at man frit 
kan dukke op på selve dagen, 
eller tilmelde sig på forhånd, 
og vælge mellem lette ba-
ner på blot 2,5 kilometer el-
ler svære baner på op til syv 
kilometer. Der er noget for 
både de rutinerede og for fa-
milier, der vil gå på postjagt 
med børnene. Her kan man 
hjælpes med at læse kortet 
og finde ud af at vende det 
rigtigt undervejs.

- Netop det med at tage på 
en familietur i skoven er den 
mest almindelige måde, at vi 
får nye deltagere i sporten. 
Ofte går man sammen de før-
ste par gange, og siden får 
både forældre og børn lyst til 
at tackle baner målrettet de-
res egen aldersgruppe.

Begyndere kan få hjælp til 
at læse de specialtegnede og 
meget detaljerede oriente-
ringskort. Tidtagningen fore-

går med moderne teknologi, 
hvor løberne ”bipper” poster-
ne elektronisk. Det betyder, at 
løberne bagefter kan få over-
blik over præcist hvor mange 
minutter og sekunder, de har 
brugt mellem hver post. Nye 
løbere kan leje udstyr på da-
gen.

Fladt, tæt og mudret

- Kongelunden er uden sam-
menligning det bedste terræn 
til orienteringsløb på Amager. 
Skoven er ganske vist fladere 
end en pandekage, men den 
er også kendt for at være gan-
ske tæt tilgroet med krat og 
brombær og stor variation i 
de forskellige dele af skoven. 
På de svære baner skal løber-
ne ofte på tværs af terrænet 
for at fange små grøfter eller 
vækstgrænser, mens løberne 
på de lette baner får lov til at 
blive på stierne, fortæller Erik 
Nielsen.

Amager Orienteringsklub, 
der står for at afholde stæv-
net, er Danmarks yngste ori-
enteringsklub. Siden klubben 
blev stiftet for ti år siden, er 
den konstant vokset i med-
lemstal, og klubben er to gan-
ge selv rykket op i divisions-
matcher, senest sidste år, hvor 
klubben sikrede sig adgang til 
4. division. Der er dog et styk-
ke vej til orienteringssportens 
1. division, hvor landsholds-
løbere ofte deltager i stæv-
nerne.

spanger

INFO:
Løbere, der har lyst til 
at prøve kræfter med 
orienteringssporten 
eller som blot vil opleve 
stemningen ved et 
af sæsonens største 
orienteringsstævner, 
kan møde op ved 
Kongelundsfortet på 
Kalvebodvej 254 (p-plads), 
søndag 6. maj kl. 10 – 12, 
eller tilmelde sig forud på 
info@runamok.dk
Stævnets hjemmeside www.
runamok.dk

400 orienteringsløbere fra hele Sjælland 
mødes 6. maj til divisionsstævne i 
Kongelundsskoven.(Arkivfoto: Ernst 
Poulsen)

Stævnet er også åbent for 
lokale løbere og begyndere, 
der vil prøve kræfter med 
baner lige fra 2,5 til 7 km. 
(Arkivfoto: Ernst Poulsen)

Du kan selv komme med til

...Orienterings- storstævne i Kongelunden

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 lørdag 7. juli 
Sted: Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød. 
Pris: 1975 DKK for 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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Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har 
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk 

arbejde, hjælpeinstruktører etc. 
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det 
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skrive lidt om foreningerne som dette eksem-
pel: Kastrup Højdespringer Forening har 60 
medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og 
deltager i danmarksturneringens 1. division. 

Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin tele-
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og 
din ansøgning. Jo før jo bedre.

Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe der 
er foreninger, der benytter det) så send mail med 
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk

Mere info: Ring til redaktionen dlg. mellem 9 og 
12 (og mange andre tider) på 32 509 290 

Glad for bøger?
Tårnby Bladforening

savner en boganmelder
Vi søger person
.. med lyst til at læse nye bøger fra mindre kendte 
forlag
.. med lyst til at give sin mening til kende
.. som kan holde deadline og skrive ”jordnært”

Vi tilbyder:
.. cirka en ny bog hver måned
.. at du selv vælger bøger efter en foromtale fra 
forlagene
.. at du kan vælge en prøveperiode

Vores boganmelder gennem mange år 
har valgt at trække sig tilbage (bør-
nebørn og den slags tidsfordriv), så 
vi søger en ny boganmelder. 
Det er bøger fra mindre forlag vi får 
tilbudt til anmeldelse, så anmelderen 
får førstehåndsindtryk af et helt nyt 
repertoire.

