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DE FØRSTE PYRAMIDER blev bygget i Ægypten 
ca. 2630 før Kristi fødsel og det krævede over 
20.000 personer at bygge en pyramide. Vores 
dygtige piger fra Golden Angels Cheerleaders 
er bare et par splitsekunder om at nå op til de-
res høje pyramide niveau, når de giver opvis-
ning i Københavns Lufthavn inden afrejsen til 

UCA International All Star Championship i USA. 
De kunne også med stor ret have lavet triumf-
buer ved hjemkomsten. Holdet præsenterede 
godt i konkurrencen i cheerleadernes hjem-
land opg så er de fra flade Amager. Foto: GAC.

Læs mere sport på side 42-45.

Det blev en god fødsel

Nu skal det åbenbart være dem og os!

De ville noget mere, sagde 
revy-holdet fra Dragør, da 
de  flyttede løjerne fra 2791 
til 2300 S

Af Terkel Spangsbo

Halløjsa som forventningerne 
var skruet op, da skuespiller-
ne fra det garvede revy-hold 
i Dragør flyttede teltpælene 
op og premierede i Teater 
Play på Strandlodsvej.

Det var holdet selv, som 
vinteren igennem professio-
nelt havde lovet, at ”nu skal I 
bare se!”. 

Og skulle vi så det?
Det korte svar er ja, det 

skulle vi. Det blev ikke no-
gen kedelig aften, ikke nogen 
nedtur - men da heller ikke 
en aften, som løftede taget, 
men mindre kan gøre det og 

revyen havde så mange gode 
takter, at det skriger på en 
gentagelse, måske endda en 
tradition.

Teater Play er en oplagt 
spilleplads for en revy som 
Amager revyen 2019. Til 
hverdag befolkes Play over-
vejende af standup-folket, 
men den intime scene (uden 
at lægge noget uartigt i det 
udtryk) er skabt til det store i 
det små - eller omvendt.

Det er ikke kun et funda-
ment, publikum præsenteres 
for. Det er en to-etagers byg-
ning, klar til indflytning, men 
med forventninger til, at der 
bliver en etage mere og så en 
tagterrasse om få år, gerne al-
lerede i 2020.

Anmeldelse på  side 13.

Skal foreningerne til at sortere 
medlemmerne efter deres bopæl

Af Terkel Spangsbo

KOMMENTAR

Foreningslivet i Tårnby – både de 
idrætslige og de ikke-idrætslige har 
haft gode vilkår og frie rammer. Stort 
set alle foreninger har adgang til ba-
ner, svømmehaller, gymnastiksale, 
udendørs baner med og uden kunst-
græs og belysning til de tidlige ef-
terårs- og vinteraftener, mødelokaler, 
festsale. Installationer som løber op i 
millioner i såvel anlæg som i drift.

Oven i hatten får foreningerne et 
tilskud (medlemstilskud) for hver 
yngre medlem under 25 år, som de 
engagerer i fornuftige og gode fritids-

aktiviteter.
Kan man ønske sig mere?
Ja det kan man og det gør man. At 

drifte en forening, at være instruktør 
på et hold eller deltage i bestyrelses- 
og udviklingsopgaven kan sammen-
lignes med job nummer to. Der læg-
ges timer i, ferier tilpasses forenings-
livet og opgaverne er ulønnede, men 
skal varetages med professionalisme.

Ledere fra mange foreninger delta-
ger udover opgaver i egen forening i 
overbyggende aktiviteter i landsfor-
bund og organisationer – og også i 
det kommunalt nedsatte Folkeoplys-
ningsudvalg, FOU.

I FOU er folkevalgte, ikke partipoli-
tisk interesserede med til at forme de 
rammer, foreningerne skal trives un-
der. De rammer er der partipolitiske 

ønsker om at stramme ind, skønt den 
største drivkraft i foreningsarbejde er 
den frihed, der ligger i opgaven.

Find jeres egen økonomi, find je-
res egne instruktører, find jeres egne 
bestyrelsesmedlemmer, saml selv 
dine ”legekammerater” og dyrk jeres 
hobby – det er foreningernes kende-
tegn. Men fra partipolitisk hold er der 
et (eller flere) ønsker om rammer og 
registrering og et ønske om, at fri-
tidsfaciliteterne skal være forbeholdt 
tårnbyborgere – sådan at forstå, at 
der skal arbejdes på, at foreningernes 
medlemmer fordeler sig med mindst 
50 procent fra Tårnby, ligesom man 
tidligere ønskede, at medlemstilskud 
skulle være forbeholdt medlemmer 
fra Tårnby.

Det lyder tilforladeligt, men selve 

foreningslivets dna er friheden til at 
organisere sig efter egne præferencer 
og uden skelen til geografi. Hvis den-
ne frihed ønskes nu stækket med hen-
visning til økonomi og med en argu-
mentation, der tager sit udgangspunkt 
i kommunegrænser og i en skelnen 
mellem ”dem og os”, så friheden til 
på foreningsniveau at bevæge sig frit 
rundt blandt kommunerne begræn-
ses, så giver det dels mere bureaukrati 
og grundlaget for det folkeoplysende 
arbejde i foreningerne trædes under 
fode / nedprioriteres og underkendes. 

At rejse er at leve, hedder et af Amager revyen 2019’s 
stærkeste numre. Selfie-kulturen kender ingen grænser og 
disse tre personer har næppe lært meget af kugleregn og 
død. Det er skægt, men dejligt rystende. Foto: Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub.

Terkel Spangsbo er redaktør af Tårnby 
Bladet, men i dette tilfælde også 

debattøren i sin egenskab af formand 
for paraplyorganisationen for de ikke 

idrætslige-foreninger i Tårnby – Tårnby 
Forenings Råd, TFR. 
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Lysende dame
Tårnby Bladet viderebringer gerne læsernes oplevelser - som de 
undrer sig over eller ønsker at give en kommentar med på vejen.

Her er det Finn-Erik Andreasen, som har reageret på diskus-
sionen om ligestillingen.

- For en uges tid siden opdagede jeg - efter at have rystet 
på hovedet af debatten om kønsneutrale lyskurver - dette 
pudsige syn.

Det kan ses i krydset Oliefabriksvej / Pilegård Alle / Brøn-
derslev Alle, når man står på det sydøstlige hjørne og kigger 
over mod Bageren.

Indsamling scleroseforeningen
I uge 14 (mandag 1. april) starter sclerose-
foreningens butiksindsamling 2019, hvor der 
opsættes indsamlingsbøtter i samarbejdende 
butikker også på Amager. 

I år er Tårnby/Dragør-lokalafdelings for-
mand, Sheila Rankilde sammen med tre andre 
scleroseramte kvinder afbilledet på bøtterne, 
der opstilles over hele Danmark. Hun er nr. to 
fra venstre.

Tjek din nye rejse inden Cityringen åbner
Når Cityringen, M3, åbner senere i år, skal busserne bindes 
tæt sammen med de mange nye metrostationer, de eksiste-
rende metrolinjer og tog. Du kan allerede nu på nytbynet.dk/
rejseplanen, særlig udgave af rejseplanen, se, hvordan din 
nye rejse bliver, når du skal i skole, på arbejde eller en tur i 
byen.

Rejseplanen viser ikke tidspunkter, men hvordan M3 indgår 
i din rute.

Årets kage kommer fra Bryggen
Mette Sophie Olsen fra Andersen Bakery i Thorshavnsgade på 
Islands Brygge har vundet konditorbranchens konkurrence 
årets kage.

Mette Sophie Olsen er udlært fra La Glace og har som svend 
arbejdet på Skodsborg Kurhotel og her i Andersen Bakery. 
Alle steder har hun fået plads til at udvikle og vise sine fær-
digheder og har deltaget i Årets kage fra alle sine arbejds-
pladser og har ved sine fem deltagelser haft en helt 
usædvanlig succes med to anden plad-
ser og to første pladser. Så vidt vides 
ikke overgået af nogen.

I år har hun kreeret ’PURPLE’. En 
elegant, simpel og klassisk smags-
komposition af vanilie-mascarpo-
ne mousse med solbær-verbena 
gele på en bund af pecan nødder 
sprayet med lilla-farvet choko-
lade.

Det burde ikke skilte os ad
ER DER NOGEN, DER VIL HAVE ET STALDTIPS? 
Der er stensikker gevinst og det er ikke noget 
med en hest eller lottotallene til næste træk-
ning, næh køb aktiver i skiltefirmaer og især 
i vejskilte firmaer, dem må der være omsæt-
ning i, det ved enhver bilist.

I BEDSTE FALD hjælper de os på rette vej og 
sørger til dels for, at vi ikke potter sammen 
med de fjolser, som kører i andre biler end 
vores. Når jeg pludselig kommer i tanke om, 
hvordan jeg vil indrette mit næste liv, skyldes 
det, at der har sneget sig en klummeskribent 
ind på min daglige avis’ bagside. Han piver 
over et antal hastighedsbøder, han har raget 
til sig og det var ikke for at køre for langsomt. 

HAN FÅR I SINE ARGUMENTER sovset sig ind 
i, at frihed, rummelighed og retfærdighed 
forsvinder i politiets iver for at opnå nogle 
dikterede indkomstmål, som ligefrem optræ-
der i finansloven. Det er så unfair, mener han, 
på trods af at der næppe er en udgift, som er 
lettere at undgå (for de fleste) end en hastig-
hedsbøde. Jeg synes, han og hans ligesindede 
(er det 200.000 bøder, der gives årligt for ha-
stighedsovertrædelser?) skulle undergrave 
denne post på regnskabet ved at køre efter 
skiltningen. Så kan de lære det!!!

JEG KAN IKKE komme i tanke om noget an-
det pædagogisk middel, som med grovfilen 
har lært mig lektien og der blev ellers brugt 
mange midler i min skoletid fra eftersidnin-
ger og fysisk afstraffelse – mit første hårtab 
indtrådte, da en gårdvagt ville tvinge mig ind 
i geleddet igen ved at tage førergreb på min 
tynde hårpragt.

EN SK…. OVERTRÆDELSE på otte kilometer på 
Tårnbyvej kostede og bortset fra et tilfælde, 
jeg vender tilbage til og hvor skiltene igen op-
træder i klummen, har jeg snydt finansloven 
mange gange, næste daglig.

Det er sjældent, at jeg klager over manglen på 
trafikskilte. Hvorfor skal man se et skilt, som 
siger ophævelse af den restriktion, du lige har 
kørt en lang strækning i stedet for byskiltet i 
fuld størrelse? Så ved du da, at nu træder nye 

regler i kraft. Du oplever det samme ved ind-
kørsel til Tårnby, at nu er der noget, du ikke 
længere må eller en begrænsning, som slutter 
og nu må du noget nyt. Hvis jeg bliver ejer af 
en skiltefabrik, vil jeg gratis donere fornuftige 
skilte, uagtet at det bliver dyrt.

ANDERLEDES ER DET med de testamentelige 
lange tekster på skilte, som optræder, hvor 
der muligvis er en ledig parkeringsplads. Der 
vil jeg kræve, at de p-selskaber, som scorer 
kassen på at gemme skiltene bag parkerede 
biler (sikkert nogen med dyr firmabetalt p-
licens), stiller direktøren op i al slags vejr 
med et grønt flag og sikrer sig, at alle, som 
nærmer sig p-pladsen, først skal underskrive 
en formular om, at man accepterer vilkårene. 
Hvorfor skulle det være anderledes end den 
smøre, du skriver under på med et flueben, 
hvis du nærmer dig et pengeinstituts hjem-
meside på nettet.

JEG SKREV IKKE UNDER på nogen formular 
om, at jeg i 1969 var klar over, at jeg flyttede 
ind i Tårnby kommune og dermed blev en af 
de særligt privilegerede blandt amatørskue-
spillere, som optrådte på scenerne i de den-
gang eksisterende festsale, indtil jeg sammen 
med ligeså teatertossede lejede os ind i en 
gammel cigarfabrik.

JEG VAR JO SÅDAN SET ikke udvalgt til den 
adresse, som jeg nu har haft i 50 år, det var 
helt tilfældigt og - nej ikke tankeløst, men ho-
vedkulds, da jeg ikke havde større viden om 
at skaffe mig en bolig, end at man kunne købe 
sådan en, hvis man var så heldig at få en ka-
non i hovedet. Sådan er det på mange måder 
med mig, jeg får noget ud af uheld. Da jeg som 
6-årig lod mig køre ned af en bil, var det en 

ambulance med ledigt bagagerum.

Nyd nu det forår, der helt sikkert 
er på vej, ønsker 

 den gamle redacteur, 
Terkel Spangsbo.
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mail eller ring.
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16.500 husstandsomdeles, re-
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DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 29. marts.

*OBS FØRSTKOMMENDE UDGA-
VE  herefter er Maj, der udkom-
mer fredag 26. april, deadline* 
onsdag 17. april. Annonce-dead-
line* onsdag 17. april*** - men 
ring, hvis man er senere på den.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
Juni udkommer fredag 24. maj*, 
deadline lørdag 18. maj **. An-
nonce-deadline torsdag 16. maj
Juli/aug. udkommer fredag 28. 
juni, deadline mandag 24. juni. 
Annonce-deadline fredag 21. 
juni
August* udkommer fredag 9. 

aug.*, deadline mandag 5. aug.. 
Annonce-deadline fredag 2. aug.
September udkommer fredag 
30. aug., deadline mandag 26. 
aug.. Annonce-deadline fredag 
23. aug.
Oktober udkommer fredag 27. 
sept., deadline mandag 23. sept. 
Annonce-deadline  fredag 20. 
sept.
*Ændringer i forhold til normalt.

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

Det er en succes med bagslag, at der er så 
mange aktive personer i Tårnby, som vil sætte 
gode og fornuftige aktiviteter i gang.

Det drejer sig om Stafet for livet, indsam-
linger, opfordringer til at komme til vigtige og 
spændende møder. Alt sammen kræver men-
neskelig tilstedeværelse og der råbes efter 
frivillige til dette og hint.

Der er basis for dobbeltjobning, et tidligere 
udskældt fænomen i fagbevægelsen - ikke 
noget med at tage arbejde fra en arbejdsløs.

Der er ikke een ting, som er løsningen, dem 
er der flere af, men det er i al fald ikke uden 

effekt, at give det frivillige folk gode og frie 
rammer - alt andet vil skræmme dem væk - og 
hvem har fornøjelse af, at vores by bliver ke-
deligere?

Kulturudvalget har luftet en idé til yderli-
gere at vise, at vi har et prisværdigt korps af 
frivillige og foreningerne viste derfor en palet 
af muligheder, så flest mulig fik en oplevelse 
af ros og anerkendelse. Men da kulturudval-
get ikke fik deres vilje, var det lige meget alt 
sammen og det bliver som det hele tiden har 
været. Bare det var så vel!

tsp

Større aktivitet skriger på flere hjælpere
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Ekulf Fuktisar

Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler og tænder.
D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion samt til normal opta-
gelse af kalk og er nødvendig for opretholdelse af normal knoglesundhed. 
Findes i varianterne; Unikalk forte, Unikalk Mega og Unikalk Silver. 
180+30 ekstra

Pris 130,95. 

Vi har fokus på verdens sundhedsdag.
Så kom ned på dit lokale apotek og få målt 
dit blodtryk.

Ekulf Fuktisar er sukkerfrie sugetabletter som stimulerer spytproduktionen. 
De aktive stoffer - æblesyre, natriumcitrat, dicalciumfosfat og xylitol beva-
rer fugtigheden i munden. 
Sammen hjælper ingredienserne også med at balancere pH værdien i 
munden. 
Tabletterne findes i flere forskellige smags varianter og giver en behagelig 
følelse i munden.
De kan anvendes efter måltider eller ved behov. 

Pris før 69,00. 
Pris NU 59,00.

Unikalk forte

GRATIS blodtryksmåling

Pikasol er fiskeolie-kapsler med koncentrerede Omega-3 fedtsyrer. 
EPA (Eicosapentaensyre) og DHA (Docosahexaensyre) 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. 
Pikasolen findes i flere varianter; Aktiv, anti-opstød, kolesterol-balance.

Pris før 149,95.
Pris NU 119,95.

Pikasol

Det foregår på:
Kastrup Apotek fredag 5. april kl. 10.00-12.00
Dragør Apotek fredag 5. april kl. 13.00-15.00
Vores to studerende vil tilbyde GRATIS blodtryksmåling!

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbuddene gælder fra den 25/03-2019 til og med 27/04-2019

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33

Stor forskel mellem rig og fattig i 
Tårnby og forskellene bliver større 
år for år, viser en analyse fra Fagbe-
vægelsens Hovedorganisation

Af Terkel Spangsbo

- Uligheden i Danmark er steget over 
de seneste år. Det gælder på lands-
plan og også, når vi kigger på de spe-
cifikke tal for Tårnby kommune, siger 
Per Olsen, formand for LO Hovedsta-
den*. 

I Tårnby er indkomsterne for den 
fattigste tiendedel af borgerne de 
sidste ti år faldet med 6,1 procent. I 
toppen af indkomstfordelingen har de 
rigeste 10 procent samtidig fået 14,8 
procent mere mellem hænderne. 

- Vi ser det som en trussel mod til-
liden og trygheden i vores land og vi 
finder det voldsomt bekymrende, at 
der derved bliver flere fattige børn. 

- Alene i Tårnby er antallet af fattige 
børn steget med hele 50 på bare et 
år. Derfor stiller vi forslag om et ulig-
hedsstop. Det vil sige, at politikerne 
skal forpligte sig på at føre en politik, 
som ikke øger uligheden.

Den rigeste tiendedel 

Formuerne i Tårnby er koncentreret i 
toppen af samfundet. Den mest vel-
havende tiendedel sidder på 34,7 pro-
cent af den samlede formue i Tårnby.

Det illustrerer, at den rigeste tien-
dedel i samfundet er markant mere 
velstående end resten.

Netop denne gruppe har været mål-
gruppen for en lang række skattelet-
telser gennem de senere år, hvilket 
har været med til at understøtte ud-
viklingen.

I den absolutte top af formueforde-
lingen sidder de 100 mest velhavende 
på en kæmpe formue. De 100 perso-
ner med højest formue i Tårnby ejer i 

alt 1,2 mia. kr.
Det beløb svarer til den samlede 

formue for de 11.050 voksne perso-
ner i Tårnby med laveste formue. 

Det antal svarer til 33,7 procent af 
det samlede antal voksne i Tårnby.

Flere fattige børn

Den skæve indkomstudvikling bety-
der, at der kommer flere fattige børn. 
Det skyldes især, at regeringen har 
sænket de laveste sociale ydelser ek-
sempelvis i form af kontanthjælpslof-
tet.

I 2017 var der 380 fattige børn i 
Tårnby, hvilket svarer til 4,0 procent af 
alle børn i Tårnby.

Fra 2016 til 2017 er antallet steget 
med 50.

Kilde: LO Hovedstaden

* LO Danmark har efter fusion 
med FTF Danmark 1. januar 2019 
ændret navn til Fagbevægelsens 
Hovedorganisation (FH). På lokalt 
plan hedder vi imidlertid stadig LO 
Hovedstaden da fusionen lokalt først 
sker i løbet af en 2-årig periode.

Tårnby Bladet har opfordret udvalgte politikere til at kommentere analysen.
På side 5 kan man læse svar fra borgmester Allan S. Andersen (A), Carsten 
Fuhr (C) og Dorthe Hecht (EhL). Venstres Ali Quais har også fået en 
opfordring, men har meddelt, at Venstre ikke kommenterer.

De rigeste bliver rigere og …

INFO: 
LO Hovedstaden* har fået lavet en 
analyse, som viser uligheden i alle 
landets kommuner målt ved 6 indi-
katorer. Analysen er udarbejdet af 
Fagbevægelsens Hovedorganisation 
på baggrund af tal fra Danmarks sta-
tistik.

FAKTA:
Gennem de sidste 10 år er udviklin-
gen gået i den gale retning. 

Mens den disponible indkomst 
for den dårligst stillede tiendedel 
i Tårnby er faldet med 6,1 procent, 
har den bedst stillede tiendedel fået 
14,8 procent mere mellem hæn-
derne.

Den disponible indkomst for me-
dianen er steget med 10,7 procent. 

Tallene er opgjort i faste priser og 
dermed korrigeret for prisudviklin-
gen.
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Københavns Lufthavn styr-
ker endnu engang indsatsen 
mod taxier, som ikke over-
holder aftalerne for taxikør-
sel i lufthavnen

Københavns Lufthavn har de 
senere år gennemført en mål-
rettet indsats for at komme 
problemet til livs med taxier, 
der holder i tomgang på de 
lokale veje og håber på at få 
en tur fra lufthavnen. 

Indsatsen har medført, at 
der i dag er styr på langt ho-
vedparten af de taxier, som 
kører til og fra lufthavnen. 
Der er dog fortsat beboere 
på Amager, som oplever pro-
blemer med ventende taxier 
flere steder i lokalområdet. 

Københavns Lufthavn har 
efter et møde med lufthav-
nens naboer iværksat en ræk-
ke nye tiltag, der skal styrke 
indsatsen mod de tilbagevæ-
rende taxier i lokalområdet, 
som ikke overholder reglerne.

Få overtræder aftalerne

I første kvartal af 2019 har 
lufthavnen afsat mandskab 
til at køre rundt i lokalområ-
det og observere hvor og hvor 
mange taxier, der opholder 
sig omkring lufthavnen.

- Observationerne giver 
overblik over problemets 
omfang og skaber grundlag 
for at gå i dialog med taxisel-
skaberne. Samtidig har luft-
havnen oprettet en direkte 

kommunikationskanal, hvor 
beboere kan skrive ind med 
deres egne observationer, si-
ger Kasper Hyllested, presse-
chef i Københavns Lufthavn. 

- Vi tager problemet med 
ventende taxier i lokalområ-
det alvorligt, og vi lytter til de 
frustrationer, som vores nabo-
er oplever. Vi kan konstatere, 
at vi er kommet langt i forhold 
til at få taxierne væk fra villa-
vejene og ind i det taxidepot 
i lufthavn, som vi har bygget 
til formålet, siger Kasper Hyl-
lested. 

- Men der er fortsat en lille 
gruppe, som ikke overholder 
reglerne. Dem skal vi have 
styr på. Vi er endnu ikke helt 
i mål, men vi stopper ikke vo-
res indsats, før problemet er 
løst.

En hårdere kurs

De lokale observationer af ta-
xichauffører er blot ét blandt 
flere initiativer, som er indført 
for at undgå, at taxier tager 
unødigt ophold i lokalområ-
det. 

Københavns Lufthavn har 
etableret et Taxi Management 
System, som taxiselskaberne 
skal tilmelde sig for at køre 
med kunder fra lufthavnen. 
Systemet har afhjulpet de 
store problemer, der tidligere 
har været med mange venten-
de taxier uden for lufthavnen. 

Der er sammen med taxi-

selskaberne indført hårdere 
sanktioner, når regler for 
ophold i lokalområdet eller 
servicekrav i lufthavnen ikke 
efterleves. Indgives der en 
borgerklage over en taxi, der 
ikke har overholdt reglerne, 
kan taxiselskabet tildeles en 
bod. 

Brug taxi@cph.dk

- Vi reagerer på alle henven-
delser, vi får fra borgerne. Og 
vi har også tildelt bod på bag-
grund af henvendelserne, for-
klarer Kasper Hyllested.  

- På nabomødet var der 
flere, der nævnte, at de ikke 
var trygge ved at tage billeder 
af taxier, og det er derfor også 
vigtigt at slå fast, at det ikke 
er nødvendigt. 

- Man kan nøjes med at 
sende os en e-mail på taxi@

cph.dk med beskrivelse af tid 
og sted og hvilket taxiselskab, 
der er tale om. Så tager vi sa-
gen op med selskabet og får 
undersøgt den til bunds. 

Københavns Lufthavn vil 
også fremadrettet afsætte 

mandskab til at patruljere vil-
lavejene og observere taxier i 
lokalområdet.

CPH indkalder til nyt na-
bomøde i løbet af 2019 for at 
følge op på indsatsen.     tsp

Stadig ventende taxier i lokalområdet

Nu kommer der bom for
Parkeringsarealet ved Havnehytten ved Kastrup Digevej er 
et af de steder, hvor taxierne langtidsparkerer på trods af 
parkerings– og standsningsforbud . Der kører dog også an-
dre biler end taxier helt ud på den sydlige mole.

Sammenslutningen af Motorbåds- og Sejlklubber i Ka-
strup Lystbådehavn, SAMKAS, har sammen med Forvaltnin-
gen undersøgt en mulighed for at begrænse adgangen til 
havneområdet ved opsætning af et bomanlæg, der er for-
synet med en nøgleboks med kode, som kan anvendes af 
bådejere, beredskab og A/S Øresund.

Kultur- og Fritidsudvalget har anbefalet, at der etableres 
en bomløsning i Gammel Lystbådehavn, som skal begrænse 
(især) taxier brug af Kastrup Digevej. Pris 15.000 kroner.  tsp

Det er fortsættelsen af P-pladsen 
ved Havnehytten, som hedder 

Kastrup Digevej og hvor 
langtidsparkerede taxier er faldet 

bådejerne i havnen for brystet. 
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cph.dk/klima

#thegreenjourneyison

Nu bliver vi CO2-neutrale.
Til gavn for passagerer, medarbejdere 
– og naboer

Vi har netop lanceret en ambitiøs klimastrategi med 
både konkrete mål og ambitiøse visioner:

CPH bliver en CO2-neutral lufthavn i 2019.
Vi nedbringer den udledning, vi har kontrol over (dvs. 
CPH’s energi- og brændstofforbrug samt medarbejderes 
forretningsrejser) og klimakompenserer restudledningen 
ved at støtte CO2-reducerende projekter i Danmark og 
andre lande.

CPH skal være en emissionsfri lufthavn med
emissionsfri transport til og fra lufthavnen i 2030.
Vi arbejder målrettet på at eliminere CO2-udledningen
fra driften og trafikken i og rundt omkring lufthavnen 
ved at fortsætte investeringer i solcelleanlæg og under-
støtte den grønne omstilling af landtransporten.

Hele lufthavnen skal være emissionsfri i 2050.
CPH skal være helt uden CO2-udledning fra selve luft-
havnen, flytrafikken, virksomhederne, der opererer i 
lufthavnen og landtrafikken til og fra lufthavnen.

Se mere på cph.dk/nabo eller cph.dk/klima
Følg os på facebook f

CO
2
-neutral
nabo

i 
2019

Lidt rigtigt, men også meget 
forkert

Carsten Fuhr (C) er skeptisk overfor 
statistik

Tårnby Bladet redaktion har sendt 
analysen fra FH til politikere i Tårnby 
og bedt om deres reaktion på budska-
bet.

Carsten Fuhr svarer:

- Jeg har, ligesom borgmesteren, kig-
get på materialet - og i mine øjne be-

viser det bare, at du kan dokumentere 
hvad som helst med statistik og især 
hvordan man segmenterer sine tal, in-
den man laver sine statistikker 

- Jeg mener ikke, at Tårnby er hver-
ken værre eller bedre end andre kom-
muner når man kigger på ulighed.

- Rent ideologisk mener de konser-
vative ikke at ulighed i sig selv er et 
problem 

spanger

Ulighed er ikke noget problem

Borgmester Allan S. Andersen sva-
rer på analysen fra LO Hovedstaden

- Jeg har nu fået set nærmere herpå 
og fået undersøgt lidt, skriver borg-
mesteren.

- Det er korrekt, at den økonomisk 
dårligst stillede tiendedel i Tårnby 
Kommune har oplevet en dårligere 
indkomstudvikling end på landsplan i 
perioden fra 2007-2017. 

- Meget afhænger imidlertid af, 
hvilket år man tager udgangspunkt i. 
Indkomstudviklingen på landsplan og 
i Tårnby Kommune er således mere 
ensartet, hvis man tager udgangs-
punkt i 2006 i stedet for 2007, og det 
samme gælder i det længere perspek-
tiv – målt tilbage fra 2000. 

Det fremgår af det medsendte ske-
ma, at Tårnby Kommunes 10 procent 
dårligst stillede er markant bedre stil-
let end de 10 procent dårligst stillede 
på landsplan. 

- I 2007 havde de 10 procent dår-

ligst stillede i 
Tårnby Kommu-
ne en disponi-
bel indkomst på 
84.597 kr. – 31 
procent højere 
end på landsplan 
(64.729 kr.). 

I 2017 har de 
10 procent dårligst stillede i Tårnby 
Kommune en disponibel indkomst 
på 96.921 kroner, der er næsten en 
fjerdedel højere end på landsplan 
(78.128 kr.). 

Således har Tårnbys dårligst stillede 
haft et langt højere udgangspunkt end 
de dårligst stillede på landsplan og 
sådan er det stadig, om end det er ud-
jævnet lidt i den forgangne periode, 
hvis udgangspunktet er lige præcis 
2007. 

- Så alt i alt har de 10 pct. dårligst 
stillede i Tårnby Kommune et bedre 
udgangspunkt end på landsplan, me-
ner borgmester Allan S. Andersen. tsp

Der er faktisk 300 børn, som vokser 
op i fattigdom i Tårnby

Af Dorthe Hecht, 
kommunalbestyrelsesmedlem, 

Enhedslisten og folketingskandidat. 

VIVE – Det Nationale forsknings-og 
Analysecenter for velfærd har lavet 
en undersøgelse af børnefattigdom i 
Danmark.

64.500 børn i Danmark vokser op 
med så store afsavn og mangel på 
muligheder for en tilværelse på lige 
fod med resten af befolkningen, samt 
ringe adgang til resurser, at undersø-
gelsen konkluderer, at de kan regnes 
for fattige. Den fattigdom berører ikke 
alene de 64.500 børn, men også deres 
familier. Altså tusindvis af mennesker 
i landet. 

Vi ved fra andre undersøgelser, at 
bare to år levet i fattigdom som barn 
vil forfølge børnene senere i livet.

Uligheden er steget i Danmark og 
fattigdommen ligger i slipstrømmen.

Kommuner landet over står ansigt 
til ansigt med denne fattigdom. Et 
spørgsmål ligger lige for. ”Har vi bør-
nefattigdom i Tårnby Kommune?”

Svaret er ja.

 Vi har lidt over 300 børn, som vokser 
op i fattigdom og dermed også deres 
familier. 

På det netop 
afholdte kom-
munalpolitiske 
topmøde i Aal-
borg blev de 
1500 deltagen-
de borgmestre 
og byrødder 
modtaget af en 
demonstration 
og røde faner med krav om styrkelse 
af velfærden og påpegning af, at bør-
nefattigdom er en kraftig indikator for, 
hvor hårdt kontanthjælpsloftet slår 
igennem. Så fagbevægelsen slår også 
alarm og peger på, at gode opvækst-
vilkår er en del af velfærden.

I kommunen må det være en op-
gave at imødegå udviklingen af bør-
nefattigdom og at kommunen i den 
henseende er opsøgende ift de børn, 
det handler om. Lige så vigtigt er det 
at samarbejde med de familier, det 
handler om og tilbyde en mulighed 
for en vej ud af fattigdommen og en 
værdig plads i samfundet. Et samfund, 
hvor børn der vokser op, ikke er dømt 
ude allerede i barndommen på grund 
af fattigdom. Det kræver et målrettet 
samarbejde på tværs af kommunale 
forvaltninger, hvor alle gode kræfter 
og kompetencer kommer i spil. 

Børnefattigdom i dagens 
Danmark, ja – men i Tårnby?
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… så kommer den faste 
hjælp fra firmaet Hjemme-
hjælpen A/S

Af Terkel Spangsbo 
Tegning: Benny Bang Jensen

Siden 1. marts har det igen 
været muligt for borgere, som 
er visiteret til hjemmehjælp 
at vælge en anden leverandør 
end den kommunale hjem-
mehjælp. Det betyder dog 
ikke, at den kommunale hjem-
mehjælp så holder op med at 
komme.

Hvis en klient/borger ek-
sempelvis udover den klas-
siske hjemmehjælp med per-
sonlig pleje også skal have 
støttestrømper på eller udle-
veret medicin, er det en op-
gave, som Tårnby Kommune 
indtil videre fastholder skal 
udøves af kommunens sosu-
assistenter.

Mens det var en ren kom-
munal opgave at give bor-
gerne hjemmehjælp, kunne 
hjælperen godt give medicin 

og hjælpe med støttestrøm-
per, men den del af service 
overfor borgerne er ikke med 
i den udliciterede entreprise, 
som firmaet Hjemmehjælpen 
A/S har fået.

Derfor kommer der med 
kort mellemrum to hjemme-
hjælpere til en klient, hvor 
der tidligere kun kom en.

- Det er et spørgsmål om 
autorisation og ansvar, fortæl-
ler forvaltningschef i Tårnby 
Kommune, Kim Madsen.

Det er jo gag

Der er teknisk og lovgivnings-
mæssigt tale om to forskellige 
ydelser. Den personlige pleje 
med at få tøj på, vaske klien-
ten og lignende er en såkaldt 
servicelovsydelse, hvorimod 
uddeling af medicin og støt-
testrømper (og 7-8 andre ting 
som forvaltningschefen siger) 
er en sundhedsydelse.

Kim Madsen bekræfter, at 
det forholder sig sådan, at der 
stadig kommer en kommunal 
sosu-assistent til borgere, 

Først kommer den kommunale hjemmehjælp …

som udover at være visiteret 
til ydelser under servicelo-
ven, typisk personlig pleje 
også er visiteret til en sund-
hedsydelse.

- Det er Kommunalbesty-
relsen, som har besluttet, at 
det kun var ydelser under 
loven om social service, der 
skulle omfattes af udbudsma-
terialet til private aktører på 
hjemmehjælpsområdet. Det 
var samme materiale, som 
var i udbud tidligere (oktober 
2013), siger Kim Madsen.

- Jeg kan da godt se, at det 
er gag, men det er også en 
kompliceret sag. 

Inden udbudsmaterialet 
blev sendt til Kommunalbe-
styrelsen var det behandlet 
i Sundheds- og Omsorgsud-
valget, fortæller Einer Lyduch 
(A), formand for udvalget.

Det er ikke sådan lige til …

Kim Madsen forklarer, at 
Hjemmehjælpen A/S har vun-
det opgaven på baggrund af 
udbudsmaterialet. Hvis Tårn-
by Kommune efterfølgende 
ændrer i opgaven (ved at 
overføre eksempelvis sund-
hedsopgaver, som ikke var 
med i udbudsmaterialet) vil 
andre firmaer, som har delta-
get i konkurrencen berettiget 
kunne hævde, at Hjemme-
hjælpen A/S havde fået op-
gaven under falske forudsæt-
ninger og Tårnby Kommune, 
som havde ændret i aftalen, 
ville kunne blive indstævnet 
for Ankenævnet for udbud og 
måske blive dømt til at betale 
bod.

- Det er ikke så lige til at 
give sundhedsopgaverne til 
Hjemmehjælpen A/S´ sosu-
assistenter, uagtet om de har 
den fornødne autorisation.

Der er også et spørgsmål 
om ansvar. Hvis opgaven med 
sundhedsydelser, som i dag 
udføres af ansatte i Tårnby 
Kommune, uden videre blev 
overført til en ansat under en 
anden arbejdsgiver, rejser det 
tvivl om ansvaret.

- Sker der fejl i medicin-
uddelingen eller sættes støt-
testrømperne forkert på, så 
der eksempelvis udvikler sig 
blodpropper – ja hvem har så 
ansvaret, spørger Kim Mad-
sen.

- Er det den nye arbejdsgi-
ver eller er det Tårnby Kom-
mune?

Kim Madsen kan ikke umid-
delbar oplyse hvor mange 
borgere, der på nuværende 
tidspunkt modtager hjælp fra 
kommunale sosu’er samtidig 
med, at de har ønsket den pri-
vate aktør.

- Men der arbejdes på sa-
gen, fortæller Kim Madsen. 

Kommunens Sundheds-
udvalg har, ifølge udvalgets 
formand Einer Lyduch (A), sat 
spørgsmålet på dagsordenen 
og forsøger at finde en løs-
ning. Imens må borgere, der 
modtager dobbeltydelsen 
hjemmehjælp og sundheds-
hjælp finde, sig i trængsel på 
trappen.

TØJ TIL HVERDAG OG FEST

Kom og se / prøv alle 
de nye flotte T-Shirts

Stort udvalg i jeans / 
bukser • Str. 34-52

Ny kjole til  
forårets fest

Nu er det snart forår
Sommerbukser i 
mange flotte farver

- os med tøjet og de sødeste kunder

T-Shirt 
499 95

Buks 
399 95

Bluse 
449 95

Bukser 
499 95

Kjole
599 95

Cardigan 
499 95

Top 
299 95

Buks 
399 95

Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

X
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Fortsættes næste side ...
Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 30.4.2019, kl. 
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:  
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2019
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2019 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 28.5., 18.6., 
27.8., 24.9., 29.10., 26.11. og den 17.12.2019
Der tages forbehold for ændringer.

PARKERINGSLICENS TIL GL. 
LYSTBÅDEHAVN OG KASTRUP SYD 
Bestilling og betaling af parkeringslicens foretages digitalt via kom-
munens hjemmeside. 
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes på 
kommunens hjemmeside.
Sundhedskort (gult sygesikringsbevis) 
Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort? 
Du kan nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjem-
meside www.taarnby.dk. Det koster kr. 200,-. Du skal benytte dit 
NemID og betalingskort.

EU-SYGESIKRING – DET BLÅ KORT
Det gule sundhedskort kan ikke længere bruges som rejseforsikring. 
I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort og evt. en privat 
rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på Borger.dk.

Indkaldelse af ansøgninger om 
TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om social 
service med frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner 
blandt andet ved at yde økonomisk tilskud.
Formålet er at støtte udviklingen af frivilligt socialt arbejde i lokalom-
rådet.
Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner som har mu-
lighed for at få tilskud, har typisk følgende karakteristika:
• at der er tale om socialt arbejde
• at det er en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende led i de 
konkrete aktiviteter
• at der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårnby Kom-
munen eller en væsentlig del af aktiviteterne tager udgangspunkt i 

Kommunen eller nærområdet.
Organisationer, foreninger og enkeltpersoner som typisk ikke kan 
opnå tilskud, har følgende karakteristika:
• Offentlige institutioner 
• Hvis organisationen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv 
• Virksomheden sker uden frivillig indsats 
• Selvejende institutioner med offentligt udpegede repræsentanter i 
bestyrelsen 
• Råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning.
Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges rapport og 
regnskab.
Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde, er det muligt at få råd og 
vejledning omkring etablering af en forening, et netværk eller nye 
projekter inden for det frivillige sociale arbejde. Denne rådgivning er 
indledningsvis gratis, men længere rådgivningsforløb kan være hono-
rarbelagt.
Kommunen ønsker at understøtte det frivillige arbejde og at der kan 
ydes støtte til udgifter i forbindelse med etableringen eller særlige 
projekter og andre nye tiltag med relation til frivilligt socialt arbejde – 
under forudsætning af lokalt tilhørsforhold eller væsentlig lokal tilknyt-
ning til kommunen.
Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 1 gang årligt med ansøg-
ningsfrist mandag 1. april.
Kommunen behandler ansøgningerne umiddelbart derefter.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager tilskuds- og 
støtteordningen.
Interesserede ansøgere, skal anvende ansøgningsskema, der kan fin-
des på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under punktet 
”Oplev Tårnby” / ”Tilskud og lokaler” / ”Alle tilskud” /
”Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18” eller ved henvendelse til Ar-
bejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen på telefon 3247 1802.
Ansøgningsskemaet tilsendes Tårnby Kommune inden den 1. april 
2019.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER

KNYT BETYDNINGSFULDE VENSKABER MED 
TÅRNBYS BEDSTEORDNING
- et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og frivillige bedster. 
Ønsker du, at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt fami-
lienetværk – og samtidig blive beriget af oplevelser der følger med, 
når du tager del i en lille families liv og udvikling, er du måske vores 
nye reservebedste. Børn og bedster kan fx tage på ture sammen og 
de kan lave hyggelige ting hjemme. Du kan også deltage i vores hyg-
gelige fælles arrangementer og blive en del at et skønt netværk med 
andre bedster. Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedsteordning 
kan du kontakte Lisbeth Topp tlf. 2258 4457 eller frivillighedskoordina-
toren på tlf. 3076 0525 eller sc.sf@taarnby.dk 

PÅRØRENDE TIL BORGERE MED EN DEMENS 
SYDOM
Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende til bor-
gere med en demens sydom
Ved demenskoordinator og forebyggelseskonsulenterne.
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor 
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. 
Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et 

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas 
eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på 
www.borger.dk en lang række muligheder for digi-
tal selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer 
en hurtig, nem og sikker betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /iPhone / 
Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang række af 
kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også 
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange 
institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 
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Fortsat fra forrige side ...

forum, hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår på følgende dage:
April
Tirsdag 23. april fra 16.00-17.30 
Torsdag 25. april fra 10.00-11.30
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., Ka-
strup, enten i Træningskøkkenet eller i lokale A. Vi byder på kaffe, the 
og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator på tlf. 5154 1364
Foredrag: Er du gravid?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din part-
ner et graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten
•Forventninger til fødslen
• Amning
• Den første tid hjemme efter fødslen
• Forventninger til det spæde barn
• Forventninger til forældrerollen
• Forventninger til hinanden i forældrerollen/parforholdet
• Reaktioner fra søskende
• Mødregrupper
• Sundhedsplejerskens tilbud
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Kom til foredraget mandag den 1. april kl. kl. 15.00-16.30 i Sundheds-
Center Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., Kastrup
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os 
på tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.

TILBUD TIL BORGERE MED NYOPSTÅEDE 
LÆNDERYGSMERTER
Et tilbud til dig, der for første gang oplever rygsmerter og er motiveret 
for at modtage råd, vejledning og viden om lænderyglidelser for at 
forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver kroniske. Tilbuddet 
giver dig redskaber til at håndtere en hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til fysisk træning
• Træning 2 gange om ugen på hold
• 2 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sam-
menhænge i kroppen. 
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitals-
afdeling. Herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, 
der laver den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fysio-
terapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Ka-
strup.

REHABILITERINGSTILBUD TIL BORGERE MED 
KRÆFT
Et tilbud til dig, der er motiveret for at få støtte til livet med kræft. Tilbud-
det gælder borgere i Tårnby Kommune, som er i et kræftbehandlings-
forløb eller har afsluttet behandlingen inden for de seneste 2 år. Vi kan 
tilbyde individuelle samtaler, holdundervisning, foredrag, kognitiv – og 
fysisk træning. Du inviteres til en individuel samtale med et tværfagligt 
team, og du er meget velkommen til at tage pårørende med. I samar-
bejde med dig, lægger vi en plan for dit rehabiliteringsforløb.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte os på tlf. 
3076 0592
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Kastrup.

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag fra kl. 10.00-11.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km 
eller 4 km. 2 km ruten er i moderat tempo, og 4 km-ruten foregår i rask 
tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokalfor-
ening. 
Mødested: P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

EN RØGFRI SOMMER?
Vi hjælper dig med at opnå dit mål omkring et røgfrit liv.
Røgfrit Liv - Konceptet er enkelt. 
Forløbet består at et hold motiverede deltagere, kompetente rådgivere 
og 6 mødegange, hvor I på holdet, får råd og vejledning om blandt andet 
korrekt brug af nikotinerstatning, samt støtter hinanden gennem den før-
ste røgfrie periode. 
Tilskud til rygestopmedicin
Hvis du ryger mere end 15 cigaretter om dagen, kan du få tilskud til ry-
gestopmedicin, mens du går på forløbet.
Tid og dato:
Tirsdag 30. april kl.15.30-17.30
Tirsdag 7. maj kl.15.30-17.30
Tirsdag 14. maj kl.15.30-17.30
Tirsdag 21. maj kl.15.30-17.30
Tirsdag 28. maj kl.15.30-17.30
Tirsdag 11. juni kl.15.30-17.30
Tilmelding og pris: 
Forløbet er gratis, og du tilmelder dig ved enten at ringe til Stoplinien 
8031 3131 eller til sundhedskonsulenten på tlf.: 2119 0871 
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th, Kastrup

FOREDRAG: HAR DIT SYN ÆNDRET SIG – OG 
SER DU BUGTEDE LINJER?
Så kom og hør øjenlæge Michael Stormly Hansen fra Rigshospitalet 
Glostrup fortælle om symptomer og behandling af øjensygdommen AMD 
(aldersrelateret macula degeneration).
Sygdommen rammer 10% af 75+ årige, og medfører en forringelse af 
det skarpe syn/læsesynet.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Øjenforeningen Værn Om 
synet, Diabetesforeningen og SundhedsCenter Tårnby. 
Foredraget finder sted onsdag 10. april kl. 19.00-21.00 i SundhedsCen-
ter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Kastrup.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige spalte ...

Fortsættes næste spalte ... Fortsættes næste side ...
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Tilmelding senest 5. april til: lars-peter-brogaard@nielsen.mail.dk eller 
på tlf. 3252 1622.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 • 2770 Kastrup • Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården

Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister og deres 
ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. 
(OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode indtil 
august 2019)
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i special-
arrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange fa-
ste aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.  

Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.30 
Mandag 1. april kl. 10.00
Stavgang starter op.
Torsdag 4. april kl. 10.00
Skovtur til Anneberghus i Nykøbing Sj. (se husopslag).
Fredag 5. april kl. 13.30 - 15.30 
Lancier opvisning af vores egne dansere, derefter vil Kastrup Løverne 
spille og synge for os.
Fredag 12. april kl. 12.00 - 15.30
Påskefrokost i huset. (se husopslag)
Torsdag 25. april kl. 13.15
Josephine kommer og viser os hendes nye tøjkollektion på 1. sal. 
Fredag 26. april kl. 13.30 - 15.30 
Skuespiller, foredragsholder, sanger m.m. Tina Christensen kikker 
forbi denne eftermiddag. (se husopslag)

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune, er vel-
kommen i Bordinghus. 
Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset og kunne du tænke dig 
at høre nærmere, så kig indenfor til åbent hus.
Åbningstider:
Mandag lukket  
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus 
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Der er mulighed for køb af kaffe, kage, øl, vin og sodavand.

Onsdag 3. april Frokosttur med Pia Denne gang mødes vi på Café 
Espersen i Dragør kl. 12.30 til hygge og frokost. Der vil efterfølgende 
være mulighed for en dejlig gåtur i Dragør. Tilmelding i Bordinghus 
senest 29.marts.

Fredag 26.april kl. 13.00 Fællesfrokost Medbring din egen madpakke/ 
godt humør og nyd den i selskab med andre. Vi sørger for mulighed 
for køb af øl, vand, vin, kaffe og kage.

Bordinghus holder lukket 18.-22. april pga. påsken

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972

Alle pensionister i Tårnby er velkomne i Pilehaven. Deltag i vores faste 
aktiviteter f.eks. folkedans, frimærker, fiskeklub, petanque, siddedans, 
gymnastik, korsang, knipling, seniordans, 3-d kort fremstilling, edb, 
krop og hjernemotion, litteratur, og gåture - eller kom til nogle af vores 
særlige arrangementer:

Kongehalbal – Søndag 31. marts kl. 19.00 – 21.30
Hofnar, festmiddag, fine kjoler, limousinekørsel billet a´120 kr. i 
Pilehaven. Skynd dig, der er begrænset antal.
Massage - Mandag 1/4 kl. 9.00 – 15.00
Shiatzu massage – ½ time. 1. gang 100 kr. derefter200 kr. bestil tid i 
Pilehaven senest fredagen før.
Fællesfrokost - Onsdag 3. april kl. 12.30 – 14.00
Godt rugbrød og lækre sild, hvad kan man ønske sig mere.25 kr. 
Tilmelding senest dagen før.
Historisk studiekreds - Torsdag 4. april kl. 14.00 – 
15.30
Lidt mere om 1800 tallet bl.a.1864. 4 gange for 160kr. eller 45 pr. gang. 
4/4, 11/4, 25/4, 9/5.
Café eftermiddag m. Henrik og J.P. Fredag 5. april kl. 
15.00 – 16.30
Hjemmebagte boller og kakao. Salg af øl, vin og vand.
Fællesfrokost - Onsdag 10. april kl. 12.30 
Øllebrød med flødeskum og æggesnaps.25 kr. Tilmelding senest 
dagen før.
Påskefrokost - Søndag 14. april kl. 13.00 – 15.00
Noget i skrutten, påskeæg og råhygge. Billet i Pilehaven á 60 kr. 
senest onsdag 10/4
Pilehaven holder Påskeferie 16 – 22 april
Kræmmergården i St. Magleby - Tirsdag d.23. april 
kl. 15.00 – 17.00
Det er rigtig spændende og der er super gode ting. Med cykel eller bus 
fra Pilehaven 
Fællesfrokost - Onsdag 24. april kl. 12.30 – 14.00
Lækkert brød, æggesalat og humus. 25 kr. Tilmelding senest dagen 
før.

Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister i Tårnby. Kom til 
vores særlige arrangementer eller måske har du lyst til at være med til 
nogen af vore faste aktiviteter:

Tirsdage – Siddedans, seniordans og Edb.  
Onsdage – Knipling, 3-D kort, billard, gåture og folkedans. 
Torsdage – Frimærker, gymnastik, fællessang og petanque. 
Fredage – Pilehavekoret og gymnastik for krop og hjerne. Der er også 
mulighed for selv at iværksætte nye aktiviteter. Kom gerne på besøg til 
en kop kaffe i køkkenet.

PLYSSEN • UDSTILLING • APRIL
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET  
I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, 
samlere samt frivillige medarbejdere.
Fra YT til BYT
Lukket Påskesøndag 21. april.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk, hvor der også er mu-
lighed for at bestille tid og plads til en udstilling.

Læs Plyssens program i Tårnby Kommunes informationsannonce 
på side 41.

Fortsat fra forrige side ...



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
P

R
IL 2

0
1

9
 1

1

VESTAMAGER CENTRET, UGANDAVEJ 111, 2770 KASTRUP • TELEFON: 30 12 69 90

gave-inspiration til

barnedåb/navngivning

Besøg os i 
Vestamager 

Centret eller på 

babybroderi.dk

Rabatkupon som gælder hele april 2019:
Der er også rabat ved online-køb med koden TB10.

*Rabat gælder ikke gavekort, dåbsbroderi, klubtøj, og erhvervsbroderi.

10% rabat*

Wefood på Amagerbrogade sælger 
overskudsmad for Folkekirkens 
Nødhjælp

Af Mona Gjedved.  
Foto: Ole Gjedved

Hvert år smides 700.000 tons mad ud 
i Danmark, mens 800 millioner men-
nesker sulter på verdensplan.

Efter en debat i TV i begyndelsen af 
2016 gav daværende fødevaremini-
ster (Eva Kjer Hansen) håndslag på, at 
man fremover måtte sælge varer, der 
havde overskredet sidste salgsdato, 
men stadig kunne spises, for at undgå 
madspild.

Herefter kom der gang i Danmarks 
første Wefood Butik, der åbnede på 
Amagerbrogade 151 i februar 2016. 

Fra 2017 til 2018 er omsætningen 
steget med 80 procent til 1,2 mill. 
kroner. I 2018 gav amagerbutikken 
209.000 kroner til nødhjælp og spa-
rede verden for 52 tons madspild.

I dag er der tre Wefood butikker: 
Amager februar åbnet 2016, Nørrebro 
sidst i 2016 og Aarhus maj 2018. Des-
uden er der to på vej.

Allerede ugen efter butikken åbne-
de begyndte Philip Nørvig at arbejde 
i Wefood Amager, og i dag er han bu-
tiksleder sammen med Inge Scheller. 
Der er desuden et butiksudvalg på 
seks personer.

Wefood Butikken drives udelukken-
de af cirka 20 frivillige og alt overskud 
går til Folkekirkens Nødhjælps arbej-
de for verdens fattigste. 

- Men der er altid plads til flere fri-
villige. Specielt vagter lørdag, søndag 
og de sene eftermiddage kan være lidt 
svære at få besat, siger Philip Nørvig.

- Vi ser gerne, at de frivillige kom-
mer mindst tre gange på en måned, 
men alt kan aftales.

Første skridt i en ”ansættelse” er at 
stikke hovedet indenfor i butikken på 
Amagerbrogade 151. 

Genvej til job

Mange unge bruger ”ansættelsen” 
som et skridt på vejen til den videre 
uddannelse og adskillige har været i 
arbejdsprøvning, hvorefter de har fået 
mere mod og selvtillid til at komme 
videre i livet, det har butikken stor 
succes med.

Varerne kommer fra Salling Group, 

der er den største leverandør, men der 
er flere.

Fra Føtex’ hovedlager kommer kon-
serves i store størrelser, glasvarer, 
frost, brød og kager, Cofoco og mange 
andre producenter eller grossister 
sender varer, der ellers ville blive 
smidt ud. 

Det kan være varer med beskadiget 
emballage, forkert mærkning og/eller 
overskredet dato for holdbarhed. For 
eksempel fik de engang et helt parti 
jordbær, fordi bakkerne vejede for 
meget!

Varer fra overproduktion, der ikke 
fejler noget, sælges 15 procent billi-
gere end i butikker, øvrige varer sæl-
ges betydeligt billigere. Kvaliteten er 
steget og man er begyndt at udbyde 
smagsprøver, det er der næsten pligt 
til, hvis man skal kunne anbefale va-
rerne! 

Da Tårnby Bladet var på besøg, hav-
de man lavet lagkage med papayafyld, 
for at vise, hvad papaya også kan bru-
ges til.

Wefood skal overholde de samme 
krav - også egenkontrol som andre 

butikker. Alle må sælge varer, der har 
overskredet dato. Eller som man også 
kunne kalde det: Bedst før-kan godt 
bruges efter, så har man ikke lovet for 
meget.

Minus madspild giver penge til nødhjælp

Amagerbrogade 151, Kbh. S.
Åbningstider:
Mandag, tirsdag torsdag, fredag kl. 
11-18
Onsdag kl. 10-18. lørdag 11-14.   
Søndage se på vores lokale Facebook 
side efter søndagsåbent



1
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 A
P

R
IL

 2
0

1
9

Carsten Fuhr (C)  konservativ 
gruppeformand i 
kommunalbestyrelsen.

Patrick Lehto, kommunal-
bestyrelsesmedlem (C).

five star            renseri

Skrædder & Renseri
Tøjreparation • Rens • Vask • Rulletøj
Gardiner • Sofabetræk • Ægte Tæppe

Dag 
til dag
service

Stor P-plads

Canada Goose / North Face o. lign.   300.-kr.

3 par benklæder med rens og strygning   150.- kr.

5 skjorter med vask og strygning (på bøjle)  100.- kr.

Udskift af lynlås inkl. lynlås  fra 160 kr.

Selskabs og konfirmationskjoler  fra 170 kr.

Pilegårds Alle 39 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3177 2826
Åbningstider: Man-fre. 10:00 - 17:30 Lør. 10:00-14:00 Søndag lukket

www.fivestarrenseri.dk

Vi kan tilbyde en 
firmaaftale til din 
virksomhed, hvor 
vi henter og brin-
ger dine medar-
bejderes rensetøj 
eller skjorter.

Borgere kan være med til fremme 
grøn dagsorden, mener Det Konser-
vative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti foreslår 
kommunale anbefalinger til, hvad den 
enkle Tårnby-borger kan gøre for at 
forbedre miljøet.

Miljø og grønne løsninger skriger på 
internationale og nationale løsninger, 
men hvad kan vi selv gøre i vores dag-
ligdag.

Carsten Fuhr, Konservativ grup-
peformand i kommunalbestyrelsen, 
foreslår på vegne af Det Konservative 
Folkeparti udformningen af en kom-
munal guide til, hvad vi alle i Tårnby 
kan gøre for at forbedre miljøet. 

Det kunne være forskellige miljø-
fremmende foranstaltninger i de pri-
vate haver eller på altanen i beboel-
sesejendomme.

Informationerne er mange og ofte 
noget ukonkrete, derfor skal en kom-
mende kommunal guide være mere 
konkret og brugbar.

Hvordan får du flere insekter i din 
have og kan du holde bier på altanen?

Hvordan holder du din have mest 
miljøvenlig, hvis det ikke skal tage for 
megen tid?

Der er mange spørgsmål, som den 
enkelte familie kan bruge for at ændre 
det nære miljø omkring deres egen 
bolig.

Forslaget bliver forelagt kommunal-
bestyrelsen i april måned og har føl-
gende ordlyd:

Kommunalbestyrelsen har 
vedtaget, at vi bakker op om de 
17 verdensmål, at vi vil være 
en grøn by og vi vil arbejde for 
biodiversitet. Når man kigger på 
Tårnbys areal, er det begrænset 
hvor meget vi kan kalde grønne 
arealer som kan udlægges til at 
være ”vild natur”. Hvis det skal 
batte noget er vi nødt til at få 
villahaverne i spil – at den enkelte 
haveejer er med til at fremme 
biodiversitet og især insektlivet, 
som er voldsomt truet.
Vi vil derfor foreslå, at Teknisk 
forvaltning udarbejder en folder 
om biodiversitet generelt og hvad 
man kan gøre i sin egen have for 
at støtte de overordnede mål. 
Denne udsendes (e-boks) til alle 
hustande.
Den grønne dagsorden er ikke kun 
en kommunal opgave – det er en 
fælles opgave for os alle. Hvis vi 
skal i mål, er det vigtigt, at vi som 
kommunalbestyrelse er aktive og 
borgerinddragende, også på det 
område.

Hvad giver mest miljømæssig værdi, 
når den enkelte skal gøre noget?

Et spørgsmål som er relevant, når 

familierne skal prioritere deres fritid, 
og det kan være svært at gennemskue. 
En kommunal guide vil kunne råde 
bod på dette ved at kunne give under-
byggede anbefalinger.

Patrick Lehto, kommunalbestyrel-
sens unge islæt fra Det Konservative 
Folkeparti, bifalder udspillet. 

- Det er et godt initiativ, hvor hele 
familien kan samle inspiration til at 
gøre noget konkret i dagligdagen. 
Vore børn og unge fortjener en frem-
tid med insekter og dyreliv.

 tsp

C-holdet består nu af ...
Det Konservative Folkeparti i 
Tårnby har holdt generalforsam-
ling. Bestyrelsen består nu af 
følgende personer: Jimmi Hansen 
(formand), Claus Jørgensen (næst-
formand, bestyrelsesmedlem), 
Peder Langvad (sekretær, besty-
relsesmedlem), Rikke Nybråten 
(økonomi- og medlemsansvarlig, 
bestyrelsesmedlem), Carsten 
Fuhr (bestyrelsesmedlem), Jørgen 
Maibom (suppleant), Monika Kar-
pinska Dollerup (suppleant).

Den vilde natur klarer sig ikke uden hjælp

Dagens ret
hver dag fra kl. 16 - også ud af huset

NYT: Hver mandag og fredag
Stegt flæsk med
persillesause

Byens bedste Jensen Burger
200 gr. frisk hakket 
oksekød med rød 
chedar og bacon, 
krydret med chili 
mayonaise

Stor påske-menu
Se vores hjemmeside 

90,- kr.

95,- kr.

220,- kr.
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Det var mere end bestået, da 
et hold drevne amatører flyt-
tede en lokalrevy fra Dragør 
til det nordlige Amager

Af Terkel Spangsbo.  
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub.

Det var rigtigt set, at en ny 
revy på amager skulle spilles 
et markant sted. Rammen om-
kring Amager revyen 2019 var/
er Teater Play på Strandlods-
vej. Stedet passer til revyen og 
revyen passer til stedet.

Forventninger er noget bras. 
Men denne anmelder kan ikke 
lade være med at se skuespil-
lernes præstationer i kendska-

bets lys. Han har set dem før, 
han har personlig kendskab til 
flere og har instrueret dem, da 
de var kernen i Dragør-revyen 
både med spillested Dragør 
Fortet og i Kedelhuset i Wie-
dergården.

Så forventningerne til re-
vyen, dens indhold, tekster og 
aktørernes formåen var skruet 
op. Holdet, som både er pro-
ducenter på det praktiske og 
økonomiske niveau, har satset 
på ”vi vil noget mere”. Noget 
mere er åbenbart at spille flere 
gange end et lokalpublikum (i 
Dragør) kan trække og de vil 
løsne sig fra landsbybåndene, 
som ellers har været lokalre-
vyens berettigelse i mange år.

Nu er de så her i en charme-
rende omdannet fabriksbyg-
ning i et af Amagers ældste 
erhvervsområder og foyeren 
summer, god stemning, snart 
sker det!

Salen med scenen eller ret-
tere spillepladsen er som en 
tre-fløjet boksering, orkester-
pladsen i midten udgøres af tre 
rækker, så her er man meget 
tæt på skuespillerne, på sider-
ne er der nogen flere rækker.

Spillet er i gang

Lad os lige få det svære over-
stået.

At være tæt på sit publi-
kum kan være en gave. Denne 
anmelder er gammel nok til 

at have oplevet intimteater 
på Svalegangen, Fiol Teatret, 
Halmtorvet og Husets Teater i 
disses barndom. Stærkt teater, 
udfordrende for spillerne (or-
det skue- var fjernet).

Det er Amager-spillernes 
svaghed. Vi ved, vi ser, de er 
tæt på, men de ser os ikke. Vi 
ved, de kan se os, men de gør 
det ikke (meget sjældent). Det 
er ikke rart at være i et lokale, 
hvor man ikke ses. Det er di-
stancerende – og det er trods 
alt en simpel teknik at drage 
publikum med ind i sketch og 
sange.

I stedet har spillerne rønt-
genblikket på og ser gennem 
væggene ud på Strandlodsvejs 
mudrende opgravninger.

Det det handler om

Ingen tvivl om, at man morer 
sig, beundrer sangene og går 
fra revyen i godt humør – især 
hvis man ikke synes, man skal 
skrive en anmeldelse. 

Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor 
jeg morede mig. Så sjovt var 
det heller ikke, men det var 
heller ikke kedeligt. Det er lidt 
som Krakas møde med Ragnar 
Lodbrog, ikke mæt, ikke fasten-
de, alene, men ikke uledsaget, 
nøgen, men ikke upåklædt.

Når man smykker sig med 
titlen ”Amager”, så forventer 
jeg mere Amager. En enkelt 
(skide god) sketch henlægges 
til Amager Fælled, resten af 
numrene kunne være udspillet 
hvor som helst, men det bliver 
de jo ikke dårligere af. Det er 
ikke nemt at skrive revy-tek-
ster, men det hjælper, hvis man 
vil og tør noget med teksterne. 
Man må godt ville og turde no-
get mere.

Men nu pyt! Det var første 
år på en ny scene, med et nyt 
ensemble, med al det brok og 
omkostninger for at stable en 
revy på benene. Selv ved et 
onemanshow er der voldsomt 
mange folk bag tæppet og ude 
i kulisserne. Holdet skal have 
flere chancer, for der er meget 
at bygge på og de er trods alt 
på et højt udgangsniveau.

De skal roses for det flotte 
tempo og det glid, der var i 
opsætningen. Act for act gled 
numrene ind i hinanden. In-
tensiteten fik ikke lov at dale 
ved et tæppe for, tæppe fra og 
entre. 

Der er vitaminer i holdet, 
spillere (også spiller på klaver 
og harmonika) og folket på 
bagscene og i forhus.

Tag mindst en sæson mere 
på Play, det hårde slid med 
organiseringen har I klaret, så 
nye tekster, nye grin venter 
forude. Tak.

Sjov Amager-revy bare uden Amager

En af revyens genialiteter er 
en smart dekoration, Amager-
hylden, hvor rekvisitter stod 
og blev sat tilbage efter brug. 
Plads- og tidsbesparende.
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Med et fleksibelt fritids- eller deltidsjob hos os, kan 
du omdele reklamer og aviser op til 4 dage om ugen.

BRUG FOR  
LIDT EKSTRA  
TIL HVERDAG,  
FERIE ELLER FRITID?

LIGE NU  HAR VI  LEDIGE RUTER  I DIT OMRÅDE

SØG JOB PÅ BLIVOMDELER.NU ELLER KONTAKT OS PÅ 7010 4000 

”… Jeg supplerer  

min SU. Jobbet giver 

penge til sjov”

”… Jeg tjener  
mine egne penge  
og bestemmer selv”

BESTEM SELV
HVORNÅR PÅ DAGEN 
DU VIL ARBEJDE 
INDENFOR VORES 
DEADLINE

FRITIDSJOB
OMDELING 1-2  
GANGE OM UGEN

DELTIDSJOB
OMDELING OP TIL
4 DAGE OM UGEN

Sundhedsreform vil presse kommu-
nerne yderligere, mener Enhedsli-
sten i denne kommentar til regerin-
gens sundhedsreform

Af Marianne Fredrik, 
regionsrådsmedlem i Region 

Hovedstaden, Enhedslisten og Dorthe 
Hecht, kommunalbestyrelsesmedlem 
Tårnby Kommune, Enhedslisten samt 

folketingskandidat

I regeringens udspil til en sundheds-
reform indgår en pulje på 6 mia. kr. 
fordelt på seks år. 

De fleste af pengene går til etable-
ring af sundhedshuse og uddannelse. 
Gode tiltag. Men hvad så med penge 
til de mange opgaver? Regeringen 
fastlægger service- og anlægslofter, 
og regeringen vil fastholde, at den of-
fentlige økonomi kun må vokse med 
0,3%, hvilket svarer til en fjerdedel af 
behovet.

Sundhedsreformen lægger op til 
betydelige udvidelser af sundhedsop-
gaverne hos kommuner og lægeprak-
sis. Bl.a. 500.000 færre ambulante be-
søg på sygehuse og 40.000 færre ind-
læggelser. I sundhedshusene nævnes 

opgaver som forebyggelse, kontrol 
og undersøgelser samt behandling 
af patienter med KOL, diabetes, hjer-
tekarsygdom, muskel-skeletsygdom, 
demens samt angst og depression. 

Der nævnes også opgaver som fød-
selsforberedelse og sundhedspleje. 
Hvis kommunerne binder sig til disse 
sundhedsudgifter, så vil det gå ud over 
andre områder som eksempelvis dag-
institutioner, skoler, hjemmehjælp, 
kollektiv trafik mm.

I Enhedslisten er vi enige i etab-
leringen af sundhedshuse, flere på 
sundhedsuddannelserne og flere 

beskæftigede i sundhedsvæsenet, 
bedre samarbejde mellem hospitaler 
og kommuner. Det kan sagtens lade 
sig gøre i den nuværende struktur, og 
man er godt i gang med samarbejdet 
flere steder. 

Der er dog brug for flere penge til 
hele sundhedssektoren. Der er et 
pænt overskud på statsfinanserne, 
og sammenligner vi Danmark med 
en række andre lande, så ligger sund-
hedsudgifterne lavere i Danmark. Det 
er altså et spørgsmål om prioritering. 
Udspil til en sundhedsreform er et 
valgoplæg. Stem det ned!

Vi har modtaget: 

Penge til anlæg men ikke til drift

Børnebibliotekar ny formand i SF 
København
SF København, der dækker storkred-
sen, har udpeget en ny bestyrelse og 
en ny formand. Den nye formand er 
efter et kampvalg om posten Anna 
Overlund Sørensen. 

- Politik skal ikke være svært - det 
skal være noget, vi gør sammen, siger 
Anna Overlund Sørensen.

- Jeg glæder mig til min nye rolle 
i partiet. Min ambition er, at alle skal 
have lige mulighed for at deltage ak-
tivt og påvirke deres omgivelser, hvad 

end de er tykke eller tynde, sidder i 
kassen eller på kontor eller bor i be-
tonbyggeri eller villakvarter.

Den førstkommende opgave for den 
nye formand bliver at løfte de to kom-
mende valgkampe til Folketinget og 
Europa-Parlamentet. Hun glæder sig 
til at hænge plakater op og dele flyers 
ud sammen med partikammeraterne.

- Det er vigtigt, at vi kan samle alle 
SF’erne i København, Frederiksberg og 
Tårnby-Dragør. 

Derfor vil jeg arbejde for inddra-
gelse af medlemmerne samt bedre 
adgang til politikudvikling i partiet, 
fortæller Anna Overlund Sørensen. 

- På den måde sikrer vi, at politik 
ikke bliver en fjern ting som politiker-
ne i vores samfund får lov til at tage 
sig af.

tsp

Anna Overlund Sørensen er 32 
år, til dagligt arbejder hun som 
børnebibliotekar på Sundby Bibliotek 
og er bosiddende på Amager. 
Hun var under kommunalvalget i 
2017 opstillet for partiet og har 
blandt andet været med til at løfte 
kampen for lokaldemokrati, cykelstier 
og ordentlige arbejdsforhold i det 
offentlige. 
Ud over nu at være formand 
for storkredsen sidder hun i SFs 
Landsledelse og laver i sin fritid 
feministpodcasten Op i røven med 
patriarkatet hos podcastkollektivet 
Radioaktiv. Privatfoto.

SFs hold ved udpegning af 
kredsbestyrelse og kredsformand for 
Københavns Storkreds. Privatfoto.

Kampvalg om SF-formandskab

Flere til det faglige
Erhvervsuddannelserne i Region 
Hovedstaden får i år flere ansøgere 
end sidste år. Det viser de seneste 
søgetal for landets ungdomsuddan-
nelser. 14,2 procent af de unge i ho-
vedstadsregionen har i år søgt ind på 
en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. 
klasse. Det er en stigning på 0,5% i 
forhold til sidste år.

I fremtiden kommer virksomheder-
ne i hovedstadsregionen til at mangle 
32.500 faglærte i 2025 – særligt in-
denfor de såkaldte STEM-erhvervs-
uddannelser, som blandt andet er de 
tekniske og digitale erhvervsuddan-
nelser. Derfor er der også behov for 
at arbejde videre med, at endnu flere 
i fremtiden vælger en erhvervsuddan-
nelse. 

Overgang til El-biler
Tårnby Kommunes økonomiudvalg har 
drøftet et forslag om overgang til el-
biler af hjemmeplejens nuværende 16 
køretøjer, samt inddragelse af kommu-
nes øvrige køretøjer under 3500 kg.

Efter nøje overvejelser mellem ren 
el-drift og hybrid (el og diesel) lød 
beslutningen af at der arbejdes videre 
med udbud af el-biler til hjemmeple-
jen. Liv Gam (løsgænger) ønskede den 
kombinerede løsning.
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HjemmeHjælpen A/S ’kommer hjem’ til Tårnby 
– med dine egne faste hjemmehjælpere 

HjemmeHjælpen A/S er hjemme igen i 
Tårnby Kommune – og vi er kommet rig-
tig godt fra start. 

En lang række borgere har allerede valgt 
os som det private alternativ til den kom-
munale hjemmehjælp og vi har plads til 
mange flere. 

HjemmeHjælpen A/S sikrer en stabil 
hverdag for vores borgere gennem egne 
faste hjemmehjælpere.  

Husk: Det er dig, der bestemmer om du vil 
have privat eller kommunal hjemmehjælp. 
Den hjælp du er visiteret til, koster dig 
ikke noget hos HjemmeHjælpen A/S. 

 

Husk at du helt gratis kan vælge at lade os udføre den personlige pleje og de praktiske ydelser som du er visiteret til. 
Ring 70 20 13 25 – vi sidder klar til at tage imod dig. 

www.hjemmehjaelpen.dk 

Vores Tårnbygrup-
pe ledes af Anne-
mette, som sidder 
klar på telefon 70 20 
13 25 til at fortælle 
mere og besvare 
spørgsmål.  

  
 

På den årlige generalforsamling 
blev organisationen yderligere 
styrket med to nye bestyrelsesmed-
lemmer. 

På Venstres årlige generalforsamling i 
vandtårnet på Oliefabriksvej blev må-
let for kommunalvalg 2021 mejslet ud 
i granit: Venstre skal have mindst 19,6 
procent af de afgivne stemmer. 

- For at indfri det mål skal vi have 
den bedste politik, den bedste orga-
nisation, de bedste kandidater og den 
bedste kampagne, siger Peter Ryhmer, 
der på generalforsamlingen blev gen-
valgt som formand uden modkandi-
dat.

På generalforsamlingen kom man et 
godt stykke vej. Der var der stor ros til 
Venstres nuværende byrådsmedlem-

mer Dennis W. Clausen og Ali Qais for 
at agere både lokalt og liberalt gen-
nem flere politiske mærkesager. 

Bestyrelsen blev yderligere styrket, 
og man har allerede nu ni dygtige by-
rådskandidater klar til kommunalval-
get i 2021.

På generalforsamlingen kom det 
også frem, at Venstre i Tårnby har en 
fremgang i antallet af medlemmer på 
syv procent i forhold til marts måned 
sidste år. 

Foreningen har medlemsfremgang og sigter mod at 
opnå et historisk godt valgresultat i 2021.   

På Venstre i Tårnbys årlige generalforsamling blev 
39-årige Daniel Gadegaard (nr. fem fra venstre i 

bagerste række) og 57-årige Brigitte Reuss (midterste 
række yderst til højre) valgt til bestyrelsen.  Privatfoto

Venstre i Tårnby jagter historisk godt valgresultat

Hvorfor svarer lærerne som 
de gør i en undersøgelse. 
Det må vi have undersøgt

Ali Qais, medlem af 
kommunalbestyrelsen  

for Venstre

Lærerne i Tårnby føler hver-
ken, at de er godt nok rustet 
til inklusionsopgaven, eller at 
elever med særlige behov får 
den støtte, som de har brug 
for. 

Det viser en ny undersø-

gelse foretaget af Danmarks 
Lærerforenings lokalafdeling, 
der samtidig dokumenterer, 
at der i en skoleklasse er op 
mod fire elever, som behøver 
støtte ud over den, som gives 
i undervisningen.