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og 
driftes overvejende af frivillige. Avisen udkommer 
en gang hver måned og har et blandet indhold af 
politik, nyheder, forenings- og kulturstof, kirkesi-
der og featurestof.

STILLINGER I FORENINGSLIVET 

 Frivillige mentorer søges
Hjælp en ung i udskolingen,  

gerne en du kender i forvejen

Landsforeningen Talentspejderne søger 
medarbejdere, efterlønnere og pensionister 

til at hjælpe unge på vej til uddannelse.

Vi søger personer med:
• Erhvervs-/livserfaring i job (eventuelt frivilligt).
• Overskud og tid (1½ time om ugen) i 24 uger.

Vi tilbyder:
• Gratis kursus i talentprogrammet onsdag 16. maj 
2018 (Tilmelding nødvendig)
• Et veldokumenteret talentprogram med  
tilrettelagt dagsorden på møderne
• Opbakning af konsulent i forløbet
• Et netværk af certificerede mentorer

Kontakt: konsulent Pia Agerskov for infor-
mation og tilmelding til mentorkursus på 
6122 6010/pia@talentspejderne.org’

Landsforeningen Talentspejderne er en  
non-profit humanitær  orga-
nisation; vi samarbejder med 
Tårnby og Dragør kommuner. 
Talentspejderne fondes af 
Det Obelske Familiefond.

Stor fødselsdagsfest på 
stranden

Vær sammen med familien og 
undersøg naturen på én og 
samme tid, når Naturcenter 
Amager Strand holder treårs 
fødselsdag. De velkendte 
røde flag og pladsen mellem 
de patinaprægede træbyg-
ninger vil være omdrejnings-
punktet for en række aktivi-
teter, hvor man kan udforske 
strandens natur. Der vil med 
garanti både være noget at 
lære og hygge sig om.

Også sidste år dannede 
naturcenterets fødselsdag 
rammerne om en lærerig og 
aktivitetsspækket dag for 

Amagers børnefamilier. Her 
kunne man blandt andet tage 
med på fugletur, hoppe i et 
par waders og tilberede fisk 
i en rygeovn. Begejstringen i 
både børns og voksnes øjne 
var ikke til at tage fejl af, og 
netop derfor gentager natur-
centeret succesen.

Man vil igen i år kunne op-
leve tre klassiske Naturcenter 
Amager Strand-oplevelser, 
som alle foregår ude på stran-
den.

Tag for eksempel ud i wa-
ders og undersøg fiskene og 
krabberne, der hvor de bor. 
Med naturcenterets grej kan 
man komme helt tæt på. Der 
er waders i alle størrelser, så 

både lillesøster og bedstefar 
kan også komme med. Det er 
en hel speciel fornemmelse at 
kunne gå ude i vandet, uden 
at blive våd, som både store 
og små kan fascineres af.

Med skalpel og kyndig vej-
ledning kan man også prøve 
at dissekere en fisk. Her kan 
I altså blive klogere på, hvor-
dan fiskene føles og ser ud 
indvendigt. Oplagt er det at 
prøve at sammenligne fisken 
med, hvordan vi mennesker 
ser ud.

Slutteligt kan man også 
tage på jagt mellem klitterne 
for at undersøge forårets in-
sektliv med et par hjemme-
byggede insektsugere. Lige 

nu kribler og krabler det løs 
imellem buske og siv, så der 
er masser at finde. Er du ikke 
selv helt sikker, kan du med 
garanti få hjælp til at finde ud 
af, hvad det er, du har fanget. 
Måske kan du endda få en god 
historie eller to med om de 
små skabninger.

Der skrues desuden op for 
fødselsdagsstemningen, når 
der serveres sandkage og lidt 
at drikke for de besøgende.

Fødselsdagen er for alle, og 
det er gratis at komme. Aktivi-
teterne er særligt rettet mod 
børn, men både storesøsken-
de, forældre og bedsteforæl-
dre er naturligvis mere end 
velkomne.

Arrangementet foregår 
lørdag 5. maj kl. 10-14. 
Naturcenter Amager Strands 
adresse er Øresundsstien 
7, 2300 København S. og 
ligger 500 m fra Øresund 
Metrostation.

 

Der er Waders i alle størrelser, 
så selv om vandtemperaturen 
ikke er så høj endnu, at man 
får lyst til en dukkert, kan 
man komme tæt på både 
fisk og krabber i deres rette 
element.

Strandfest med sandkage

Udstyret er på plads, 
når Naturcenter Amager 
Strand inviterer til natur-
fødselsdagsfest.
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PETER KANIN, dansk tale
27 – 29/4:  kl. 13.00 t. f. a.

HULEMANDEN STEN, dansk tale
27/4:  kl. 15.00 t. f. a.

THE POST
27/4 – 1/5:  kl. 17.15 t. o. 11

AVENGERS INFINITY WAR, 3D
27/4 – 2/5:  kl. 19.30

AVENGERS INFINITY WAR, 2D
27 – 29/4:  kl. 13.30 + 17.00
30/4 – 2/5:  kl. 17.00
3 – 4/5:  kl. 19.00
5 – 6/5:  kl. 14.00 + 19.00
8 – 14/5:  kl. 19.00 t. o. 11

LADY BIRD 
27/4 – 2/5:  kl. 20.00
3 – 8/5:  kl. 17.30
10 – 13/5:  kl. 14.30 fr. u. 7

MESTERDETEKTIVEN SHERLOCK 
GNOMES – dansk tale 
Forpremiere:
28 – 29/4:  kl. 15.00
Danmarkspremiere:
3 – 4/5:  kl. 17.00
5 – 6/5:  kl. 13.30 + 15.30
7 – 9/5:  kl. 17.00
10 – 13/5:  kl. 13.30 + 15.30
19 – 21/5:  kl. 13.00 + 15.00 fr. u. 7

Doxbio:
HJERTERDAME
2/5:  kl. 17.30
Danmarkspremiere:
THE JOURNEY 
3 – 4/5:  kl. 19.30
5 - 6/5:  kl. 17.00 + 19.30
7 – 9/5:  kl. 19.30
10 – 16/5:  kl. 17.00 t. o. 11
Danmarkspremiere:
TULLY 
9 – 15/5:  kl. 17.30
17 – 22/5:  kl. 19.30 fr. u. 7

UTØYA – 22. JULI 
10 – 15/5:  kl. 19.30
16/5:  kl. 20.15

DEADPOOL 2 
Forpremiere:
15/5:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
16 - 18/5:  kl. 17.30 + 20.00
19 – 21/5:  kl. 14.00 + 17.30 + 20.00
22/5:  kl. 17.30 + 20.00
23 – 24/5:  kl. 18.00 + 20.30

FARVEL TIL TYSKLAND 
17 – 22/5:  kl. 17.00 t. o. 11

Danmarkspremiere:
SOLO: A STARWARS STORY, 3D 
23 – 24/5:  kl. 20.00

SOLO: A STARWARS STORY, 2D
23 - 24/5:  kl. 17.00

Pyjamasbio
16/5:  kl. 19.00

Champions League finale
26/5:  kl. 20.45
- vi viser optakt fra kl. 19.30

Formel 1: Monaco
27/5:  kl. 14.10
- vi viser optakt fra kl. 13.30

Mød Pumba og Grislings stemme!
30/5:  kl. 18.30

MESTERDETEKTIVEN 
SHERLOCK GNOMES
Der er nogen, som stjæler havenisser fra 
Londons haver, og Gnomeo og Julies venner 
begynder at forsvinde. Mesterdetektiven 
Sherlock Gnomes ankommer med sin 
følgesvend Watson, og opklaringsarbejdet fører 
vores venner på et hæsblæsende eventyr, hvor 
de møder nyt havepynt og opdager en skjult 
side af storbyen. 