På den baggrund mener vi 
i Venstre, at der skal handles 
på inklusionsområdet nu. 

Vores børn fortjener bedre, 
så vi vil arbejde på at få un-
dersøgt hele området grun-
digt og i tæt samarbejde med 

lærerforeningen, fagfolk, sko-
lens personale, forældre og 
elever. 

Vi skal have undersøgt, 
hvorfor lærerne svarer, som 
de gør, og hvordan vi kan 
hjælpe dem.

Der skal skabes sammen-
hæng

Vores politiske udgangspunkt 
er, at der skal sigtes bredt og 
langt mere helhedsorienteret. 
Der skal fokus på en hurtig og 

sammenhængende indsats 
for børn med skolevægring, 
angst, depression og andre 
diagnoser, og vi skal samtidig 
styrke den forebyggende ind-
sats. 

Det er også vigtigt at skabe 
en bedre sammenhæng mel-
lem skole, rådgivning, fore-
byggelse og familieafdeling, 
så forældrene ikke bliver ka-
stebold mellem flere forskel-
lige forvaltninger. 

Lærernes kompetencer 

skal undersøges ligesom om-
fanget af støttetimer og mu-
lighed for to-lærer ordning 
er mulige vigtige redskaber i 
bedre inkludering. 

Vi vil gerne i dialog, så vi 
kan inkludere eleverne i den 
almindelige klasses fælles-
skab, og samtidig sikre, at 
eleverne bliver løftet fagligt. 
Venstre er klar på at handle.

Vi har modtaget:

Vores børn fortjener bedre
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SKAT havde et stort ønske om, at 
vandforsyningerne skulle betale 
mere i skat

Af Einer Lyduch,  
Formand for Tårnbyforsyningen

2018 endte godt for forsyningerne og 
forbrugerne, da den 8 år gamle skatte-
sag mellem Skat og drikkevandselska-
berne blev definitivt færdig. Højeste-
ret gav med stemmerne 7-0 forsynin-
gerne medhold.

Dermed slipper drikkevandselska-
berne og forbrugerne for en stor skat-
tebetaling. 

Sagen handler om, at Skat mente, 
at værdierne i drikkevandselskaberne 
blev sat for lavt, da forsyningerne ud-
skiltes fra kommunerne i 2010. Derfor 
hævdede SKAT, at selskaberne skyldte 
36 milliarder kr. i skat. Der har været 
lagt op til hundredvis af retssager mod 
landets drikkevandselskaber. 

I januar 2018 faldt der dom i Lands-
skatteretten mod to selskaber, hvor 
Skat fik medhold med dommerstem-
merne 4-1. Heldigvis er det nu histo-
rie.

Stabile priser

Forbrugerne er altid interesseret i pri-
serne på vand og spildevand; derfor er 
jeg meget tilfreds med at kunne med-
dele, vi er godt med i Tårnbyforsyning, 
som har nogle af de laveste produkti-
onsomkostninger for både drikkevand 
og spildevand.

I gennemsnit koster vandet ca. 70 
kroner pr kubikmeter i Danmark - i 
Tårnby koster det i 2019 49,73 kroner 
- begge priser er inklusiv spildevands-
rensning (afløb).

På landsplan viser nøgletallene 
også, at prisen for en gennemsnitlig 
husstands betaling for drikkevand har 
været stabil siden 1997 og ligget på 
godt 2.000 kroner årligt, omregnet i 
2017-tal.

En tilbagevendende nyhed er, at 

danskerne igen har slået rekorden, når 
det handler om at spare på vandet. For 
20 år siden brugte hver dansker i gen-
nemsnit cirka 200 liter vand i døgnet. 
Forbruget er i 2017 nu faldet yderli-
gere til en ny rekord på 103 liter. Det 
er flot, men vi skal længere ned.

Ledningsbrud en udfordring

Hvert år udarbejder Danske Vandvær-
ker, Danva, en samling måltal, hvor 
vandselskaberne måles i forhold til 
hinanden. I 2018 deltog i alt 64 drik-
kevandsselskaber.

I kategorien over de faktiske ud-
gifter for produktion og distribution 
ligger Tårnbyforsyning på en 7. plads. 
Ser vi på spildevand og de faktiske 
driftsomkostninger ligger vi på en 6. 
plads.

Det viser, at vi har et af de mest ef-
fektivt drevne selskaber i landet. Deri-
mod er der rigelig plads til forbedrin-
ger vedrørende fornyelsesgraden af 
forsyningsnettet af hhv. vand og spil-
devand, hvor vi nærmer os bunden. 

Det gamle materiel betyder derfor 
også flere brud på ledningsnettet, 
hvilket også betyder et større vandtab 
end vi burde have. Forklaringen er, at 
vi er ”født med en ringe dåbsgave” i 
form af et nedslidt drikkevandsnet og 
nogle ringe rammebetingelser.

Vores rammebevilling rækker stort 
set kun til akutte ledningsbrud. Vi har 
ca. 2,8 km ledningsbrud for hver 10 
km vandledning. 

Direktionen og bestyrelsen arbej-

der naturligvis med disse problemstil-
linger og i budget 2019 er der afsat 
næsten 10 millioner kroner til udskift-
ning af ledninger og akut ledningsar-
bejde på vandområdet og 8 millioner 
kr. til strømpeforing af spildevands-

ledninger. Sidst men ikke mindst ar-
bejder vi politisk for bedre rammebe-
tingelser.

Beskyttelse af drikkevandet

Året er begyndt med gode nyheder, da 
Danmark tager et vigtigt skridt mod 
indførelse af verdens bedste beskyt-
telse af drikkevandet. En ny politisk 
aftale skal sikre danskerne rent drik-
kevand i hanerne i fremtiden. 

Danva’s direktør, Carl-Emil Larsen 
siger:

- Det er en fin aftale. Danva har ar-
bejdet for det her i knap 20 år. Beskyt-
telsen af danskernes drikkevand er en 
af hovedhjørnestenene i vandselska-
bernes arbejde. Det er godt, at politi-
kerne har taget ansvar i forhold til vo-
res ønske om, at man ikke må sprøjte 
tæt på drikkevandsboringer.

Alle meningsmålinger viser, at dan-
skerne kræver drikkevand uden rester 
af pesticider. Tilliden til det danske 
vand i hanerne, som vi er så stolte af 
i Danmark, afhænger netop af, om vi 
evner at beskytte grundvandet.

Det er en national opgave, hvor Fol-
ketinget må vedtage den nødvendige 
lovgivning og ikke sende regningen til 
drikkevandsselskaberne og dermed 
forbrugerne.

Tårnby kommune har udarbejdet en 
ejerstrategi for de kommende fire år. 
Det er vi glade for, og som selskab ar-
bejder vi på en selskabsstrategi, hvor 
topprioritet er sikker forsyning, god 
service og forbrugerne i centrum.

Vignetter, Tårnbyforsyningen

7-0 til vandforsyningerne

Tjek din nye rejse inden 
Cityringen åbner
Når Cityringen, M3, åbner senere i 
år med 17 nye metrostationer og 
flere store skiftesteder, skal bus-
serne bindes tæt sammen med de 
mange nye metrostationer, de ek-
sisterende metrolinjer og tog.

Man kan allerede nu på nytby-
net.dk/rejseplanen, en særlig ud-
gave af rejseplanen, se, hvordan 
din nye rejse bliver, når du skal 
i skole, på arbejde eller en tur i 
byen.

Rejseplanen viser ikke tidspunk-
ter, men hvordan M3 indgår i din 
rute.

Når der kommer mange nye me-
trostationer, skal busserne bindes 
tæt sammen med nye og eksiste-
rende metrolinjer og tog i et sam-
let transportnet – Nyt Bynet – så 
man kan komme hurtigt og direkte 
til og fra metro og tog ind, ud og 
rundt i byen. 

Det betyder også, at mange af 
de mest benyttede rejseveje får 
kortere rejsetid.

tsp
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TÅRNBY KOMMUNE

LÆS MERE PÅ

WWW.JOBMESSETAARNBY.DK

4. APRIL 2019 
KL. 13.00 – 16.30

AMAGERHALLEN
LØJTEGÅRDSVEJ 64
2770 KASTRUP

MØD DIN KOMMENDE ARBEJDSGIVER

JOBMESSEN ARRANGERES AF:

JOBMESSE TÅRNBY-DRAGØR
Jobs, småjobs, fritidsjobs og vikarjobs

VIL DU TIL EN 
HURTIG 

JOBSAMTALE?

Ofte er det villaejere og andre borgere, som inviterer politiets fotovogne på 
besøg. Arkivfoto.

… at fotovogne kun var forhadte, 
men de er også efterspurgte
Når politiet parkerer fotovogne ved 
veje, hvor der bliver kørt for stærkt, 
er der en stor folkelig opbakning til 
arbejdet. Der er nemlig bred enighed 
om, at fotovogne - de såkaldte ATK-
biler - tjener et trafiksikkerhedsmæs-
sigt formål.

Faktisk svarer hele 93 procent af de 
adspurgte i en undersøgelse for Rådet 
for Sikker Trafik, at fotovognene er 
med til at forbedre trafiksikkerheden. 
Blot syv procent svarer, at fotovogne-
ne udelukkende er sat i verden for at 
skrabe penge i bødekassen. Undersø-
gelsen er udført af Promonitor i 2018 
blandt 3.902 danskere, der jævnligt 
kører bil.

- For høj fart er en af de hyppigste 
årsager til dræbte og alvorligt tilska-
dekomne i trafikken, så det er ikke 
uden grund, at mange danskere er 
bekymrede for den høje fart. Langt de 
fleste mener da også, at fotovogne er 
en gevinst for trafiksikkerheden, siger 
Michelle Laviolette, seniorprojektle-
der i Rådet for Sikker Trafik.

Ønsker om fotovogne

- Når vi får så mange henvendelser fra 
danskere, som ønsker, at vi laver en 
fartkontrol, hænger det sammen med, 
at for høj fart skaber ulykker og utryg-
hed, siger Arne Martinsen, vicepoli-
tiinspektør i Rigspolitiets Nationale 
Færdselscenter.

- Fotovognene giver os en stor flek-
sibilitet i forhold til at imødekomme 
befolkningens ønsker, og det giver 
mulighed for at lave et mere uforud-
sigeligt kontroltryk af hastigheden på 
vejene. Derfor er fotovognen et effek-
tivt værktøj, som er vigtigt i politiets 
arbejde med trafiksikkerhed.

I landets politikredse er tendensen 
også klar. Danskere henvender sig i 
stor stil med ønsker om at få besøg af 
en fotovogn i deres lokalområde, og 
politiet efterkommer i så stort omfang 
som muligt de ønsker, som borgerne 
kommer med.

Anmodninger om fartkontrol i poli-
tikredsene

Ved en rundringning til landets politi-
kredse, som Rådet for Sikker Trafik har 
udført i slutningen af februar 2019, er 
billedet af danskernes ønske om fart-
kontrol klart. 

Politikredsene oplever generelt en 
stor efterspørgsel, og udover de te-
lefoniske og skriftlige henvendelser 
bliver medarbejderne i fotovognene 

ofte spurgt, om de også kan måle an-
dre steder i lokalområdet. Antallet af 
henvendelser er altså sandsynligvis 
betragteligt større, hvis man tæller 
de personlige henvendelser til foto-
vognsoperatøren med.

Københavns Politi har indtil nu i 
2019 fået cirka 50 anmodninger om 
fartkontrol via ”Bestil en betjent” og 
cirka 50 yderligere henvendelser via 
mail, telefon eller kontakt direkte i 
fotovognen.

tsp

Her gik man lige og 
troede …
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TAARNBY

PÅ AMAGER LANDEVEJ, lige nord for 
Korsvejen, er der en blandet bebyg-
gelse, som bærer præg af hver sit årti.

Men ét byggeri er af en særlig 
enkelhed og soliditet, og det er det 
gamle Tårnby Apotek, som har ligget 
der siden 1930. 

Denne rødstensbygning med høj 
teglbeklædt tagrejsning og tre kviste 
har bevaret sin gamle skikkelse, når 
man ser bort fra de uklædelige blå 
skilte, som den de senere år er blevet 
forsynet med.

Nu tjener bygningen som hjemsted 
for en advokatvirksomhed, men er el-
lers en af de få, som næsten enhver 
borger har været inde i, da den tjente 
som apotek. 

I dets tidligste år må man forestille 
sig et ekspeditionslokale med gedi-
gent træinventar. Utallige hylder med 
salvekrukker, dåser og brune flasker i 
mange forskellige størrelser, altsam-
men påført mærkater skrevet på latin 
med sirlig håndskrift. 

Flaskerne kunne meget vel være 
fabrikeret på Kastrup Glasværk. Li-
geledes var der møbler med talrige 
skuffer indeholdende adskillige me-
dikamenter. Ofte medbragte kunder-
ne selv en flaske.

Apoteket var samtidig en fremstil-
lingsvirksomhed, hvor defektricerne 
selv vejede ingredienserne af og 
blandede dem til det ønskede pro-
dukt, ligesom man havde en tablet-

maskine. De ansatte skulle være sikre 
i procentregning! 

I kæmpestore beholdere blev de 
flydende råvarer opbevaret i kælde-
ren, hvor der bl.a. også var flaskeva-
skevaskeri. På loftet tørredes kamille-
planter for åbne vinduer, så svalerne 
kunne flyve ind og ud! og på førstesa-
len boede apotekeren med sin kone. 

Altsammen ganske anderledes end 
dagens apoteker med hvidt inventar 
fyldt med et righoldigt, færdigpakket 
varesortiment.

Kilde:  Glemmer du, 2008

Tegning: Ninna Feldvoss

... hvis det drejer sig om huskøb, 
hvor boligpriserne gennem flere år 
er sprintet fra indkomstudviklingen

Mens boligpriserne især omkring Kø-
benhavn gennem flere år er sprintet 
fra indkomstudviklingen, er der flere 
eksempler på kommuner, hvor penge-
ne i dag rækker til mærkbart flere kva-
dratmeter sammenlignet med i 2012. 

Finanskrisen 2008 satte en stop-
per for flere års vækst i danskernes 
indkomster, men allerede fra 2010 
var udviklingen igen positiv. Til sam-
menligning skulle vi frem til 2012, før 
der igen var generel fremgang i pris-
udviklingen på parcelhuse, og mens 
den positive indkomstudvikling er 
bredt funderet i det danske land, har 
prisudviklingen på parcelhuse været 
anderledes opdelt i kommuner med 
tilbage- og fremgang, viser en ny un-
dersøgelse fra Spar Nord, der for alle 
landets kommuner har sammenlignet 
indkomstudviklingen med boligpris-
udviklingen. 

Hos Spar Nord er man gået i dyb-
den med udviklingen i en ny analyse, 
og af den fremgår det, at man i hele 
34 kommuner i dag generelt får flere 
kvadratmeter for sin indkomst end i 
2012.

Den gennemsnitlige beboer i nogle 
kommuner kan i dag mærke, at ind-
komsten rækker til flere kvadratme-
ter parcelhus, end det var tilfældet i 
2012, mens det modsatte er tilfældet 
i andre kommuner.

Du får mindre for

Efter deadline kom denne gode 
historie

DANSK TENNIS FORBUNDS 
”Waagepetersens æresetui” gik i år 
til NTK-Amagers cheftennistræner 
Maciej Wawrzyniak. Ærestegnet 
tildeles efter indstilling fra en 
lokalunion til en, der enten sportsligt 
eller administrativt har gjort sig 
særlig fortjent til en belønning. 
Maciej Wawrzyniak har gennem 
en lang årrække været en særdeles 
aktiv cheftræner i NTK-Amager 
Tennisklub.
Kæmpe tillykke og stor, stor respekt 
til cheftræneren fra klubbens side, 
hvor vi er meget heldige at have 
Maciej Wawrzyniak som cheftræner 
med hans kvalifikationer, dedikation, 
inspiration, personlige engagement 
og klubånd. Foto: NTK

Fortsættelse følger:
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Du får mindre for din løn i Tårnby kommune
På Frederiksberg må be-

boerne i dag tage til takke 
med, at indkomsten ræk-
ker til 42 procent færre 
kvadratmeter parcelhus 
sammenlignet med 2012. I 
Tårnby Kommune og Rød-
ovre Kommune får man 
henholdsvis 30 procent og 
29 procent færre kvadrat-
meter for indkomsten. 

- Prisudviklingen i Kø-
benhavn har gennem flere 
år været drevet af en stor 
tilflytning. Kvadratme-
terprisen på parcelhuse i 
Frederiksberg Kommune 
er eksempelvis meget 
tæt på at være fordoblet i 
sammenligningsperioden, 
og det er klart, at her kan 
indkomstudviklingen slet 
ikke følge med, siger Jens 
Nyholm, cheføkonom i Spar 
Nord.

I Nyborg Kommune får 
man i dag hele 26 procent 
flere kvadratmeter for ind-
komsten end i 2012, mens 
man i Aabenraa Kommune 
og Norddjurs Kommune i 
dag får cirka 23 procent 
flere kvadratmeter. 

tsp

Kastrup Fodterapi
Kamillevej 4, 1. sal 2770 Kastrup

Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

mk@kastrupfodterapi

Forhandler af Gaitline, Green Comfort, New Feet ,  
Arcopedico og Sockwell støttestrømper.

Klinikken har ydernummer og udfører alle specialer  
med lægehenvisning til

Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv -  
Svær leddegift og Psoriasisgigt

Vi tilbyder også

Indlægsfremstilling - hjemmebehandling og  
måltagning til kompressionsstrømper

Ved statsautoriserede fodterapeuter Mariah Kruse, 
Karin Zachariasen og Christina Larsen.

Vi byder ny kollega, statsautoriseret fodterapeut  
Christina Larsen  

velkommen i klinikken fra 1. april

Handicapvenlig klinik med elevator 
og gratis parkering foran.
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Man kan ikke lige se det

Hvad sker der under Kgs. Nytorv bag 
de grønne plankeværker (som stod 
der, da Tårnby Bladet var på besøg 
midt i marts)

Af Terkel Spangsbo,  
Foto: Michael Oxkjær,  

Amager Fotoklub

Når metroens ringlinie åbner i løbet af 
i år, kan man stort set ikke se, hvor sto-
re tekniske (beton-)anlæg, som ligger 
under de mange metrobyggepladser, 
hvor forskellige entreprenører er ved 
at afslutte deres opgaver, som, når de 
er fuldendte, ender som usynlige in-
stallationer.

Et eksempel er gennemgangstun-
nelen, der skal forbinde Cityringen 
med den eksisterende del af metroen 
på Kongens Nytorv, som Tårnby Bladet 
har fået lov at besøge, mens der endnu 
arbejdes med fliserne på gulvet, glas- 
og stålvæggene og mens man endnu 
kan se et virvar af forskelligfarvede 
kabler, der løber under loftet, men 
som inden publikum kommer, vil blive 
dækket af lyddæmpende loftsplader.

- Vi begynder så småt at fornemme, 
hvordan tunnelen kommer til at se ud, 
når den er færdig, fortæller projekt-
chef og ingeniør Christian Fosham-
mer fra NCC Civil Engineering, der er 
Tårnby Bladets guide på omvisningen.

Det kan han sagtens sige, vil jeg 
hævde, der til dato kun har set byg-
geriet gennem sprækker i det grønne 
plankeværk, som hele tiden flyttes. 
Der er umuligt for lægmand at gen-
nemskue, hvad der skal ende som 
hvad, hvor kommer man hen og hvor 
skal man komme ind?

Derfor er det dejligt, at vi starter 
med at kigge på den 3D virtuelle mo-
del, som håndværkere, arkitekter og 
ingeniører kan orientere sig efter. 3D 
modellen, der ikke er større end en 
skotøjsæske, kan skilles på midten 
og man kan sidde ved mødebordet og 
fortælle og forklare, om man nu er ved 
sektion 1, 2, 3 og så videre. 

- Så kan vi se flere detaljer på vo-
res 3D arbejdstegning, siger Christian 
Foshammer og viser den digre teg-
ningsmappe, hvor hver lille fase nøje 
er vist.

3D-modellen er et stort pædagogisk 
værktøj

Den detaljerede 3D-model har været 
et godt værktøj i arbejdet med gen-
nemgangstunnelen, fordi den giver 
overblik over det komplekse projekt, 
der bygges midt i et af hovedstadens 
travleste trafikknudepunkter.

På den måde er der tid og penge at 
spare i projektet, fordi projektet ikke 
møder mange uventede problemer, og 
dermed bliver produktet også bedre. 

- 3D-modellen har hjulpet os til at 
forudse kommende udfordringer, og 
tids nok til, at det har været muligt 
at navigere udenom, siger Christian 
Foshammer. 

Gennemgangstunnelen bliver fæl-
les for passagerer til og fra den nu-
værende Kgs. Nytorv Metrostation og 
Cityringen. Tunnellens brede trappe 
ender oppe ved Strøget næsten ud for 
Hvids Vinstue.

Tunnellen, der i fagsproget kaldes 
en transfertunnel, bliver meget bred 
og rummer flere nye elevatorer sam-
tidig med, at de nuværende bibehol-
des. Der bliver yderligere adgang til 

Cityringen via en nedgang til venstre 
fra Det Kongelige Teater. 

Modellen bliver til virkelighed

Nu, hvor projektet er tæt på sin af-
slutning, kan man se/fornemme den 
digitale model komme til live i fuld 
størrelse, og man begynder at kunne 
se for sig, hvordan passagererne vil 
myldre gennem tunnelen.

NCC er ikke alene på arbejdsplad-
sen, men deler byggeplads med tre 
andre konsortier, så det skal aftales, 
hvem der kommer med lastbiler for at 
hente eller bringe materialer.

- Der er stadig en del arbejde til-
bage, før vi kan overdrage en færdig 
tunnel til Metroselskabet, og det er 
en særdeles udfordrende opgave 
på grund af den trange plads og de 
mange håndværkere, der er i gang på 
sammen tid, samt de mange forskel-
lige materialer, vi arbejder med, siger 
Christian Foshammer.

Projektet er (i modsætning til en to-
talentreprise) en hovedentreprise, der 
har involveret alt fra jordarbejder og 
beton over oversvømmelsesdøre og 

3D modellen af transittunnellen er ikke særlig stor, men et uvurderligt 
pædagogisk værktøj til at forklare såvel Tårnby Bladets novicer og fagfolk 
hvordan projektet ser ud og giver et indtryk af hvilke hensyn der skal tages 
undervejs i støbningen. 

Hvad loftet gemmer: Der er meget, som pakkes ind og forbindes før 
passagererne lukkes ind i transittunellen.

Foto 1. Et kig i tunellen fra den gamle station mod den nye trappe. Passagerer 
til og fra Cityringen skal gennem en passage bag døren til højre. Man kan ane 
retningen ved at se på fugerne i gulvfliserne, der er af samme type som på 
den gamle station.

Langt under denne byggeplads løber metroens borede tunnel fra 
Rådhuspladsen. Selve byggepladsen deles i sidste fase med andre 
entreprenører og er ikke meget større end en parcelhusgrund. Al materiale 
som beton, jern, afspærringer, arbejdsskure, kraner og andre maskiner er 
kommet denne vej ind.
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Hele transittunnellen er godt 50 meter lang.
1. Eksisterende elevator fra Kgs. Nytorv Metrostation til terræn (pt. lukket) 
bibeholdes. Mens arbejdet har stået på er hele midtersektionen skåret ud. Top 
og bund står der, så der er ”bare lige” at svejse den på plads, når byggerier er 
færdig, som Christian Foshammer udtrykker det. ”Bare lige!”
2. Kommende op- og nedgang til hhv. Cityringen og nuværende station.
3. Her deles strømmen af passagerer til og fra Cityringen.
A. Som den første del åbnes halvdelen af transittunnelen fra nuværende 
station til terræn, mens anden halvdel færdiggøres. Se Foto 1.

5. Transittunnel. Gennemgangen fra Kgs. Nytorv nuværende station tv. Denne 
østre del (mod Magasin og Hvids Vinstue) åbner først, så den vestre del kan 
gøres færdig. Er måske allerede sket ved bladudgivelse.
6. Mod nuværende Kgs. Nytorv Metrostation.
7. Kommende fælles op- og nedgang til gl. metrolinje og Cityringen.

Foto 2: Et kig fra transittunnellen ud mod den nyværende station. Denne del 
åbnes før den endelige åbning af hele stationen. Alle passagererne , som 
kommer til Kgs. Nytorv far Amager og/eller Vanløse skal gå underjordisk frem 
til en meget bred trappe foran Hvids Vinstue og to nye elevatorer. Dog kan 
passagerer med behov for elevator køre til terræn som hidtil - når elevatoren 
er genskabt.

branddøre til el-arbejder, gulve, lof-
ter og vægbeklædninger samt glas og 
stål til elevatoren. 

- Man kan sige, vi fik en tegning af 
et Ikeaskab, at sådan ville man (Me-
troselskabet) have det. Så var det op 
til os at opfinde styklisten og selv 
lave samletegningen – og så fik vi den 

slutdato, at projektet skal afleveres 
så Cityringen kan åbnes for publikum 
sommeren 2019.

- Og det bliver det også, forsikrer 
Christian Foshammer.

Christian Foshammer har sin NCC-
erfaring fra mange andre byggerier. 
Han siger selv, at hans afdeling står 

Dette er et foto fra januar 2019, hvor der arbejdes på oversiden af transit-
tunnelen. Dette syn er ikke længere muligt. Arbejderne går oven på den 
færdige del af transit- tunnelen. Når denne del åbnes lægger de ”låg” på 
den østre del bag det umalede plankeværk. Se foto 2, som viser hvad der er 
nedenunder betonen. Foto: NCC.

for NCC-byggerier under knæhøjde, 
så han ved, at hans færdige projekter 
ikke som et brobyggeri eller en sky-
skraber vil kunne ses af et forbipasse-
rende publikum.

Træer og brosten

Samtidg med åbningen af den halve 
gennemgang er genetableringen af 
Kongens Nytorv snart fuldendt med 
Krinsens 80 lindetræer og 90.000 bro-
sten i mønster.

Lindetræerne blev købt i Hamborg i 
2013, og har siden stået på Birkholm 
Planteskole i Allerød, hvor de nu er 

vokset sig godt syv meter høje.
Træerne har været i kærlig pleje og 

er blevet beskåret, så træernes grene 
udgør tydelige ”etager”. Det specielle 
design har tråde til gamle dage, og op-
gaven med byrummet på Krinsen er i 
det hele taget at genskabe pladsen, 
som den var.

Københavns og Frederiksberg Kom-
muner har, som led i bestræbelserne 
på at gøre byen endnu mere grøn, 
valgt, at der i alt skal plantes 772 
træer ud på Cityringens pladser. Det 
er væsentligt flere træer, end der var 
før metrobyggeriet gik i gang.

EU valgmøde i 3F Kastrup

Tirsdag den 9. april 
- med spisning
( se nærmere side 24 )

Alle er velkommen

Se mere på 
www.3fkastrup.dk
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Talentspejderne og deres 
frivillige er nomineret til 
Børnehjælpsdagens Lille-
bror Pris 2019.

  
Børnehjælpsdagens Lille-
bror Pris hylder hvert år en 
forening, et projekt, initiativ 
eller lignende, der har ydet 
en ekstraordinær indsats til 
fordel for børn og unge i Dan-
mark.

Talentspejderne er blandt 
de tre nominerede til prisen 
her i 2019. Siden 2010 har 
Landsforeningen - herunder 
mere end 500 frivillige - hjul-
pet børn og unge med at se og 
udvikle deres evner og talen-
ter, blandt andet i Dragør og 
Tårnby.

Dragør og Tårnby kom-
muner har i 2017 indgået 
en partnerskabsaftale med 
Talentspejderne. Aftalen be-
tyder, at cirka 15 unge i de 
to kommuner indtil videre 
har gennemgået et særligt 
talentprogram med støtte fra 
lokale, frivillige mentorer. 
Formålet med programmet er, 
at de unge i sidste ende kom-
mer i job eller uddannelse.

Vær med til at hylde

Børnehjælpsdagens Prisko-
mité har nomineret Talent-
spejderne på baggrund af 44 
indstillinger fra offentlighe-
den. De to øvrige nominerede 
er: SMILfonden og Foreningen 
for Børn og unge med Handi-

cap - og deres Familier (FBHF).
Priskomitéen udpeger lige-

ledes den endelige prismod-
tager, der bliver hædret tors-
dag 4. april på Københavns 
Rådhus. Med Børnehjælpsda-
gens Lillebror Pris følger en 
flot check på 50.000 kroner. 

- Vi håber, at folk vil hjælpe 
os med at hylde de tre nomi-
nerede. De fortjener anerken-
delse og opmærksomhed for 
deres værdifulde arbejde, der 
gavner børn og unge - både 
lokalt og på landsplan, siger 
Børnehjælpsdagens direktør, 
Ina Thorndahl. 

Hun henviser blandt andet 
til Børnehjælpsdagens Face-
bookside, hvor de nominere-

de bliver præsenteret med fo-
kus på indsatser og resultater.

tsp

Lillebrorprisen uddeles på 
Københavns rådhus 4. april. 
Foto: Kim  Agersten.

Talentspejderne er nomineret til Børnehjælpsdagens 
Lillebrorpris. Foto: Pernille Bering.

Nomineret for særlig indsats 
for børn og unge

INFO: 
• Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorgani-
sation, der arbejder - året rundt - med at styrke anbragte 
børn og udsatte unge i Danmark. Børnehjælpsdagens Lil-
lebror Pris uddeles hvert år til en organisation, virksomhed, 
forening eller et projekt, som har ydet en indsats udover 
det sædvanlige for børn og unge i Danmark.

• I 2018 blev Børnehjælpsdagens Lillebror Pris uddelt til 
’Læs for Livet’.

• Med Børnehjælpsdagens Lillebror Pris følger 50.000 kro-
ner samt en Lillebror-statuette, der er skabt af kunstneren 
Hanne Varming.

Kastrup
• Irma, Televænget
• Kastrupgårdsamlingen
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skottegården, Kulturhuset KastrupBio
• SAS-klubben ved diget
• NY. AK Viking

Tårnby
• NY. Menu, Tårnbyvej 51
• Tårnby Skole, gennemgangen ved 
festsalen
• Tårnby Torv ved alle indgange samt 
SuperBrugsen ved kiosken
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harald Nyborg
• NY. Løjtehus

Dragør
• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18
• Golfbanen og Espersen

Sundby
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirkegårdsvej 6
• Kvickly, Englandsvej 28
• Fakta, Englandsvej 204

Vestamager
• REMA, Løjtegårdsvej
• NY. REMA Kongelundsvej 326 
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Vestamagercenter. Bageren
• Vestamagercenter. Biblioteket
• Vestamagercenter, Menu

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste fredag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor 
nejtak’ere til  reklamer lægges godt 4000 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.

Har du ikke fået         Tårnby Bladet  
... vil vi gerne vide det

Har du ikke fået Tårnby 
Bladet - giv os besked og hent 
denne måneds avis i et af vore 
depoter!
Dem finder du her:
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… hvilket jo er meget passende, når 
de gæster lufthavnskommunerne 
Dragør og Tårnby midt i april

Cirkus Baldonis direktør har en meget 
stor passion for flyvning og er selv en 
erfaren pilot. Denne passion ønsker 
han at dele med publikum, så årets 
forestilling står i flyvningens tegn.

Cirkus Baldoni har derfor valgt at 
kalde forestillingen for Højt at flyve. 
Men bestemt ikke dybt at falde, for i 
årets forestilling skal I opleve en palet 
fuld af fantastiske artister specielt ud-
valgt til at give publikum en oplevelse 
i absolut særklasse. 

Luftkaptajn Baldoni tager gæsterne 
med på en flyvende rundrejse til fjer-
ne destinationer og nære egne. I skal 

med en super illusionist til Japan, og 
møde en fantastisk linedanserinde. 

- På vejen slår vi et smut forbi Tjek-
kiet, hvor I møder vores charmerende 
jonglør og vi runder Texas med et ner-
vepirrende lasso- og knivkaster num-
mer, fortæller luftkaptajn Baldoni. 

- Herfra drager vi så den lange vej 
til Etiopien, hvor vi har hentet to fan-
tastiske unge mænd med stor charme, 
lækkert hår og masserer af selvtillid. 
Og i Irland vil I møde vores underskøn-
ne Riverdansende fodjonglør. 

Copilot Leonardo

Med sig på turen har luftkaptajn Bal-
doni naturligvis Baldoni balletten i 
form af smukke stewardesser, der sør-
ger for den fuldendte flyvetur. 

- Årets klovnerier står den lidt håb-
løse, men hylende morsomme ste-
ward, Paczo for. 

Luftkaptajn Baldoni vil naturligvis 
ikke kunne gennemføre sådan en rej-
se uden sin tro følgesvend og copilot 
Leonardo.

 Som altid, mine damer og herrer, 
bliver det værre og værre. Så sæt jer 
tilbage, spænd sikkerhedsbælterne og 
tag med på en flyvetur, I aldrig før har 
oplevet.  

Det er smilet, atmosfæren og hele 
den lune stemning i Cirkus Baldoni, 
der gør besøget hjerteligt og humør-
fuldt for hele familien. Hos os lægger 
vi vægt på nærheden samt, at tingene 

er i øjenhøjde for alle. Således er mot-
toet som altid ”forestillingen begyn-
der, når billetten købes”. De hygge-
lige gamle cirkusvogne, den smilende 
medarbejder i billetlugen, cirkusdi-
rektøren, der står i indgangen og by-
der folk velkommen, kioskpigen, der 
serverer popcorn og andre lækkerier 
og klovnen, der laver sjov med folk, 
når de kommer ind, alt sammen en 
stemning af at være tæt på det hele. 

Et af Cirkus Baldonis kendetegn er, 
at når forestillingen er slut, står alle 
artister og siger farvel og på gensyn til 
publikum.

bbark

Reserver, køb billetter og se meget 
mere på www.baldoni.dk.
Det er også muligt at reservere bil-
letter på telefon: 2086 6010 hver-
dage ml. 9-14, weekender ml. 11-
13, samt på cirkuspladsen fra 1 time 

før forestillingen.
Cirkus Baldoni spiller i Dragør og 

Tårnby. Søndag 14. april kl. 15.00 i 
Dragør ved Færgevej. Mandag 15. 
april kl. 15.00 i Tårnby på hjørnet af 
Englandsvej/Ugandavej. 

”The Dane in the fast lane” - som en engelsk journalist døbte Kim Kenneth 
under et engagement i London, er illusionist i overhalingsbanen !

Højt tempo og et glimt i øjet har været Kim’s varemærke siden han i 1989 
sagde sit kontorjob op og indtog den internationale showscene.

Hans interesse for trylleri kom via hans far, som udførte det på et seriøst 
hobbyplan. Det prægede Kim i en grad, så han allerede stod på en scene 
med et tryllenummer som 6-årig!

Cirkus Baldoni lander i Kastrup og Dragør!

KONKURRENCE:
Du kan vinde billetter til Baldonis forestillinger,  
hvis du kan give os svaret på, hvad 
cirkusdirektør Baldonis eget flyselskab hedder. 
Du finder navnet på www.baldoni.dk
Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.dk med oplysning om 
navn, adresse og telefonnummer. 
I emnefeltet skriver du ”bal2019” efterfulgt af tre selvvalgte karakterer, 
eksempelvis bal2019a2b. 
Naturligvis tager vi også mod løsninger på postkort eller uden på kuverter 
på adressen Tårnby Bladet, Postboks 34, Englandsvej 290, 2770 Kastrup 
eller lagt direkte ned i vores postkasse med samme oplysninger som ved 
mail-svar.

Kun mail/kort eller brev, som er kodet som angivet og med alle de ønskede 
oplysninger, kommer i betragtning.
Vi skal have svaret allerede fredag 5. april klokken 9, hvor vi trækker lod. 
Vinderne få besked umiddelbart på mail eller telefon.

Hvis du vinder, bliver du kontaktet og du skal selv hente billetterne på 
Tårnby Bladets redaktion på Englandsvej 290.  Billetterner kan ikke 
ombyttes eller erstattes.
I vindermailen får du lidt flere informationer vedr. afhentning.

Konkurrence

præsenterer

HVORDAN

HVORNÅR
HVOR

Lørdag den 27 april 2019

Ugandavej 138, 2770 Kastrup

GRATIS tilmeldning på Ildsjælene.dk

Find program og meget mere på ildsjælene.dk
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“Kære Tårnbyborger.
Hvem vil ikke gerne have en ven?  
En ven at tale med. En ven at gå 
tur med. En ven at spise med.  
En besøgsven. I Besøgstjenesten  
hos os  glæder vi os til at høre fra 
dig, hvis du ønsker en besøgsven 
- eller du ønsker at være en 
besøgsven.”

Kan du afse et par timer
måske en gang om ugen eller hver 
fjortende dag – kun du bestemmer 
– er du sikkert den, vi søger som 
besøgsven til en hjemme boende 
demensramt, så den pårørende 
kan komme lidt hjemmefra. 

Henvendelse til Bente Olofsen, 
tlf. 2662 3421

Tårnbys uden sidestykke 
største forening Ældre Sa-
gen hold årsmøde

På landsplan har Ældre Sagen 
over 854.000 medlemmer og 
næsten 7.000 af dem bor i 
Tårnby Kommune, hvor lokal-
afdelingen i løbet af det for-
gangne år er vokset med over 
600 nye medlemmer. Det 
fortalte lokalforeningens for-
mand Anne-Grethe Kragerup 
på foreningens årsmøde

- Vi har 28 faste aktiviteter, 
for der skal helst være en ak-
tivitet til ethvert behov. Dertil 
kommer flere caféer og en-
keltstående arrangementer. 

Blandt caférne er Café Livs-
glæde en aktivtet for hjem-
meboende demensramte og 
deres pårørende. Det sker i et 
samarbejde med Tårnby Kom-
munes demenskoordinator 
Ninna Riishøj Poulsen og Æl-
dre Sagen.

IT-cafeen har haft mange 
forskellige emner oppe, da 
IT jo er et område i rivende 
udvikling. Aldrig er en udfor-
dring for svær for de friske 
it-folk, som nu også tilbyder 
hjemmebesøg, hvis det er den 
stationære PC, der driller.

Sorg- og livsmodsgruppen 
har nu kørt i et års tid og er 
stedet, man mødes i livets 

svære tid efter at have mistet. 
Gruppen mødes hver 14. dag 
på biblioteket. 

Ide-caféen er det nyeste 
skud på stammen. Her kom-
mer man ud af huset og ople-
ver noget sammen! Idé-café-
en mødes mandag i lige uger.

- Som noget nyt havde vi i 
2018 et par erhvervsprakti-
kanter i en uge, hvor de blev 
sat på diverse opgaver, som 
det at være frivillig indebæ-
rer til stor glæde for både de 
unge og de ældre.

25 og 25 og 30 år

- Det ene af vores to bridge-
hold holdt 25-års jubilæum 
med en gigantisk fest. Én af 
spillerne har været med i alle 
årene, så derfor blev hun be-
æret med en 25-årsnål, for-
talte Anne-Grethe Kragerup.

Tirsdagsklubben har også 
haft 25-års jubilæum, men de 
vidste det ikke selv, så det var 
en stor overraskelse for Poul 
og Ingelise Jensen, da for-
manden mødte op med kaffe 
og kage. Et medlem havde 
været med i alle 25 år, så der 
var årsnåle til dem alle tre.

Selve lokalafdelingen har 
holdt 30-års fødselsdag, hvor 
de tidligere formænd og 
borgmesteren var inviteret 
til hyggeligt samvær sammen 

med de godt 80 fremmødte.

Priser og belønning

Alle frivillige i Ældre Sagen, 
Tårnby – pt. er der 201 - blev 
i sommeren inviteret i Wall-
mans til en hyggelig aften, 
hvilket blev en stor succes.

2018 blev et rigtig godt 
år for Ældre Sagen, Tårnby, 
da Vågetjeneste, Sorg- og 
livsmodsgruppe og Cafe 
Livsglæde blev belønnet af 
Tårnby Kommune med Sund-
hedsprisen, Søndagscafeen 

fik tildelt en portion af Tårnby 
Bladets jubilæumslegat og 
vores formand Anne Grethe 
Kragerup blev kåret som årets 
foreningsleder ved en fest på 
Tårnby Rådhus. 

Efter Anne-Grethe Krage-
rups beretning fortalte John 
Jørgensen lidt om ældre- og 
sundhedspolitikken, som han 
har været formand for og 
hvorfra han nu trækker sig, for 
at gå på pension.

- Jeg tror nok, der var en 
del tilhørere, der blev noget 

overraskede over de ting, han 
fortalte om situationen på det 
område, sluttede formanden.

tsp

Det var trods alt heldigt at 
kun en brøkdel af Ældre 
Sagens medlemmer dukkede 
op til årsmøde. Det er 
næste 7.000 alene i Tårnby. 
Privatfoto.

En forening med mange caféer og gang i

EU-valgmøde i 3F
Kom til EU-valgmøde og 
mød din kandidat. Oplæg af 
Rasmus Nørlem Sørensen, 
chefanalytiker hos DEO, om 
EU-valgets store spørgsmål 

Den 26. maj skal danskerne til 
stemmeurnerne for at sætte 
deres kryds til Europa-Parla-
mentsvalget. Men hvem er 
kandidaterne, hvad beskæfti-
ger EU sig med, og hvad vil de 
14 danske folkevalgte parla-
mentarikere arbejde for? 

- EU står overfor udfordrin-
ger som flygtningekrise, kli-
makrise, fortsat høj arbejds-
løshed i en række medlems-
lande og ikke mindst Brexit, 

hvor Storbritanniens forhold 
til EU fortsat er uafklaret, ly-
der det fra Rasmus Nørlem 
Sørensen, chefanalytiker og 
sekretariatsleder hos Oplys-
ningsforbundet Demokrati i 
Europa (DEO). 

- Samtidig er det valgår, så 
det er nu, borgerne skal dis-
kutere EU og tage stilling til, i 
hvilken retning de mener, det 
europæiske samarbejde skal 
udvikle sig, og hvordan de 
grænseoverskridende proble-
mer skal løses, siger Nørlem 
Sørensen. 

På valgmødet i Kastrup 
stiller et bredt politikerpanel 
op til debat, og her kan man 

som borger møde socialde-
mokraternes Jakob Thiemann, 
Bergur Løkke Rasmussen fra 
Venstre, Charlotte Libach 
fra Konservative, Eva Enok-
sen fra Enhedslisten, Susan 
Kjeldgaard fra Alternativet og 
Karsten Hønge fra Socialistisk 
Folkeparti.

Oplysningsforbundet 
Demokrati i Europa (DEO) i 
samarbejde med 3F Kastrup.
Tirsdag 9. april kl.17-19.30, 
3F Kastrup, Saltværksvej 68. 
Tilmelding: 3F. 

bbark
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Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

X

Det nordlige Tårnby får gratis ad-
gang til fibernet

TDC begyndte arbejdet med at an-
lægge fibernet på Amager i starten 
af januar, og efterspørgslen har indtil 
videre overgået forventningerne.

I første omgang koncentrerede TDC 
sig om villakvarteret omkring Grøn-
jordskollegiet, i næste omgang får et 
antal villaveje og et større boligkom-
pleks i det nordlige Tårnby så også 
muligheden for den nyeste teknologi.

- Vores fiberprojekter på Amager 
har fået en meget positiv modtagelse 
fra såvel kunderne som det øvrige 
samfund, siger Henrik Gjerulff Jensen, 
underdirektør i TDC. 

- Derfor er det også med stor glæde, 
at vi nu kan tilføje flere områder til ud-
rulningen, så endnu flere amagerka-
nere kan få en fribillet til fremtidens 
bredbånd.

Husstande og virksomheder i de 
udvalgte områder kan bestille gratis 
tilslutning til TDC’s fibernet på tdcfi-
ber.dk. 

Udbyder efter eget valg

For at gøre brug af den gratis tilslut-
ning til fibernettet skal man købe et 
bredbåndsabonnement hos en udby-
der efter eget valg. Det er dog også 
muligt at få udført den gratis tilslut-
ning uden at tegne abonnement sam-
tidig.

- I de områder, hvor vi ruller ud, er 
bredbåndsmulighederne præget af 
forbindelser på kobbernetværket, 
hvor de tilgængelige hastigheder er 
begrænsede. Vi oplever en massiv 
stigning i efterspørgslen efter høj-ha-

stighedsbredbånd, og med en fibertil-
slutning opnår man den bedst mulige 
fremtidssikring, siger Henrik Gjerulff 
Jensen.

For at etablere fiberforbindelserne 
i de udvalgte områder er det nødven-
digt at foretage anlægsarbejde. Arbej-
det bliver planlagt, så det er til mindst 
mulig gene for beboerne, trafikken og 

de øvrige omgivelser.   
Det er også muligt at finde mere 

information om fiberudrulningen på  
tdcfiber.dk – hvor man også kan tjek-
ke, om en konkret adresse er omfattet 
af tilbuddet om gratis tilslutning.

tsp

Yderligere 3.000 husstande og virksomheder bliver omfattet af TDC’s 
fiberudrulning på Amager. Arbejdet med at udrulle fibernet er overstået i de 
blå områder, nu kommer turen til de røde!

TDC’s fiber kommer til Tårnby

Om fibernet: 
Med en tilslutning til TDC’s 
fibernet er det muligt at etablere 
bredbåndsforbindelser med 
downloadha-stigheder op til 
1.000 Mbit/s – og i fremtiden 
vil hastighederne kunne blive 
endnu højere. Hvilke hastigheder, 
der er mulige på den enkelte 
adresse, afhænger dog altid af 
udbuddet hos de tilgængelige 
bredbåndsudbydere.  

For at etablere 
fiberforbindelserne i de 
udvalgte områder er det 
nødvendigt at foretage 
anlægsarbejde. Arbejdet bliver 
planlagt, så det er til mindst 
mulig gene for beboerne, 
trafikken og de øvrige 
omgivelser. Foto: TDC. 
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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.

Vinterkrigen af Finn Wiede-
mann kredser om 13-årige 
Lars, som bor sammen med 
sin mor, far og storebror 
Bjørn

Anmeldelse af  
Tina Grip Larsen

Vinterkrigen handler om 
13-årige Lars, som bor 
sammen med sin mor, far 
og storebror Bjørn.

Vi følger Lars gen-
nem hans hverdag og 
hører om, hvordan det er 
at være teenager med de 
forandringer der sker, når 
man går fra at være barn til at 
blive en mini voksen. Vi hører 
om Lars’ store kærlighed til 
den talentfulde badminton-
spiller Lene, som går i hans 
klasse. Og om hvor svært det 
er, når ens bedste ven er vild 
med den samme pige og man 
er nødt til at slås om hende. 
Lars’ mor er syg, hun har lun-

gekræft. Vi hører om hvor-
dan Lars oplever at hans mor 
bliver mere syg, svagere og 
ingenting kan og til sidst dør. 
Hvordan familien kommer vi-
dere og hvordan de to brødre 
Lars og Bjørn reagerer, da de 

opdager, at deres far 
ser en ny kvinde, 
som er en de kender 
og som ovenikøbet 

er gift. Da kvin-
dens mand finder 
ud af det, bliver 
der ballade.

Lars bliver 
konfirmeret, ikke 

fordi han tror på Gud, 
men fordi hans mor gerne 
ville have det. Desværre når 
hans mor ikke at opleve det, 
da hun går bort inden.

Lars har en passion for vej-
ret. Han drømmer om at blive 
meteorolog. Hver morgen og 
hver aften klokken syv måler 
han temperaturen og skriver 
det ned i hans lille vejrbog. 
Lars studerer temperaturer-
ne, regner gennemsnitstem-
peraturerne ud for ugen og 
måneden. Han går meget op i 
det og har fyldt deres hus og 
have med termometre. Til sin 

konfirmation får han et hygro-
meter, hvilket han er meget 
glad for, så han nu kan stude-
re vejret endnu mere. Lars går 
meget op i vinterkrigen, som 
var århundredets snestorm. 
Den som begravede Danmark 
i sne i fire dage og hvor sne-
driverne var så høje som tele-
fonpæle. 

Men som interessen for fe-
ster og piger stiger, så falder 
interessen for vejret også en 
smule. 

Er jeg allerede for gammel?

Vi hører om Lars og hans teen-
ageliv. Lars er 13 år og jeg er 
36. Det er som om, vi ikke helt 
er på samme niveau. Jeg har 
da været 13 år engang. Det er 
dog en del år siden og jeg kan 
dårligt huske, hvordan det var. 

Når jeg tænker tilbage, så 
husker jeg ikke, at mit liv var, 
som hans liv er. Det kan ligge 
i, at Lars er en dreng og jeg er 
pige, eller måske er det blot, 
fordi jeg har fortrængt, hvor-
dan det egentlig var at være 
teenager og hvor svært det er. 
Det vil jeg ikke udelukke. 