SOLO: A STARWARS STORY
Her møder vi Han Solo og Chewbacca, 
herunder deres møde med Lando Calrissian. 
Denne rumwestern foregår før den unge 
slyngelagtige smugler Han Solos og hans 
partner Chewbaccas første møde med Obi-Wan 
Kenobi og Luke Skywalker i Star Wars Episode 
IV: Et nyt håb.

TULLY 
Marlo har netop født sit tredje barn og er ved 
at brænde fuldstændig sammen af træthed. 

Hendes velhavende bror tilbyder at betale 
en natbarnepige. Det bliver fantastiske Tully, 
som fuld af nærvær og overraskelser viser sig 
at være gjort af et helt særligt stof, der giver 
overskuddet tilbage til den udkørte mor. 

UTØYA – 22. JULI
Utøya 22. juli er blevet til på baggrund af 
vidneforklaringer og kendte fakta, og skabt i 
tæt dialog med flere overlevende. Af respekt 
for ofrende og deres pårørende er karakterer 
og enkeltoplevelser opdigtede. I filmen møder 
vi Kaja og hendes venner på sommerlejren og 
ser hændelserne sådan, som de kunne have 
set ud for nogen på øen. 

FARVEL TIL TYSKLAND
2. verdenskrig er slut, de allierede har 
overtaget magten i Tyskland, og de jøder, der 
har overlevet Holocaust, er blevet placeret i 
amerikanske rehabiliteringslejre. 
For at skaffe penge til at forlade Tyskland og 
rejse til USA, starter David Bermann og hans 

Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

FORPREMIERE
DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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venner og de andre en forretning, hvor de med 
lidt uærlige kneb sælger lagner og håndklæder 
til de tyske borgere. 

THE JOURNEY
De to uforsonlige fjender på hver sin side af 
den brutale og mangeårige konflikt i Nordirland 
– politikeren og præsten fra Democratic 
Unionist Party Ian Paisley og Sinn Fein 
politikeren Martin McGuinness bliver afbrudt 
under en fredsforhandling pga. et uvejr og 
tvunget til at eskortere hinanden på en kort 
køretur gennem landet.

LADY BIRD
Christine vil så langt væk fra barndoms-
hjemmet i Sacramento – Californiens svar på 
Midtvesten - som muligt. 
Hun vil ikke engang bruge det navn, hendes 
forældre gav hende ved dåben, men det, hun 
har givet sig selv: Lady Bird. Og mens hun 
drømmer om at komme på college ovre på 
Østkysten – hvor de har kultur, kæmper hun 
samtidig derhjemme bitre kampe med sin mor, 
som altid kritiserer hende.
Et lyspunkt er dog, at hun kommer med i 
årets musical, hvor hun møder den søde og 
respektfulde Danny, der kommer fra den 
velhavende del af Sacramento.

DEADPOOL 2
Efter at have overlevet et næsten fatalt bøffel-
angreb, kæmper en vansiret kantinekok for 
at blive byens hotteste bartender. Han finder 
sin eventyrlyst, samtidig med at han gør sig 
fortjent til det eftertragtede kaffekrus med 
skriften ”Verdens bedste elsker”.

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr.  (hvert klip 
betaler for en billet op til 65,- kr.). 
Tillæg ved 3D film kr. 20,-. 
Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm, 
for- og danmarkspremierer.

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.

BABY BIO KL. 11.00
8/5: LADY BIRD
15/5: TULLY
22/5: DEADPOOL 2
29/5: Forpremiere: I FEEL PRETTY

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
8/5: LADY BIRD
15/5: THE JOURNEY
22/5: FARVEL TIL TYSKLAND
29/5: Forpremiere: BREATHE

PYJAMAS BIO
16/5: kl. 19.00
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GLARMESTER

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

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

Agria Dyreforsikrings hun-
degåtur har fået vokseværk, 
og kun to år efter den første 
gåtur, får mange flere hun-
deejere nu mulighed for at 
mødes, gå tur og bidrage til 
velgørenhed. I år vil gåturen 
således finde sted i 19 skan-
dinaviske byer.
I Danmark kommer gåturen til 
at finde sted ved Charlotten-
lund Slotspark.