Det var på en måde givende 
at læse om, hvordan Lars tak-
ler sin mors sygdom og død; 
det satte nogle tanker i gang 
hos mig, trods aldersforskel-
len. Jeg har, gudskelov, ikke 
mistet min mor og hun er hel-
ler ikke syg. Dog er sygdom og 
død en del af livet og noget 
man ikke kommer udenom. 
Jeg oplever bogen (historien) 
lidt tam, det er handlingen 
derimod ikke og jeg kunne 

godt tåle noget mere spæn-
ding.

Bogen vil egne sig godt til 
unge mennesker, som er sam-
me sted i livet som Lars. Jeg 
tror, at de yngre ville få (me-
get) mere ud af bogen, end 
jeg gjorde.

• Vinterkrigen af Finn 
Wiedemann, 232 sider.  

Udkom 15. november 2018 på 
forlaget Brændpunkt.

Finn Wiedemann, f. 1964, 
er bosat i Odense og ansat 
som lektor ved Syddansk 
Universitet. Han har skrevet 
en række fag- og skønlitterære 
bøger. Senest Sådan en dag 
glemmer man aldrig, 2017. 
Foto: Forlaget Brændpunkt.

Er det så svært at være teenager

25 års jubilæumsbal

25 års jubilæumsbal. Gulvet var hele aftenen fyldt med 
mange glade dansere. Privatfoto.

I januar havde Amager 
Square Dancers (ASD) 25 års 
jubilæumsbal
Der var levende musik med 
Kannes Family String Band, 
som har været i foreningen 
mange gange før. Foreningen 
kunne med glæde konstatere, 
at det er populært at gå til 
bal, i hvert fald var der godt 
40 square dansere udefra, 
der bakkede op om fejringen 
og kom til Tårnby Skole, hvor 

squaredanserne selv danser 
hver torsdag aften. Ballet 
begyndte kl. 18.30 - det nor-
male begyndelsestidspunkt. 

Der er plads til flere dan-
sere, så hold øje med Tårnby 
Bladet og se, hvornår Amager 
Square Dancers indbyder alle 
nye til at prøve square dance i 
helt almindeligt tøj.

bbark
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Noget at gå til i april og maj

fri  entré

MARIA RUBINKE

7. feb —  
19. maj 
2019

Kastrupgaardsamlingen.dk

Malerier på Plysssen og nyt om Plyssens afløser

Ida Munch Pedersen, der er bosiddende i 
Tårnby, udstiller i april og maj malerier
Ida Munch Pedersen fortæller: 

- Efter mange år med broderier - decoupage - perle-
buketter og smykkearbejde, skulle der ske noget nyt. 
Det blev malerier, der fangede min interesse, især det 
skildrende og naivistiske, kommer til udtryk i moti-

verne. De henvender sig til både børn og voksne. Det 
udstillede kan købes.

Fra familiegård til udstillingscenter 
Plyssens egen udstilling, hvor man i billeder og tekst 
følger arbejdet med at renovere Gården, Ved Diget, der 
skal blive Plyssens afløser.

Fra YT til BYT
Byt dine læste bøger med andres ditto.

Plyssen holder lukket Påskedag
Hvis du eller din forening vil udstille efter sommerfe-
rien, så klik ind på www.plyssen.dk og læs mere.

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset

3. januar - 12. april:  
Hverdage undtagen mandag 9 - 15. 
Weekend 10 - 16.

Fra 13. april:  
Hverdage undtagen mandag 9 - 15. 
Weekend 10 - 17.

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

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

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle lør-
dage og søndage kl. 10-14.
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Musikoplevelser i april og maj
Ny sæson på Tårnby Musikskole
Onsdag 10. april åbner Musikskolen for tilmelding til 
sæson 2019/20.

Tilmeld dig nu - der er rift om pladserne!
Læs mere på: kulturzonen.net/musikskolen/tilmelding.

Musik i din hverdag – et kig ind i 
musikskolelivet 

Kom og mærk stemningen og fællesskabet. Vi skyder 
det hele i gang med et stort fælles kor – du ikke vil gå 
glip af!

• Mød lærerne
• Mød eleverne
• Prøv instrumenterne
• Hør koncerterne

• Deltag i konkurrencerne og musikalsk skattejagt
• Tag en selfie og få et minde med hjem
• Tegn, mal og udfold dig kreativt
Hele dagen er der smagsprøver på, hvad du bliver en 

del af som elev i Musikskolen.
Åbent Hus på Tårnby Hovedbibliotek, lørdag 4. maj kl. 
10-14.

Familierytmik
Kom og deltag lørdag formiddag sammen med dit barn 
eller barnebarn.

Nanna Khoury Sabroe fra Tårnby Musikskole inviterer 
til musik, leg og bevægelse for de 1 til 5-årige.

Vi skal synge, danse, hoppe og klappe. Sammen 

synger vi nye og gamle sange til rim, remser og trom-
mespil.

Musik, leg og bevægelse giver glæde og nærvær og 
styrker barnets motorik og sprog.

Det koster 30 kr. pr. barn at deltage. Begrænset 
antal pladser og 1 voksen pr. barn. Køb billetter på kul-
turzonen.net/tilmelding.

Vi gentager familierytmik 25. maj og 22. juni.
Tårnby Hovedbibliotek, lørdag 27. april kl. 9.30 og 
10.30

Koncert med træblæser- og guitarelever

Tårnby Musikskole afholder igen en træblæser- og gui-
tarsammenspilsdag. Dagen afrundes med en koncert 
for alle interesserede.
Kulturzonen, lørdag 27. april kl. 15.30 – 16.30. Gratis

Rytmikfest for alle
Kom til 
rytmikfest 
med musik-
skolens læ-
rere Nanna 
Khoury 
Sabroe og 
René Mad-
sen.

Alle kan 
være med 
uanset 
alder. Så 
kom med 
hele familie 
– måske 

det giver lyst til mere!
Tilmelding på kulturzonen.net/tilmelding senest 25. 

april.
Kulturzonen, søndag 28. april kl. 10-12. Gratis.

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 facili-
teter og der arrrangeres løbende forskellige kultu-
relle arrangementer.

Kulturzonen er åben alle hverdage: 
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16

Caféen: Mandag til torsdag kl. 15-20
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administration: Mandag til fredag kl. 9-15

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

UNG – en teaterkoncert med Tårnby Musikskole
- af unge, med unge og for unge i alle 
aldre!
Oplev et brag af en forestilling med stort orkester, 
bands, sangere, kor og dans.

Hør ungdomsmusik fra forskellige årtier og genrer. 
Gennem musik, ord og billeder drages du ind i de 
unges verden og bliver klogere på, hvordan det er at 
være UNG i dag.

Showet er et samarbejde mellem Tårnby Musikskole, 
Kulturhuset Kastrup Bio, Dragør Musikskole og pro-
duktionsskolen Fabrikken.

Ved premieren 5. april holder Borgmester Allan S. 
Andersen åbningstalen.

Køb din billet på Tårnby Hovedbibliotek, Kulturhuset 
Kastrup Bio og kulturhusetkastrupbio.dk.

Kulturhuset Kastrup Bio, fredag 5. april kl. 19, lørdag 
6. april kl. 14 og 19, søndag 7. april kl. 14
Billetpris: Voksne 75 kr. og børn (0-12 år) 50 kr.

Noget at opleve i april

Åbent Hus med Musikskolen på Hovedbibliote-
ket lørdag 4. maj kl. 10-14. Foto Kulturzonen.

Koncert med træblæser- og guitarelevet, Kulturzonen 
lørdag 27. april kl. 15.30. Foto: Kulturzonen.

Rytmikfest på Hovedbiblioteket søn-
dag 28. april kl. 10-12. Foto: Kurt Pe-
dersen, Amager Fotoklub.

Familierytmik på Hovedbiblioteket lørdag 27. april kl. 
9.30 og 10.30. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
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Noget at opleve i april

Biblioteket i april
Stjernestøv og Galakser 
- for børn fra 10 år

Et stjernebestøvet foredrag 
med astrofysiker Anja Andersen

Hvorfor er der planeter? Hvor 
mange planeter er der? Hvad 
sker der når en stjerne dør? 
Hvornår og hvordan blev de 
første galakser til? Hvordan er 
det hele startet?

Anja C. Andersen er astrofy-
siker ved Niels Bohr Instituttet 
på Københavns Universitet. 

Hun vil denne aften dele sin fascination af universet og 
fortælle om, hvordan hendes interesse for universet 
startede helt tilbage da hun var 13 år gammel. Hun 
arbejder med at fravriste universet svar på nogle af de 
mange store gåder.

Anja C. Andersen har modtaget adskillige priser for 
sin forskningsformidling, bla. DR´s Rosenkjærpris, Dan-
marks Forskningskommunikationspris, EU Descartes 
pris, H.C. Ørsted Medaljen i Sølv og senest Ebbe Munck 
prisen. Hun har desuden udgivet flere bøger om astro-
nomi for børn og voksne, senest Marie Curie - Et lys i 
mørket.
Torsdag 4. april kl. 17-19 på Tårnby Hovedbibliotek, 
Billetpris 20 kr.

Kan man have bier i byen?
Deltag i to 
spænden-
de fore-
drag om 
”Honning-
biernes 
verden” 
og ”Vilde 
bier”. 

Kan du 
undvære hon-
ning i dit liv? 
Måske? Hvad 
så med choko-
lade, mandler, 
øl, vin eller 
nogle af de 
andre tusinder af ting, vi spiser og drikker?

Vidste du godt, at 80% af de ting, vi putter i munden 
er til, fordi en lille bi eller anden blomster-bestøvende 
insekt kom forbi og bestøvede planterne. Tankevæk-
kende. Især fordi, hvis insekterne ikke er her, så er vi 
heller ikke. 

Amagerbiavler forening, foreningen Vilde bier i 
Danmark og AmagerVillage inviterer til temaaften på 
Tårnby Hovedbibliotek.

Alle, der gerne vil have mere natur ind i deres haver 
har nu muligheden for at komme til et spændende fore-
drag om honningbier og vilde bier.

”Kan man have bier i byen?”  
Amager biavlers instruktør Morten Westy vil holde 
et spændende oplæg om honning-biernes verden. 
Foredrag kl. 16. 

Foreningen Vilde bier i Danmark fortæller 
om vilde bier  
I foredraget vil vi komme ind på, hvad man kan gøre 
for at skabe plads til flere blomster lige dér, hvor man 
selv bor og lever.  
Foredrag kl. 17 

Efter foredraget vil vi bygge rækkehuse til vilde bier – 
bierne mangler nemlig også boliger. Kom og vær med 

- og få et rækkehus med hjem til de vilde bier.
Hele arrangementet inklusive foredragene er gratis.
Fredag 5. april kl. 16-19 på Tårnby Hovedbibliotek.

Medicinsk cannabis
Foredrag v. læge Tina Horsted

Fra den 1. januar 2018 
startede en 4-årig forsøgs-
periode med cannabis til 
medicinsk brug.
Det betyder at patienter 
med gigt, sklerose, cancer 
og rygproblemer lovligt kan 
få udvalgte former for can-
nabis. 

Kom og hør, når læge Tina 
Horsted fortæller om sine erfaringer med effekten af 
cannabis. Tina Horsted er speciallæge i anæstesi og 
smertebehandling og tidligere overlæge på Rigshospi-
talets smertecenter. Nu har hun sin egen smerteklinik i 
København og er en af de få læger med stor erfaring i 
behandlinger med cannabis.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Ama-
ger og Tårnby Hovedbibliotek.
Onsdag 10. april kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letter: 90 kr. via AOF Amager

En gåtur og en go’ historie
Har du lyst til 
at komme ud 
og gå en tur og 
nyde forårsvej-
ret i hyggeligt 
selskab med 
andre? 

Så kom 
med, når vi 
går en tur ad 
Hjertestien fra 
Vandtårnet 

gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket drikker vi kop kaffe mens Laura Michel-

sen læser en historie højt.
Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Eng-

landsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til 
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. 

Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Fri adgang – uden billetter. Fredag 12. april kl. 14.00 
Mødested: Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsve-
jen, hvor Hjertestien starter

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
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du 
købe / printe biletten online via taarnbybib.dk eller 
ved personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller 
på Vestamager Bibliotek.

Ved arrangementer, som afvikles 
i samarbejde med AOF, (mærket )
købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-
amager.dk

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

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk

Naturcenter Amager
Påskekyllinger 

Kom og mød de nyklækkede kyllinger, som lige er 
kommet ud af rugemaskinen. I hele påskeferien kan 
du møde de sødeste små kyllinger i Friluftshuset på 
Naturcenteret. Friluftsvejlederne laver små oplæg, 
hvor de fortæller om vejen fra æg til høne og alle får 
lov at hilse på de små kyllinger. 
Naturcenteret har åbent hele påskeferien i uge 16 fra 
13. - 22. april Kl. 10.00 - 16.00. 
Traktørstedet har også åbent, hvis du trænger til en 
kop varm kakao.    

   

Ramsløg i Kongelunden

Det er lige nu, det bugner af ramsløg i Kongelunden. 
Den er nem at kende, med sin umiskendelige duft 
af hvidløg og ellipseformede, grønne blade og hvide, 
stjernelignende blomster, der sidder i små skærme. 
Bladene har stilk i bunden og samles som en buket 
ved jorden. Ramsløg bliver mellem 20 og 40 cm høj. 
Den gror typisk i store kolonier i de mere skyggefulde 
dele af løvskove, hvor der er fugt i jorden. Alle dele 
af planten er spiselige, og den har en karakteristisk 
smag af hvidløg, men ikke så tung eller skarp. Of-
test er det de unge, friske blade og blomster som 
anvendes. Planten har et stort indhold af c-vitamin 
og indeholder også stoffer, som er med til at styrke 
immunforsvaret. 

Vigtigt! Ramsløg kan nemt forveksles med lilje-
konval, men hvis man gnubber lidt på bladene, vil 
ramsløg afgive en svag duft af hvidløg. Er du i tvivl, 
så skal du endelig lade planten stå. Bladene kan an-
vendes i pesto, salater, kryddersmør eller sammen 
med kød og fisk. Stænglerne kan finthakkes og an-
vendes ligesom purløg.
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Porcelæns-eventyr og bronze-gys på Kastrupgårdsamlingen
Kastrupgårdsamlingens udstilling Maria 
Rubinke – LEGACY har transformeret 
museets rum med skrøbeligt porcelæn og 
tonstungt bronze i eventyrlige landskaber

Årets første store udstilling på Kastrupgårdsamlingen 
åbnede i februar og byder på små gys og flot porcelæn. 
I museets tre særudstillingssale kan man nu se flotte 
æbler blive til slanger og skrøbelige porcelænsblade, alt 
imens edderkopper og tudser på størrelse med hunde 
fylder på gulvene. De er dog lavet i bronze – så de bli-
ver, hvor de er. 

Alle de mystiske skulpturer bindes sammen som en 
rejse ind i en fantasiverden. Kunstneren Maria Rubinke 

har fordybet sig i et af kunsthistoriens mest kendte 
værker: Nemlig Hieronymus Boschs maleri Lysternes 
Have, hvor Himlen, Jorden og Helvedet er afbilledet 
med fantasifulde dyr og nøgne, skøre kroppe i et drøm-
melandskab. Bosch maleri er i tre dele og Rubinke har 
bygget sin udstilling op på samme måde, men blot med 
tre rum. 

I det første rum bydes man velkommen af en lille 
bronzepige i form af et springvand, som hælder vand 
ud af hovedet. Man går derefter igennem de næste sa-
le, idet man følger hendes fantasi, der skaber de næste 
tre rums eventyrlige landskaber.

Udstillingen er både stor og bombastisk med bl.a. et 
4 meter højt og 1 ton tungt bronzerelief, men samtidig 

består meget af udstillingen af skrøbeligt porcelæn, 
hvor noget er så tyndt, at det kan gå i stykker ved en 
enkelt berøring. Gæster opfordres derfor til at passe 
ekstra på, når de går rundt i udstillingen. 

Udstillingen kan ses alle dage undtagen mandag fra 
klokken 14 til 17, onsdage tillige helt til klokken 20. 
Indtil 19. maj. Gratis.

Forårstur til Fælleden med rickshaws 
- og andre glade cykler 
Cykling uden alder er et glædesspredende cykelfælles-
skab, som giver frivillige piloter og deres ældre naboer 
mulighed for at nyde dejlige fællesoplevelser under 
mottoet ”Ret til vind i håret”. I Tårnby Kommune har vi 
8 rickshaws placeret på kommunens 5 plejehjem, dag-
hjemmet og boligorganisationen Tårnbyhuse 

Den 9. maj ruller Cykling uden alder på forårstur til 
Fælleden, og du er meget velkommen til at køre med. 
Du kører med på din egen cykel – og ude på Fælleden 
har du mulighed for at prøve en rickshaw, og se om du 
skal være vores nye pilot. 

Vi mødes ved Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 
kl. 13.00. Passer det bedre, kan du støde til ved den 
røde port på Granatvej – indgangen til Fælleden - hvor 
vi mødes kl. 13.30. Medbring gerne en tår kaffe i ter-
mokanden eller en bid kage til et fælles kaffebord.
Yderligere information hos Mikkel Hass på mikkel-
muk@godmail.dk eller hos Tårnby Kommunes frivil-
lighedskoordinator Naomi Gurfinkiel på ngu.sc.as@
taarnby.dk |30760525
Mere information om Cykling uden alder på www.cyk-
lingdenalder.dk  eller facebook.com/cyklingudenalder

Arkivfoto fra en tidligere tur med 
rickshaws til Tivoli.

Udstillingsfotos fra MARIA RUBINKE – LEGACY. Feb 2019. Foto: Kastrupgårdsamlingen.

Noget at opleve i foråret

Torsdag den 11. april 2019 
kl. 12.00 - 15.00

Kom til Netværkshuset 
Kastruplunds 

hyggelige påskemarked

Der vil være salg af kaffe, 
kage, håndarbejde og an-

dre lækkerier

Samt fællessang
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Vellykket studietur til London
For første gang i US10s historie 
har vi været på studietur til 
udlandet 
UngTårnby, US10 er lige vendt hjem ef-
ter en særdeles vellykket tur. 80 elever 
og 8 lærere mødtes tirsdag 12. marts i 
Københavns lufthavn, hvorfra de fløj til 
London. De kom trætte, stolte og glade 
retur sent fredag aften.

Fire lærerige, udfordrende, spænden-
de og sjove dage blev brugt til at få talt 
autentisk engelsk, oplevet engelsk kultur 
og gebærdet sig rundt i London by.

10.klasseeleverne havde forinden 
turen haft mailudveksling med elever fra 
Westminster Academy, som vi besøgte 
derovre. Det var noget af en øjenåbner 

for vores elever at besøge en skole, hvor 
man går i skoleuniform, har fri tidligst 
15.30 og ofte 16.30, to timers lektier 
hver dag, skal have frivilligt arbejde i 
weekenden og havde 22 eksamener på 
tre uger.

Vi undersøgte nogle af de mysterier 
omkring den berygtede morder, Jack 
the Ripper på en 1,5 times rundtur. Vi 
sporede de skridt, han tog i East End, 
og hørte om livet i victorianske tider i 
de farverige kvarterer i Whitechapel og 
Aldgate.

Vores sightseeingtur rundt i London 
var på gåben, og eleverne var selv tour 
guides og havde forberedt hjemmefra, 
hvad der skulle siges om eks. Bucking-
ham Palace, Trafalgar Square, Big Ben 
og London Eye. Speaker´s Corner ved 
Hyde Park blev endvidere besøgt, hvor 
eleverne holdt deres egne taler.

- Vi talte dog mest engelsk, når vi 
shoppede og bestilte mad om aftenen. 
Her var vi jo nødt til at sige uden toma-
ter og løg, fortæller en af eleverne fra 
US10.

Kurser og arrangementer på UngTårnby i april og maj
Brætspil og hygge 
Vi spiller avancerede brætspil hele dagen. Hygger med 
pizza og fællesskab. Hvis du melder dig hurtigt kan du 
være med til at bestemme hvilke spil vi skal spille.
30. marts. Pris: 50 kr (til pizza og sodavand). 

Mystery room på Flakfortet 
Har du en eventyrer i maven, så er det tid til nye ople-
velser - En spændende weekend hvor du ikke får sovet 
meget, du bliver stillet overfor for en masse opgaver, 
som skal løses, for at du og din gruppe slipper “leven-
de” gennem dette eventyr.

Meld dig til et spændende og udfordrende døgn, hvor 
samarbejde og tillid til gruppen er altafgørende.
6. og 7. april Pris: 250.

Workshop om eksamensangst 
Bekymringer, tvivl, usikkerhed, hjertebanken, søvnbe-
svær eller svedeture?

Eksamensangst kommer til udtryk på mange måder 
og er både ubehageligt og ødelæggende i tiden op til og 
under eksamen. Angsten kan blive så hæmmende, at 
du mister kontrollen og behøver hjælp til at slippe ud af 
dens greb.

På denne workshop vil du lære at dæmpe eksa-
mensangsten og genvinde kontrollen, så du får en 
bedre eksamensoplevelse. Målet med undervisningen 

er, at du går fra kurset med en overbevisning om, at du 
kontrollerer din eksamensangst. 
6. april.

Hjemmelavet sushi 
Vi skal prøve kræfter med hjemmelavet sushi. Kom og 
vær med til at gøre det selv og bestemme hvilket fyld, 
der skal være i din sushirulle.
27. april Pris: kr. 40.

Fortnite live 
For at være den bedste bag skærmen, er det vigtig 
at komme væk fra skærmen også. Tophold som f.eks. 
Astralis har for længst bevist hvor vigtigt motion og en 
sund livsstil er, hvis man vil være nr. 1. Vær med til at 
besætte Kongelundsfortet når vi spiller Fortnite LIVE!. 
Vi deler hold, hvor man på skift skal indtage og forsva-
re områder på fortet, spille capture the flag og meget 
andet! Vores laservåben er træfsikre på op til 150 me-
ters afstand. De skyder med harmløst infrarødt lys, så 
det er helt ufarligt. Taktik, Motion, grin og headshots! 
Det er opskriften på en awesome dag!
28. april.

Grøn kost og funktionel træning 
Vi smækker grøntsagerne på bordet og pakker frikadel-
lerne væk. Vi skal lave mad, der giver en sund krop, 
der er klimavenligt og som smager godt! Det bliver 

grønt med grønt på! Vi laver vegetarisk og vegansk 
mad og snakker om hvad sund og nærende kost er og 
hvad det IKKE er. Vi skal også have nogle bøffer på ar-
mene, så vi laver funktionel træning udenfor som både 
er MEGA sjovt og hårdt.
4. og 5. maj.

Mountainbike weekend 
Isaberg i Sverige er blevet det nye hotte MTB-område. 
Der er bygget helt nye MTB-spor samt en Dirtjump/
Pumptrack bane. Dirtjump er en specialbane, der er 
bygget med hop, drops og curves og suveræn til at øve 
teknik på. 2 overnatninger i hytte, vi laver selv frokost 
og aftensmad. Ungdomsskolen har cykel og hjelm som 
du kan låne.
10.-12. maj. 
Pris: kr. 500

Tilmeld dig på UngTårn-
bys hjemmeside www.
us.taarnby.dk og husk at 
følge ungdomsskolen på 
Facebook

Hele holdet - 80 elever og 8 lærere - fotograferet i London. Foto: UngTårnby.

London Eye var et af målene for studi-
eturens sightseeingtur rundt i London. 
Eleverne havde selv forberedt turen og 
også hvad kammeraterne skulle have af 
oplysninger om de forskellige mål. Foto: 
UngTårnby.

Noget nogen har oplevet... og andet at gå til i foråret
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Københavns Kommune har 
præmieret smukke byg-
ninger, bymiljøer og anlæg 
siden 1902

Førstehåndsindtrykket af 
bygningen som rummer Kal-
vebod Fælled Skole er, at det 
er ikke en typisk folkeskole 
– selvom folkeskoler har æn-
dret sig meget siden tidligere 
tiders kasernebyggeri.

Skolen ligger i Ørestad syd 
for Royal Arena og er både 
indvendigt og udvendigt uhy-
re attraktiv. Tårnby Bladets 
redaktion er voldsomt impo-
neret over det arkitektoniske 
indtryk.

Om den arkitektoniske ind-
retning løfter undervisnin-
gen, kan vi ikke bedømme, 
men der er i al fald mange 
hjørner, som kan bruges til 
mindre gruppers fordybelse 
og udemiljøet vil også kunne 
lokke elever udendørs i fri-
kvarteret.

Alle kan stemme

Siden først i marts har alle 
kunne give deres besyv med, 
når afstemningen til årets 
publikumspris i forbindelse 
med Københavns Kommunes 
årlige bygningspræmiering 

åbner. 
I år er ingen undtagelse, 

og for anden gang inkluderes 
publikumsprisen, hvor køben-
havnerne selv har mulighed 
for at vælge deres yndlings-
byggeri blandt de nomine-
rede.

De nominerede er Kalve-
bod Fælled Skole sammen 
med Amaryllis Hus, Dipylon 
Hus, Dortheavej 2A, Hotel 
Herman K,  Kulturtårnet, Mon-

tagehallen samt Noma.
Afstemningen foregår indtil 

8. april.
- Det er langt fra kun fag-

folk, der interesserer sig for 
de nybyggerier, der skyder op 
i vores by. Københavnerne har 
i den grad også en holdning 
dertil, og med publikumspri-
sen inviterer vi byens borgere 
med ved dommerbordet og 
giver dem en stemme, siger 
kultur- og fritidsborgmester 
Franciska Rosenkilde (Å), der 
selv skal stå for præmieover-
rækkelsen 10. april.

På Københavns Hovedbib-
liotek kan man til 14. april 
blive klogere på de nominere-
de byggerier via en udstilling, 
der fortæller om hvert enkelt 

projekt. Ligeledes lægger 
biblioteket hus til et deba-
tarrangement onsdag 3. april 
arrangeret af Copenhagen Ar-
chitecture Festival (CAFx) om 
Københavns byudvikling og 
kvalitet i byggeriet.

tsp

Amager Fælled Skole ligner 
ikke en traditionel folkeskole i 
sin arkitektur, og det kan man 
nu være med til at præmiere. 

Foto: Kurt Pedersen.

Nu har man endegyldigt 
fjernet muligheden for, 
at elever bliver sendt i 
skammekrogen ovre i hjørnet. 
Der er ingen hjørner, kun buer.

Kalvebod Fælled Skole nomineret til pris

BONUS INFO: 
• Afstemningen foregår på https://www.kk.dk/artikel/publi-
kumspris, indtil 8. april.
• Nærmere information om de guidede ture findes på cafx.
dk og på kk.dk/bygningspraemiering. Copenhagen Ar-
chitecture Festival kører i perioden 4. til 14. april 2019.
• Københavns Kommune har præmieret smukke bygninger, 
bymiljøer og anlæg siden 1902. Bygningspræmieringen 
lægger vægt på, at byggeriet tager udgangspunkt i stedets 
særlige karakter og bidrager til oplevelsen af København 
som en by med kvalitet i bymiljøet.

Du får aldrig den samme 
hund igen, når den har væ-
ret på kursus. Den er meget 
bedre

Foto: Thorsten Schacht

Ind kommer Coco, Andy, Rufus 
og de andre tumlende … og ud 
i den anden ende flere måne-
der senere og nu spankulerer 
de samme hunde, lydige og  
fornuftige.

Kort sagt: Schæferhunde-
klubbens Kreds 2, er i gang 
med en ny indskrivning til 
forårets hundetræning!

Alle slags hunde er vel-
komne, og det har været en 
kæmpe succes, at klubben har 
åbnet for familiehunde – lige 
fra cairn-terriere til store brød 
af ubestemmelig herkomst. 
Kun kamphunde eller kamp-

hundelignende elever kan 
ikke være med.

Takket være den voksende 
interesse, er der oprettet to 
hold indenfor flere af katego-
rierne.

Og både Agility og holdet i 
lydighed er dubleret med et 
hold for blandede racer og et 
kun for schæfere. Hvalpehol-
det og sporarbejde er også 
åbent for alle slags hunde.

Kom når man kalder - og sit!

Schæferfolket har årelang er-
faring i at træne hunde, både 
i det mest elementære, som 
at hunden kommer, når man 
kalder, dækker og sidder på 
kommando. Til sporarbejde 
på højt niveau, trænings-
programmer i lydighed osv. 
Schæfere kan som bekendt 

kun blive avlsgodkendt hvis 
de er ordentligt skruet sam-
men oven i hovedet og kan 
lære noget. Det er ikke nok at 
se godt ud her!

Alle i Schæferhundeklub-
ben arbejder frivilligt og 
ulønnet i klubben, simpelthen 
af hengivenhed overfor arbej-
det med hundene.

Bagefter kan man redde sig 
en kop kaffe, en sodavand el-
ler en pandekage i klubhuset, 
mens man puster ud eller får 
talt med de andre hundeejere. 

Klubbens træning foregår 
på Selinevej 15, og man kan 
komme dertil med Metro til 
Fields eller Bella Centeret, og 
gå derfra, hvis man ikke har 
bil.

- Interesserede kan enten 
ringe eller bare kigge forbi, 

eksempelvis om lørdagen, 
og se på træningen og vores 
fine baner, siger klubbens for-
mand, Henning Visholm. Alle 
er velkomne.

tsp

Hundetræning er faktisk ikke så svært, når bare man griber 
det rigtigt an og både hunde og ejere har fornøjelse af 
træningen mange år bagefter.

Operation Artige hunde starter igen

KONTAKT: Henning 
Visholm på telefon 5128 
9632 eller Iris 2624 9321
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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

   Tårnby...

Se mere på voreS hjemmeSide www.aeldreSagen.dk/Taarnby

Sorg- og livSmodSgruppe
Har du brug for at tale med andre om din 
sorg?  
…så henvend dig til Lissi på tlf.:22 15 60 29

Café livSglæde
 - stedet, hvor vi mødes med vore 
demensramte venner og deres pårørende. 
…  henvendelse til Bente tlf.: 26 62 34 31

vågeTjeneSTen
Vi våger den sidste tid, til hjælp for døende 
og deres pårørende.   
Henvendelse tlf.: 42 58 27 70

voreS faSTe akTiviTeTer: 
Badminton, Vestamagerhallen • 
Bowling, Englandsvej • Bridge • 
Cykling, rødeport p-pladsen • 
Finderupvej • Danseundervisning, 
Tårnby Skole, • Ipad kursus,  
Postkassen • Kreativ Motion, 
Vandtårnet, Løjtegårdsvej • Krolf, 
Travbaneparken • Madlavning for 
mænd, Korsvejens Skole •  
Praktisk brug af iPad/iPhone- og 
Android-enhedskurser i Postkassen 
• Petanque, Vestamagerhallen • 
Pilates, Amagerhallen, • Strikke- 

café, Postkassen • Svømning, 
Kastrup svømmehal • Søndags- 
café, Postkassen • Tablet-kursus, 
Postkassen • Tirsdagsklub, 
sang/kortspil, Postkassen • Vandring, 
røde port ved Ugandavej • Ture •  
Rejser • Foredrag /musik • Besøgs- 
tjeneste • Spisevenner • Gåvenner 
 
Læs meget mere om vores arrange- 
menter (tid og sted) på hjemmesiden 
www.aeldresagen.dk/taarnby eller 
ring til kontoret. 

dagligvarer levereT Til dØren og mobilepay

…er temaerne i IT-caféen i april

Tirsdag d. 9. april kl. 14 vises hvordan du via internettet kan bestille 
dine dagligvarer - og få dem leveret lige til din dør.

Tirsdag d. 16. april kl. 14 bliver MobilePay gennemgået i alle dens 
muligheder – så du sikkert vil kunne lave betalinger/overførsler. 
Du kan få hjælp til en eventuel installation af app’en.  
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er 
gratis!

KALENDEREN:
Tårnby koreT: Kombineret koncert og 
fællessang. Koret synger foråret ind og også bl.a. 
melodier fra musicalen Oliver.

Mandag 8. april fra kl. 19-21 i Postkassen. 
Pris 50,- kroner (inkl. kaffe/kage)

Tilmelding til dorriterlandsson@gmail.com, kontoret 
eller ved indgangen.

underholdningSorkeSTreT 
bordinghuS Spillemændene: 
Vi synger med på Kai Normann Andersens dejlige 
melodier. Betaling ved indgangen.

Lørdag 4. maj fra kl. 14-16 i Postkassen. Pris 20,- 
kroner (inkl. kaffe/kage). 

andelSlandSbyen nyvang, holbæk 
August måned, dato oplyses senere.

idÈ-Cafeen  
har mødedatoer mandage 1. april, 8. april og  
29. april i Postkassen, 1. sal.

pad-/iphone undervisning 
4 onsdage fra kl. 10-12 i Postkassen 1.sal, Max 6 
personer, tilmelding til kontoret. Pris kr. 50,00

android-tablet/-mobil undervisning 
4 torsdage fra kl.10-12 i Postkassen 1.sal, Max 6 
personer, tilmelding til kontoret. Pris kr. 50,00

praktisk brug af enten smartphone 
tablet eller bærbar Computer, 4 fredage fra kl.10-12 i 
Postkassen 1.sal, max 6 personer.  
Pris kr.50,00

det lokale nyhedSbrev 
ser snart dagens lys. Hvis man vil modtage vores 
LOKALE NYHEDSBREV – ret henvendelse til 
kontoret med oplysning om email-adresse.

 i kan Se alle voreS akTiviTeTer på voreS hjemmeSide.

HAR I SAMARBEjDE MED ÆLDRE SAgEN I TåRNBY

 ... arrangeret en firedages miniferie til Tårnby Kommunes 
koloni Solkrogen i gedesby 7.-10.oktober 2019.

Turen er for de ældre, der har lidt svært ved at komme på ferie. For at deltage skal 
man være selvhjulpen, men det er ok at have rollator med.

STEDET: Da det er en skolekoloni, er værelserne ikke som på et 5-stjernet hotel, men 
der er toilet og bad på gangen. Forplejningen er helt i top.

PROgRAMMET: Små gåture 
i området, afspændinger 
(lette meditationsøvelser og 
fantasirejser), sange, lege og 
vores gode humør.

PRISEN DÆKKER: Bustransport, fuld forplejning fra frokost mandag til og med 
frokost torsdag.  2 turhjælpere. 
egons rejser er medlem af rejsegarantifonden nr. 2271
Pris ved 30 tilmeldte inkl. bus, overnatning og fuld forplejning kr. 1.024 pr. person 
Pris ved 17 tilmeldte inkl. bus, overnatning og fuld forplejning kr. 1.257 pr. person

få flere oplySninger på voreS konTor. Tilmelding til kontoret 
senest 8. juli 2019 (vær opmærksom på kontorets sommerferielukning).
i kontorets ferielukning kontaktes kirsten Sietam på tlf. 2466 2944

April 2019

iT- og pC-handyman... i eget hjem
I Ældre Sagen er der nogle ildsjæle, som kan udføre 
de fleste IT- og PC- reparationer. Henvendelse til 
kontoret med forklaring af problemet – hvorefter der 
kontaktes af en udkørende it-kyndig. Det er gratis – 
men udgifter til materialer skal betales.

Årsmødet den 9. marts 2019 i Tårnby Lokalforening
omtales andetsteds i bladet
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Gudstjenester
Marts
Søndag 31. Midfaste Joh. 6, 1-15 kl. 10.00 Martin Herbst

April    
Søndag 7. Mariæ bebudelsesdag Luk. 1, 26-38 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 14. Palmesøndag Matt. 21, 1-9 kl. 10.00 Julie Aaboe
Torsdag 18. Skærtorsdag - Fælles måltidsgudstjeneste kl. 18.00 Julie Aaboe/
     Martin Herbst
Fredag 19. Langfredag Matt. 27, 31-56 /Mark. 15, 20-39 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag	 	21.	 Påskedag	Mark.	16,	1-8	konfirmanddåb			 kl.	10.00	 Julie	Aaboe
Mandag 22. 2. påskedag Luk. 24, 13-35 kl. 10.00 Martin Herbst
Lørdag	 27.	 Konfirmationsgudstjeneste		Kastrupgårdsskolen	8a	 kl.	10.00	 Martin	Herbst
Søndag	 28.	 Konfirmationsgudstjeneste	Kastrupgårdsskolen	8b+e	 kl.	10.00	 Martin	Herbst

Vi lever i en fragmenteret og individualistisk 
tid, fordi vi har glemt, at vi har en fælles 
historie og grundfortælling. Udtrykt kortere: 
Vi har skiftet The Great Book ud med 
Facebook! Nu er der ikke noget galt med 
Facebook, blot den ikke udgør menneskets 
grundfortælling. Og det gode ved Facebook 
er, at den afspejler menneskets behov for 
fællesskab. Det behov vil aldrig gå af mode, 
for	mennesket	er	pr.	definition	et	væsen,	
der ikke kan stå alene. 

Men tilbage til vores grundudfordring. Der 
er for mange, der ofrer fællesskabet på 
individualismens alter. Det afspejler sig i den 
måde, vi kører bil på! Lad mig illustrere vor 

udfordring med to skikkelser: Anatomen og 
slagteren. Når en anatom ser på et legeme, 
er han opmærksom på hele legemet. Han 
kender til sammenhængene mellem arterier 
og vener og de forskellige kropsdele og 
organer. Anatomen er bevidst om legemet i 
dets helhed. Det er slagteren ikke. Slagteren 
er udelukkende interesseret i de bedste 
lunser.	Dem	er	han	ekspert	i	at	finde	og	
skære ud. Derefter kasserer han de dele af 
legemet, han ikke kan bruge til noget. 

Problemet med vores kultur er, at der er 
gået for meget slagter i den. Alle går efter 
de bedste lunser og mister sansen for 
helheden. Det gælder forretningsmænd, 

der beriger sig selv med uetiske metoder. 
Det gælder religiøse mennesker, der 
sammenstykker deres egen religion med 
de lunser fra verdensreligionerne, de 
synes bedst om. Det gælder politikere, 
der har reduceret politik til at dreje sig 
om økonomiske bundlinjer uden sans 
for, at mennesket både har materielle, 
sociale og åndelige behov.  Det er ganske 
tankevækkende, at Donald Trump minder 
langt mere om en slagter end om en 
anatom! Trump er ikke nogle forvirrede 
amerikaneres påfund, men snarere 
symptomet på en kultur, der har vraget 
den anatomiske model til fordel for 
slagtermodellen.

Der skal være plads til slagtere. Men nu 
må den slagtermani høre op. Nok er nok. 
Lad os genvinde sansen for sammenhæng, 
historie og helhed. Jesus er anatomen over 
alle anatomer. Kristendommen handler om 
helhed, sammenhæng og fællesskab. Lad 
os aldrig glemme det. Og når du møder 
politikere på din vej, så mind dem gerne 
om det. Og hvis du selv vil mindes om det, 
så gør det gerne i kirken. Her har vi nemlig 
skiftet Facebook ud med The Great Book. 

Martin Herbst

Anatomen eller slagteren?

Aktiviteter - April

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

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

Skærtorsdag – gudstjeneste og 
fællesmåltid
Traditionen tro er der aftengudstjeneste 
med efterfølgende fællesspisning i 
Korsvejskirken. Alle er velkomne.
Skærtorsdag, torsdag 18. april kl. 18.
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Benny Andersens liv og digtning 
v. Jeanett Ulrikkeholm

I løbet af dette musikalske foredrag 
fortæller cand.mag. Jeannet Ulrikkeholm 
om Benny Andersens liv og digtning. 
Hun synger nogle af hans sange og 
akkompagnerer på guitar og lut. Publikum 
er med på fællessang. Jeannet drager 
paralleller til Halfdan Rasmussen, som var 
Benny Andersens gode ven igennem mange 
år. Hvem var Halfdan egentlig? Og hvad har 
Halfdan Rasmussen og Benny Andersen at 
sige os i dag? 
Korsvejstræf onsdag 3. april kl. 14:00
 
Prædikenværksted 
v. Julie Aaboe

Kom og 
vær med 
til at skabe 
søndagens 
prædiken. 
Gennem 
samtale og 
analyse vil vi 
i fællesskab 

komme til bunds i søndagens læsning for 
at forstå, hvad der ligger til grund for den 
pågældende tekst både kulturelt, historisk 
og teologisk. Vi mødes i kirken. Tilmelding 
til sognepræst Julie Aaboe – jua@km.dk
Torsdag 4. april kl. 12.00

Børn og sociale medier del 2. 
v. Børns vilkår

Vi følger op på arrangementet i marts og 
inviterer børn og vokse til en workshop med 
fokus på børn og unge og de sociale medier.  
Det er Børns Vilkår som leder workshoppen 
om dette brandaktuelle emne. Selvom I ikke 
nåede det første arrangement kan I godt 
være med. Kom og tag dit barn med!
Sogneaften torsdag 25. april 19.30
 

Ulvetime
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad. Bemærk at Ulvetimen 
i	denne	måned	er	flyttet	til	en	tirsdag.	
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning 
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag 
kl. 12 i samme uge. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk, hvis din familie skal med! 
Det koster ikke noget at deltage, men du er 
velkommen til at give et bidrag!
Tirsdag 30. april kl. 16.30

Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes	telefonisk	mandag-torsdag.		
Fredag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres Allé 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes	bedst	telefonisk	tirsdag-fredag	10-11. 
Mandag er fridag.

Organist Ole Reuss Schmidt 
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com 
Træffes	efter	aftale.

Kordegn: 
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag 
kl.10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.
Britt Marie Övermyr. Tlf. 3251 7424, bmo@
km.dk

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	tirsdag-fredag	kl.	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. 

Bachs h-mol messe  
i Marmorkirken
Korsvejskirkens kor - Kammerkoret 
Euphonia, opfører Bachs h-mol Messe 
i Marmorkirken under ledelse af 
Korsvejskirkens organist Ole Reuss 
Schmidt. 
Orkestret består af musikere fra Det Kgl. 
Kapel.

Solister: 
Sine Bundgaard, sopran 
Tuva Semmingsen, alt 
Bo Kristian Jensen, tenor 
Magne Fremmerlid, bas

Yderligere info på www.euphonia.dk 
Billetter kan købes hos Ticketmaster.

Lørdag og søndag 6. og 7. april kl. 16.00
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester
Marts

Lør 30. Dåbsgudstjeneste      11.30 Risum
Søn 31. Midfaste      10.00 Risum

April
Ons 3. Eftermiddagsgudstjeneste Hverdag er som onsdag 13.45 M. Hansen 
Lør 6. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn 7. Palmesøndag      10.00 Risum
Lør 13. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn 14. Palmesøndag      10.00 Risum
Tors 18. Skærtorsdag      18.30 Nielsen
Fre 19. Langfredag      10.00 M. Hansen
Lør 20. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn 21. Påskedag      10.00 M. Hansen
Man 22. 2. Påskedag      10.00 Risum
Lør 27. Dåbsgudstjeneste      11.30 Nielsen
Søn 28. 1. s. e. påske      10.00 Nielsen 

Hjertets nullermænd
Foråret er endelig hos os med sit fine 
lys og spirende liv allevegne. Også 
solstrålerne, der kravler ind ad de 
beskidte vinterruder og afslører støv 
og nullermænd i alle afskygninger. 
Og som så mange andre har jeg været 
inspireret af den store oprydningstrend. 
Metoden er simpel, ifølge det japanske 
oprydningsfænomen Marie Kondo: 
Fokuser ikke på, hvad der skal smides 
ud, men hvad der skal beholdes. Alt 
hvad du ejer skal gennemgås – lige fra 
skuffen med sokker til flyttekasserne du 
lykkeligt har fortrængt og gemt væk i 
kælderen eller garagen. Tanken er, at hvis 
en genstand vækker glæde, så beholdes 
den. Og resten sendes ud i verden efter at 
være blevet takket for sin indsats. Jeg kan 
ret godt lide det med at det takkes. Det 
har resulteret i en del ture til den lokale 
Mødrehjælpen og genbrugsbutik. Når jeg 
åbner skabene nu, så er der lidt mere luft 
og det er virkelig rart at tingene har fået 
en plads. Der er kommet orden.
Men hvorfra kommer 
oprydningstrangen? Trangen til at skabe 
orden i kaos er ældgammel. Det er faktisk 
lige præcis der vi begynder i Biblen, 
med Gud der rydder op i kaos. Himlen 
foroven og havet forneden, landet her og 
vandet der. Lys til at skille nat fra dag. 
Alting får sin plads. 
Eksperter har påstået at denne 
verdensomspændende oprydningstrang i 
høj grad hænger sammen med en følelse, 
som mange af os kender: At verden er 
så overvældende og kompleks at det kan 
føles som om vi er omgivet af kaos. 
Det ydre kaos – bekymringen for klimaet 
og klodens fremtid. Vores børns fremtid. 
Bevidstheden om krige og ufred, som vi 
hører om i nyhederne dagligt. 

Eller det indre kaos – det, som holder 
os vågne om natten, mens vi vender 
og drejer os, til lyset rammer igen. Når 
ulykken rammer os eller nogen vi elsker. 
Når relationer går i stykker. Når vi 
mister noget godt, måske helbredet. Eller 
modet. Eller håbet. 
Kender vi følelsen af at miste kontrollen 
og overblikket over verden?
Ja? Så er det tid til at rydde op! For hvis 
man ikke kan tæmme det ydre kaos, så 
kan man få ro og balance af at rydde op 
i det nære – sit eget rod og sine ting. Det 
giver en lillebitte følelse af kontrol over 
kaosmagterne, når man står og ser på 
bestikket, der ligger velordnet og ryddet 
i skuffen, og tøjet, der ligger pænt foldet 
og stablet i skabet. Men uanset hvor 
meget vi rydder ud og hvor nydeligt vi 
folder tøjet, så kan vi ikke kontrollere 
kaos. Vi kan ikke styre verden ved at 
inddele den i kategorier. Vi kan ikke 
putte mennesker i kasser og sige ”sådan 
en er du”, værsgo, på plads. Ikke uden 
at vi gør både verden og mennesker til 
mindre end de er. ”Alting har en plads” 
virker måske fint når det kommer til 
køkkengrej og værktøj og lego, men den 
fulde kontrol over verdens gang må vi 
leve med at vi aldrig kan vinde. 
Jeg ved da også, at uanset hvor meget jeg 
pudser vinduerne nu, så kommer skidtet 
igen. Og hvis jeg skynder mig at pudse 
vinduerne igen (- for tænk nu hvis andre 
også så alt det skidt, som forårssolen 
skinner på og opdager at jeg ikke har 
styr på verden!) ja, så glemmer jeg helt at 
glædes over lyset og varmen.
Lad os pudse vinduerne velvidende at det 
kaster lys på nullermændene i hjørnerne 
af stuen. Og i hjørnerne af os selv. Luk 

lyset ind, selvom vi ved, at når vi lukker 
op for lyset, så afsløres vi. Afsløres som 
det, der ikke kun er pænt. Den skyld, 
der ikke må ses. Det vi ikke fik gjort. 
Smerten vi ikke vil vise. Det håb vi ikke 
tør dele. Hjertets nullermænd, som en 
klog veninde af mine kaldte det. 
Forårslyset gør noget ved os og gør 
noget ved verden. Det kommer til os og 
giver os ny energi. Får os til glemme at 
vinteren var kold og mørk, og viser os 
hvor vidunderlig en verden vi også lever 
i. Kalder os ud af vores hi og kalder nyt 
liv frem. Meget lig lyset vi skal høre om 
i påsken, vi bevæger os frem mod her i 
april. 
Endelig vælter lyset ud – jeg lukker det 
ind.
                Sogne- og 

hospitalspræst Desirée Risum

Gudstjeneste på 
plejehjem og hospital

Gudstjeneste på plejehjemmet 
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100 torsdag 
11. april kl.10.30 ved Karsten M. 
Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på 
Irlandsvej fredag 26. april kl.10.45 i 
Oasen. Inden gudstjenesten synger vi 
sammen med organisten fra kl.10.15. 
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center 
Amager, Digevej 110, onsdag 10. april 
kl.13.00 i ”cafeen” overfor afsnit B2. 
Ved Desirée Risum.
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APRIL 2019
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 og nogle gange et andet 
arrangement. 
I april mødes netværksgruppen: 
Skærtorsdag 18. april til aftengudstjeneste  
kl. 18.30. Efter gudstjenesten er der ost og 
rødvin i konfirmandstuerne. 
Søndag 28. april til gudstjeneste kl. 10.00. 
Efter gudstjenesten er der lagkager i Vestre 
Bygade 19. 
Husk også forårsmiddag tirsdag 28. maj. 
Tilmelding senest 19. maj.

Koncert: 
Lille MUKO-Veteranerne
Dirigent: Jesper Grove Jørgensen
Jens E. Christensen, orgel
Program:  Franz Liszt: ”Via Crucis” samt 
korværker af Elgar, Rheinberger, Reger og 
Tjaikovski.
Søndag 7. april kl. 15 
Der er gratis adgang til alle koncerter i Tårnby 
Kirke.

Påske 2019
Som sædvanlig er der ost og rødvin efter 
gudstjenesten skærtorsdag aften. Men i 
år begynder vi en time tidligere, så husk 
Skærtorsdag 18. april kl. 18.30. 

Dagen efter Langfredag er der liturgisk 
gudstjeneste kl. 10.00. I gudstjenesten vil musik 
og salmer veksle med læsning og bønner.
  