For hver hund, der deltager 
med ejer, donerer Agria 50 
kroner ubeskåret til Dyrenes 
Beskyttelse. Donationen er 
øremærket til hundevelgø-
renhed. Ved tidligere hunde-
gåture i Sverige er der ind-
samlet 137.500 kroner.  

-  Hver en krone gør en for-
skel, så vi håber på et stort 
fremmøde og på godt vejr. 
Der er lækre goodiebags til 
de første 300 deltagere som 

tak for hjælpen og et min-
de om en god dag. Ud over 
hundegåturen er der mange 
andre hundeting at se på ek-
sempelvis opvisninger og in-
formationsstande, siger Tine 
Antvorskov, direktør for Agria 
Dyreforsikring.

Regnvejr er ingen und-
skyldning for ikke at deltage 
i turen, forklarer Tine Ant-
vorskov. Agria Dyreforsikring 
sørger nemlig for regnslag til 
de fremmødte, hvis de selv 
sørger for gummistøvler.

INFO:
Lørdag 19. maj. 
Charlottenlund Slotspark og 
skov. Fælles start kl. 11.00, 
og derefter sendes hold 
afsted frem til kl. 13.00. 
Hundegåturen slutter kl. 
14.30.
 www.agria.dk.

Trafikselskabet Movia har efter udbud tildelt 
kontrakt til Siemens, som de næste tre år skal 
stå for etablering af el- ladestandere og den 
nødvendige ladeinfrastruktur.

De ensartede ladestandere og ladeinfra-
struktur giver de Sjællandske kommuner og 
region bedre mulighed for at vælge elbusser 
til gavn for miljøet og den grønne omstilling, 
når busdriften udbydes. 

Københavns Kommune og Frederiksberg 
Kommune har på forhånd tilsluttet sig den nye 
aftale. Ballerup og Egedal kommuner har også 
vist interesse for aftalen.

De første buslinje, der etableres ved hjælp 
af den nye rammeaftale, forventes at blive lin-
je 18, samt linje 2A, som på baggrund af et nyt 
udbud kommer i drift som 18 meter led-elbus 
i slutningen af 2019. 

Aftalen bidrager samtidig til, at det fælles 
kommunale og regionale mål om fossilfri bus-
drift i 2030 kan nås.

Siemens skal levere ladestanderne

Hunde- og folkefest kommer til Danmark

Bowlingklubben Spares And 
Strikes (SAS) har sin daglige 
gang i Lanes & Lounges på 
Englandsvej, og er blandt de 
fem største bowlingklubber 
i Danmark 
Klubben rummer alt fra ny-
begyndere til landsholds-
spillere, som er en del af ver-
denseliten og har taget flere 
medaljer ved både europa- og 
verdensmesterskaber.

Bowling er en unik sports-
gren i den forstand, at den 

kan dyrkes af mennesker i alle 
aldre og på alle niveauer, lige-
som den kan dyrkes både in-
dividuelt og i alle afskygnin-
ger af holdsammensætninger 
samt på tværs af køn. 

I SAS er der otte spillende 
hold i Danmarksturneringen 
– herunder også et hold i lan-
dets højeste række på både 
herre- og damesiden. Som 
det ser ud med kun to kampe 
tilbage, ligger herreholdet på 
en 3. plads i bowlingligaen, 

hvilket giver adgang til en 
plads i slutspillet, hvor der 
skal spilles om det danske 
mesterskab.

Nye spillere

Der er naturligvis også hold 
til de helt nye spillere, og i 
klubben bestemmer man selv, 
hvornår man føler sig klar 
til at kaste sig ud i en kamp. 
Klubben tilbyder en mentor-
ordning i de tilfælde, hvor 
der vurderes at være behov 
for dette, så man kan føle sig 
ekstra tryg og have en direkte 
kontakt- og omsorgsperson 
tilknyttet.

- Vi er en meget social klub, 
der holder både sommer- og 
julefest, og til vores træning 
tirsdag aften fra kl. 19 - 20 
fylder vi alle hallens 20 ba-
ner – men vi har altid plads til 
flere medlemmer. Vi tilbyder 
desuden en gratis prøvetime 
for de, der skulle have lyst til 
at kigge forbi en uformel, men 
hyggelig omgang bowling, 
fortæller Stig Agerbo, For-
mand for SAS Støtteforening.

bbark

Træningsaften, tirsdage kl. 
19-20, bowlingcentret Lanes 
& Lounges, Englandsvej.

Foreningsportræt af bowlingklub

Lørdag 
d. 2. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2018
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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

Du kan være med til at producere Tårnby Bladet. Vi  hygger os, mens vi arbejder med siderne og 
vi kan oplære dig i Photoshop og InDesign

 
Henvendelse til redaktionen tlf. 32 509 290 hverdage kl. 9 - 12 

eller på mail: redaktionen@taarnbybladet.dk 

NCC introducerer et nyt produkt til vejside-
rabatter, der er tre gange så stærkt som det 
traditionelle

NCC entreprenørvirksomhed henter Hyperit, 
granitgrus fra Norge til en  belægning til vejsi-
derabatter. Hyperit er produceret af en meget 
tung bjergart med en høj densitet.

Bilister kender til render langs asfalten, der 
ophober vand eller render, der er så dybe, at 
de skaber trafikfarlige situationer.

I dag anvender mange traditionelle materia-
ler og fylder i rabatterne gang på gang. Når det 
regner, opblødes disse materialer og skubbes 
langt ind på sidearealerne, når trafikanterne 
kører ud i rabatterne. Foreløbig er der udlagt 
over 50.000 tons i rabatterne rundt omkring i 
landet.

Hyperit Rabatgrus er ikke almindeligt sten-
mel. Finstoffet i materialet har nemlig fra natu-
rens side ‘noget fedtet i sig’ der får stenmelets 
partikler til at klæbe sammen. Lidt lige som ler 
klæber de større partikler sammen i leret grus, 
men uden at materialet smatter ud, når det er 
vådt og belastes tungt. Når stenmelet er lagt 
ud og komprimeret, kan det tåle de store tryk, 

som biler og andre køretøjer altid laver, når de 
kommer til at køre ud i rabatten

tsp

Den sorte vejstribe er ikke en sørgerand. Det 
er Hyperit Rabatgrus, der ikke skyller væk, når 
det regner. Det betyder, at der ikke udledes 
partikler til miljøet, og at der ikke løbende 
mistes materiale, der efterfølgende skal 
genpåfyldes.

Det er det, du ser i vejsiden

Et flydende russisk kærnekraftværk Aka-
demik Lomonosov har sat kurs fra værftet i 
Sankt Petersborg via Østersøen, Øresund og 
Kattegat videre nord om Norge mod Mur-
mansk.

Tidspunktet for transporten af atomkraft-
værket er lidt af en hemmelighed. Russerne 
har blot fortalt, at det vil ske mellem 20. april 
og 20. maj. 

Ifølge Projektchef Kim Söderling fra stråle-
sikkerhedscentralen Stuk, bliver kraftværket 
transporteret uden brændselsstave eller an-
det radioaktivt materiale ombord, det har de 
russiske myndigheder meddelt.

Et eksperiment

Akademik Lomonosov er 144 meter langt, 30 
meter bredt og har en vægt på 21.500 ton. Det 
transporteres på en specialbygget pram, der 
vil kunne ses på turen gennem de danske far-
vande. Ifølge estiske medier bliver transporten 
ledsaget af et fartøj fra den russiske marine.

Akademik Lomonosov er et pilotprojekt, 
og går alt efter planen er kraftværket i drift 
i år 2019. 

Hvis atomkraftværket fungerer som til-
tænkt har eksempelvis gasvirksomheden 
Gazprom udtrykt interesse for at købe flere 
kraftværker til at forsyne olie- og gasfeltet 
på Kolahalvøen og i Jamal med el og varme.

Kernekraftværk 
gennem Øresund  
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