FOR BØRN                                                                       
Påske for institutioner
For alle daginstitutioner i Tårnby sogn er der 
mulighed for at besøge kirken enten før eller 
efter påske og høre om forårets højtider. 
Man kan bestille tid hos Ida Nielsen på 3250 
4186, bedst formiddage mandag - onsdag eller 
på idni@km.dk 

Babysang… er godt igang. Der er to gange 
tilbage, nemlig tirsdagene 2. og 9. april kl. 
11.00 i Tårnby kirke. Babysang er et tilbud 
til forældre på barsel. Gennem sang og dans 
og leg lærer vi nye og gamle børnesange- og 
salmer. Det varer ca. en time hver gang inkl. en 
kaffepause. Det er gratis at deltage.
Vil du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på 
idni@km.dk eller 3251 4186.

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er lørdag 27. april kl. 
11.30, hvor prædikenen vil være tilrettelagt for 
mindre børn.

  

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

Kærlighedslørdag - Bryllupslørdag
Lørdag 27. april kl. 10.00-14.00

Til alle jer, som skal vies i år i Tårnby Kirke - 
eller måske næste år - eller som bare overvejer 
det.
Dét glæder vi os til. Det kan kun blive en 
smuk dag.
Inden en vielse, skal I mødes med den præst, 
som skal vie jer. Vi skal høre jeres historie, 
lære jer lidt at kende, og vi skal gå gennem 
vielsen, så den føles som noget I er trygge 
ved.
Men at blive gift er en stor ting, og kræver 
flere ord og tanker.
Vi taler om vielsen, hvorfor vil I mødes i 

kirken, om hvad sker der og hvad er det, I 
siger ja til. Hvad forventer I, hvordan ser vi 
det, og hvad med kærligheden, hvad har den 
med det hele at gøre.
Det er lørdag 27. april 10.00 – 14.00.
Der vil være et par foredrag, vi vil gå i 
kirken, der er frokost undervejs, og så kan I 
stille spørgsmål - vi besvarer.
Det er selvfølgelig noget man skal deltage i, 
men meld alligevel jeres deltagelse til Desirée 
inden 22. april (dr@km.dk).
Vi ses

Præsterne ved Tårnby Kirke; Ida, Karsten og 
Desirée

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 Henrik Schoubye, 
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.
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Noas Ark
Vi sejler ud i arken på vej mod Påske. Vi glæder os til at 
se gamle som nye besætningsmedlemmer, når vi skal høre 
Påskefortælling og lege Påskelege. 
Vi slutter med aftensmad kl. ca. 18.30, og her kan flere 
familiemedlemmer støde til. Målgruppe: Alle børn fra ca. 4 år 
og deres forældre
Torsdag 4. april kl. 17-20 i  
Kastrup kirkecenter,  
Gl. Skovvej 

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

Dialogandagt
Ved dialog-andagterne sænker vi dørtrinnet ind til kirken. Det gør vi ved at invitere moderne problemstillinger 
og temaer indenfor. 
Vi belyser disse igennem musik (både ny og gammel) og tekster (fra Bibelen, filosofiens og skønlitteraturens 
verden). Hver aften har sit helt eget tema. 
Vi byder på rødvin, brød, ost og oliven i kirkerummet. 

Det kirkerum, hvor vi igennem andagten skaber dialog mellem 
nutid og fortid, dialog mellem kristne tekster og moderne kultur, 
og sidst, men ikke mindst dialog mellem alle deltagerne.

Torsdag 11. april kl. 19 i Kastrup kirke,  Kastruplundgade

Påskeugen  
i Kastrup kirke
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus for over 2000 år 
siden indstiftede det fællesskabsstiftende nadvermåltid for 
alle kristne. 

Dette måltid samles vi naturligvis 
om Skærtorsdag aften. Derfor 
er der opdækket et bord ned 
igennem kirken, hvor alle er 
velkomne til at være med 
i måltidsfællesskabet og 
besindelsen på, hvad dette 
måltid betyder, og hvad 
indstifteren af det, betyder for 
os i dag. 

Langfredag står kirken mørk 
hen, og lidelseshistorien fremføres af de 
”medvirkende” roller i gudstjenesten.

Som kontrast hertil bæres Påskelyset ind Påskenat, og 
her tænder hver enkelt sit eget udleverede lys, så kirken 
bliver oplyst igen. 

Et flot symbol på, at Kristus overvandt mørket og 
håbløsheden, også for os, da han sprængte gravens 
favntag Påskemorgen.

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

Se tiderne for de enkelte gudstjenester i ”kalenderen” 
og på hjemmesiden kastrup-kirke.dk
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Kastrup kirkes Skovtur
I år holder vi os til området nord for København, hvor vi starter på Frilandsmuseet. Her får vi en guidet 
hestevognstur på en time og en time, hvor vi selv kan tage natur og museum i nærmere øjesyn. 

Frokosten indtages i det idylliske 
”Jægerhuset” med udsigt over Furesøen. 
Der skal bruges kontanter til drikkevarer, 
som hver enkelt selv står for. 

Eftermiddagen tilbringes i Birkerød kirke, 
hvor vi også får rundvisning, og slutter med 
eftermiddagskaffe på Rungsted Kro. Så går 
turen retur mod Kastrup med forhåbentlig 
mange dejlige indtryk fra dagen. 

Overskydende billetter kan købes på 
kirkens kontor i åbningstiden.

Torsdag 16. maj fra Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3

Påskefest for Børn og før-Påske for 
vuggestuer og børnehaver

Som optakt til Påske, 
inviterer vi institutioner 
og børn til Påske-
gudstjenester før selve 
Påskefesten. 
I er velkomne til at tage 
madpakker med. Vi 
sørger for saftevand. 
Vi slutter ugen med 
Påskefest for Børn 
søndag 14. april kl. 14. 
Her begynder vi med 

at lave pynt til at gøre fint med i 
Påskeugen. Så fortsætter vi med 
Børnegudstjeneste, hvor vi hører 
påskens budskab og synger nogle 
gode børne-påske-sange. 
Vi slutter eftermiddagen med lidt 
Påskegodt og nogle sjove påskelege.

Tirsdag 9. april kl. 9.30 gælder det 
vuggestuerne ...
...og torsdag 11. april kl. 10 er det 
for børnehaverne.

Det sker i Kastrup kirke: 29/3 – 26/4
Marts
Søn. 31. kl. 10 Gudstjeneste Allan 
Ivan Kristensen
April
Ons. 3. kl. 16.30 Musikalsk-rytmisk 
legestue
Tors. 4. kl. 17-20 Påske snart - i 
Noas Ark
Fre. 5. kl. 10 Babysalmesang - 
afslutning
Søn. 7. kl. 10 Gudstjeneste: Allan 
Ivan Kristensen
Tirs. 9. kl. 9.30 Vuggestue-Påske-
gudstjeneste
Ons. 10. kl. 16.30 Musikalsk-
rytmisk legestue - afslutning
Ons. 10. kl. 19 
Ungdomsgudstjeneste: Lys og 
mørke - arr. af konfirmanderne
Tors. 11. kl. 10 Børnehave-Påske-
gudstjeneste
Tors. 11. kl. 19 Dialog-andagt 
Søn. 14. kl. 10 Gudstjeneste 
Palmesøndag: Susanne Worm 
Steensgaard
Søn. 14. kl. 14 Påskefest for Børn
Skærtorsdag 18. kl. 18.30 Allan 
Ivan Kristensen 
Langfredag 19. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Påskenat 20. kl. 22 Palle Thordal
Påskedag 21. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard 
2. Påskedag 22. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Tors. 25. kl. 17 
Menighedsrådsmøde
Søn. 28. kl. 10 Gudstjeneste: 
Susanne Freddin Skovhus
Søn. 28 kl. 16 Koncert: Asger Buur 
og Træværk
Tirs. 30. kl. 17.30 Årsmøde i 
Kastrup sogns Menighedspleje
Tirs. 30. kl. 19.30 Forårskoncert 
med Danske Bank Notes
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver søndag kl. 10 Højmesse
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden:  
www. Kastrup-kirke.dk
 

Ungdomsgudstjeneste
Temaet er lys og mørke, som jo begge dele giver farve til vores liv.
Gudstjenesten arrangeres af konfirmanderne i samarbejde med Allan Ivan 
Kristensen og Susanne Freddin Skovhus

Onsdag 10. april kl. 19 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3
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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

 
 
 

Vi fokuserer på at være 
nær værende & omsorgs-
fulde, når vi guider Jer 

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

Kontakt os på tlf: 22 33 86 66 
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup 

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk

Rikke Drachmann Casper Drachmann

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 overblikover situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

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

Lokal koncert i Marmorkirken

Det er kammerkoret Euphonia, der med 
orkester opfører Bachs h-mol Messe. 
Euphonia er et godt, gammelt Amagerforeta-
gende med base i Korsvejskirken. Orkestret 
udgøres af 24 musikere fra Det Kgl. Kapel, og 
solister ved koncerterne er Sine Bundgaard, 
sopran; Tuva Semmingsen, alt; Bo Kristian Jen-
sen, tenor og Magne Fremmerlid, bas. Ole Re-
uss Schmidt dirigerer.

Bach udfærdigede h-mol Messen i sine sid-
ste leveår, og det ser ud som om, han har haft 
et ønske om at sammenfatte hele det musi-

kalske univers, han havde opbygget, i dette 
pragtværk. Derfor har man kaldt h-mol Messen 
for summen af Bachs musik, og under alle om-
stændigheder er der tale om et ganske særligt 
musikstykke, hvor der i øvrigt bliver gjort flit-
tigt brug af pauker og trompeter.

 
Marmorkirken, lørdag 6. og søndag 7. april, 
begge dage kl. 16.
Billetter hos Ticketmaster, yderligere info på 
www.euphonia.dk

Jeanette Kunstleben i Skelgårdskirken 
Jeanette skriver om sig selv:
- Jeg arbejder abstrakt/eks-
pressivt, hvilket betyder, at 
jeg ikke arbejder med skitser 
eller anden form for forar-
bejde.

- Mine billeder bliver til i 
selve arbejdsprocessen. Mo-
tiverne dukker op undervejs 
hvor pensel, spartel og mine 
indfald arbejder med oliefar-
verne på lærredet.

- Alle mine billeder er 
”uden titel”. Grunden til det 
er, at de for mig ikke udtryk-
ker nogen bestemt historie. 
For mig handler malerierne 
om begreber som struktur, 
farvekomposition, modsæt-
ninger, balance, stemning osv.

- Det er op til beskueren 
selv at finde ud af, hvad bille-
det siger den enkelte. At male 
abstrakt giver beskuerens 

fantasi frit spillerum.
- At give liv til de sanser er 

et mål i sig selv.

Skelgårdskirken april og maj 
måned. Fernisering søndag 
7. april efter gudstjenesten 
kl. 11.30 – 13.00.Alle er 
velkomne.
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OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 
10.00
Borgmester Allan S. Andersen fortæller om Tårn-
by nu og i fremtiden 4. april
Påske - hygge og lodtrækning om en påskekurv 
11. april
Påskeferie - lukket 18. april
Viseshow v/ Bente Kure og Leif Ernstsen 25. april

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.15.
Alfred Kronborg spiller og vi synger onsdag 3. 
april
Banko fredag 5. april
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær 
onsdag 10.
Banko fredag 12. april
Påske i Gedesby mandag 15. til tirsdag 23. april
Påskeferie Lukket (Gedesby) onsdag 13. april
Spisning, kr. 100.- onsdag 24. april kl. 12
Banko fredag 26. april

Bordinghus
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby 
Kommune, er velkommen i Bordinghus. Er du 
interesseret i at se, hvad der sker i huset og kunne 
du tænke dig at høre nærmere, så kig indenfor til 
åbent hus: Tirsdag kl. 14 - 17, fredag kl. 14 - 17 
og søndag kl. 13 - 16. Der er mulighed for køb af 
kaffe, kage, øl, vin og sodavand.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 8

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folke-
pensionister og ægtefælle/samleverske, bosid-
dende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet for bor-
gere fra 62 år og opefter i en prøveperiode indtil 
august 2019).
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har 
lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller 
deltage i specialarrangementer, deltage i foredrag, 
blive aktiv i nogle af vore mange faste aktiviteter, 
tage med på udflugter og rejser, og meget, meget 
mere. Huset er åbent for aktiviteter mandag-fredag 
fra kl. 10-16.30.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 8

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister 
i Tårnby. Kom til vores særlige arrangementer eller 
måske har du lyst til at være med til nogen af vore 
faste aktiviteter:
f.eks. Siddedans, seniordans og Edb, knipling, 
3-D kort, billard, gåture og folkedans. frimærker, 
gymnastik, fællessang og petanque, Pilehavekoret 
og gymnastik for krop og hjerne. Der er også mu-
lighed for selv at iværksætte nye aktiviteter. Kom 
gerne på besøg til en kop kaffe i køkkenet. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 8

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  
Vi mødes på nedenstående dage kl. 14 – 16 i 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Kaffe mm. 15,- 
kr. Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff, 6170 
1961, eller til formanden, Inge-Lise Adelhardt, 
2883 4785.
Musikalsk underholdning. Sammen med Hørefor-
eningen. Mandag 8. april kl. 14.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver 

måned. Næste gang 17. marts. Vi mødes ved 
Vandtårnet, Englandsvej kl. 11. Info: Inge-Lise 
Adelhardt, 2883 4785 eller Asbjørn Rasmussen, 
2279 5818.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Musikalsk underholdning. Sammen med Hjernesa-
gen. Mandag 8. april kl. 14.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 
5128 7999 
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Kamil-
levej 4. med henvisning fra egen læge. Hver ons-
dag kl. 13-14.
“Parkinson her og nu”. Besøg af kredsformand 
Birger Thybo Sørensen. Postkassen torsdag 11. 
april kl. 14. 

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 
63, 2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 
3251 5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.
dk 
”Rådgivning af pårørende” v/ pårørendementor 
Birgitte Janischefska, Psyk. center København. 
Tirsdag 30. april.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Banko (vi spiser medbragt mad kl. 13)
Seniorshop - sommerens mode 9. april
Påske - lukket 16. april
Cafemøde vi hygger, får en god snak eller et godt 
råd
Cafemøde - vi hygger 30. april.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjte-
gårdsvej. 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
Ladywalk. Foreningen tilmelder et hold til Lady-
walk. Vi går i t-shirt med foreningens logo. 27. 
maj 2019. Turen starter kl. 18.30. Vi mødes kl. 18, 
hvor t-shirt og rygposer udleveres. Tiøren, Amager 
Strand. Tilmelding senest 15. april til ellen.buur@
webspeed.dk eller sms 6130 3219. Læs mere i 
notitsen her på siden i Tårnby Bladet.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby:
Foredrag om EMS (Elektronisk muskel stimulation) 
mandag 1. april kl. 19 i Skelgårdskirken, Sindingvej 
9, 
2770 Kastrup. Tilmelding til Janne Kappel tlf. 6170 
1873 eller Yrsa Rasmussen tlf. 2013 6105.

Café Livsglæde
ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-
ramte og deres pårørende. Åbent tirsdage i ulige 
uger kl. 10-12 i Villaen på Sirgræsvej 134.

Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 33. 

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - April  2019

Lad os sammen gøre Tårnby 
Kirkegård smukkere
Det er ikke kun i Tårnby, at 
kirkegårdene er under for-
andring. Det sker over hele 
landet 
Behovet for at sætte præg på 
sit eget gravsted har ændret 
sig drastisk i de senere år og 
givet plads til forandring på 
kirkegården.

Tårnby Kirke og kirkegård 
ligger midt i det fredelige 
landsbymiljø i Tårnby og er 
omdrejningspunkt for det 
største antal begravelser og 
bisættelser i Amagerland 
provsti. Derfor har vi mange 
besøgende hver eneste dag.

For Tårnby Kirkegård bety-
der det, at vi er ved at udar-
bejde en udviklingsplan for 
kirkegården. Hvis du er inte-

resseret, får du enestående 
mulighed for at være med til 
at sætte netop dit aftryk på 
udviklingsplanen.

Tårnby menighedsråd vil 
i den forbindelse holde et 
møde for at give brugerne 
mulighed for at komme med 
gode ideer, da vi først lige 
har taget fat på udviklings-
planerne, vil vi gerne indlede 
hele processen sammen med 
alle jer.

Vi er på vej ind i en lang og 
spændende proces.

Tid, sted og program for 
mødet vil blive annonceret 
i Tårnby bladet og på vores 
hjemmeside.

Menighedsrådet  
ved Tårnby Kirke.

Foto: Ole Gjedved.

Foto: Ole Gjedved.
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Er der nogle af Tårnbys lokale 
idrætsklubber, der arbejder 
aktivt med rekruttering af 
handicappede? Så vil vi me-
get gerne høre om det på re-
daktionen.

Parasport Danmark er et 
specialforbund under Dan-
marks Idrætsforbund (DIF). 
Parasport Danmark har ca. 
400 medlemsklubber og der 
er aktiviteter inden for 33 

idrætsgrene. I dag har Pa-
rasport Danmark medlem-
mer med alle slags handicap, 
deriblandt blinde og svagt-
seende, alle former for fysisk 
handicap, udviklingshandicap 

og hørehandicap.  
Parasport Danmark vil me-

get gerne være med til at 
fremme motions- og konkur-
renceidræt, der tilgodeser 
handicappede og støtter træ-
ning med henblik på bedre 
rehabilitering.

Et formål vi vil fremme

Her på redaktionen er vi der-
for interesseret i at høre fra 
klubber, der beskæftiger sig 
med handicapidræt og om de-
res erfaringer kan bruges i an-
dre klubber, som endnu ikke 
har indsatser for parasport.

Parasport Danmark har i 
denne måned indbudt til en 
konkurrence om danmarks-
mesterskabet i Rekruttering, 
hvor klubberne kan vinde 
25.000 kroner.

Send os en mail , hvis I vil 
have hele flyere eller hvis 

jeres forening er engageret i 
parasport.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Cheerleaders stillede op i 
pyramider ved UCA Inter-
national All Star Champion-
ship. En turnering hvor hold 
fra hele verden konkurrerer 
mod hinanden

CHEERLEADERS

Golden XPLOSION, som pige-
holdet kalder sig på udebane, 
har været en tur i USA for at 
deltage i UCA International 
All Star Championship. En tur-
nering hvor cheerleaderhold 
fra hele verden konkurrerer 
mod hinanden.

Til en konkurrence er der 
forskellige kategorier, man 
kan stille op i. 

Cheerleading er en kate-
gori.  Group stunt er en anden 
kategori, som består af en 
gruppe på fem personer. Der-
udover er der partner stunt, 
der består af to personer, som 
kun laver stunts og så er der 
Cheer Dance, hvor holdet kun 
danser.  

Cheerleading er en 
holdsport, hvor alle samar-
bejder; det kræver teknik, 
styrke, smidighed og timing. 
I cheerleading findes der seks 
niveauer at konkurrere på, 
hvor seks er det højeste. Det 
niveau, holdet stiller op i, si-
ger noget om, hvilke stunts 

og skills (færdigheder) de må 
udøve.

Pigejuniorholdet Golden 
XPLOSION konkurrerede på 
niveau fire og leverede en flot 
og gennemført rutine, som en 
opvisning kaldes og fik en 
tredjeplads og en Hit Zero 
(fejlfri øvelse) med i bagagen. 
I denne sport er en Hit Zero 
rigtig stort.

En konkurrencesport

De første cheerleaders, man-
ge har stiftet bekendtskab 
med, var pompon-piger ved 
amerikanske fodboldkampe, 
men cheerleaders-bevægel-
sen har ændret sig.

Nu er cheerleading en 
sport, hvor hold konkurrerer 
mod hinanden med koreo-
graferede show. Rutinerne in-
deholder blandt andet dans, 
pyramidestrukturer, kast, 
hepperåb, spring, akrobatik 
og specielle armbevægelser.

En cheerleader skal altid 
smile, vise gejst, styrke og 
energi, som skal smitte af på 
publikum.

Cheerleaders optræder 
ofte ved sportsbegivenheder, 
blandt andet ved amerikansk 
fodbold og basketball. Men i 
Danmark ser vi også optræ-
den ved fodbold- og hånd-
boldkampe. 

100 piger på syv hold

Klubben er startet i 2014 hvor 
Frederikke Stage, Josefine 
Ejlerskov Jeppe og Mathilde 
Isabel Pruser Kjærulff tog ini-
tiativet, med i første omgang 
at starte med et lille hold på 
syv deltagere. 

Men sporten er i rivende 
udvikling og klubben er nu 
oppe på 100 piger fordelt på 

syv forskellige hold, ud fra 
alder og niveau. Udøverne er 
i aldersgruppen 3-27 år. På 
nuværende tidspunkt kun pi-
ger, men vi håber og ønsker, at 
flere drenge vil starte.

Træningen foregår på Tårn-
by skole, Pilegårdsskolen og 

Kastrupgårdsskolen. 
- Vi drømmer om mange 

flere træningstider og gerne i 
de større haller, fortæller Fre-
derikke Stage. 

Så det ønske er hermed gi-
vet videre.

SH

Hele cheerholdet med trænere, forældre og pokal samlet i 
Orlando. Foto: GAC.

Golden Angles Cheerleaders mod resten af verden

Her er noget vi gerne vil høre mere om Amager Bladets 
idrætspriser
Amager Bladet har for nylig 
uddelt årets idrætspriser. 
Det går jo ikke ubemær-
ket hen, når vi på Amager 
kårer vores allerbedste 
idrætsudøver, klub og leder. 
På sportsredaktionen her 
på bladet er vi naturligvis 
også glade for, at vores lo-
kale idrætsudøvere bliver 
tildelt de flotte idrætspri-
ser. Vi er især stolte over, 
at årets fire prismodtagere 
Amalie Dideriksen (cykling), 
Christine Busch Andreasen 
(KMB-badminton), AK Vi-
king (vægtløftning) og Lin-
da Sommer (AB Tårnby) alle 
har deres rod i Tårnby kom-
mune og dyrker deres idræt 
i de faciliteter, som kommu-
nen tilbyder vores mange 
idrætsudøvere. Kun ganske 
få opnår de eftertragtede 
idrætspriser.  På Tårnby Bla-
dets sportsredaktion håber 
vi også fremover at kunne 
skrive om rigtig mange an-
dre flotte sportsresultater, 
gode ledere og aktive klub-
ber.
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Herre- og dameryttere fra 
Amager Cykle Ring har søgt 
varme og bjerge som træ-
ningsområde

Der venter teammanager Jes-
per Thiesen og eliteteamets 
ti stærke herrer og tre stærke 
dameryttere fra Amager Cykle 
Ring en spændende sæson, 
når de er klar til at tørne ud i 
Danmarks bedste cykelrække 
i 2019.

Herrernes målsætninger 
for året er at være endnu 
mere fremme i alle danske 
eliteløb og hente minimum 
fem sejre og så skal rytterne 
deltage i hårde internationale 
løb i Sverige og Norge, hvor 
målet er top ti placeringer.

På damesiden stiller teamet 
med tre stærke ryttere, hvor 
blandt andet OL-deltageren i 
hurtigløb på skøjter Elena Ri-

gas skal forsøge at konvertere 
succesen fra isen til succes på 
landevejen.

Træningslejr på Mallorca

Alle ryttere rejste til Mallorca 
på træningslejr. Her ventede 
et benhårdt program med test 
og simulerede løbsøvelser, 
mens weekenden bød på lo-
kale løb med et internationalt 
felt både lørdag og søndag og 
det blev den bedst tænkelige 
optakt til sæsonen.

- Vores målsætning var 
begge dage at dominere og 
vinde, enten via udbrud eller 
gennem vores sprinter Mikkel 
Øritsland, fortæller teamma-
nager Jesper Thiesen.

- Lørdag blev Mikkel num-
mer seks, og søndag lykkedes 
det holdet at køre Mikkel helt 
frem til en spurtsejr.

Mikkel Øritsland var glad 

for den gode indledning på 
den lange sæson, der venter, 
og fremhævede især holdind-
satsen.

- Det var en super holdind-
sats, hvor hele holdet beskyt-
tede mig under løbet og luk-
kede alle udbrud. Frem mod 
mål kørte tre af vores ryttere 
mig frem mod sprinten og så 
var det jo ’bare’ at køre over 
stregen, siger Øritsland. 

Teamets nye sportsdirektør, 
Henrik Frederiksen, tidligere 
landsholdsrytter, var lige-
ledes begejstret for sejren, 
men han holder også fokus 
på fremtiden. Det var natur-
ligvis dejligt med årets første 
sejr og det skal netop være 
den første af flere i år, fastslår 
sportsdirektøren. 

SH

Mikkel Øritsland øverst på skamlen efter sin spurtsejr i løbet på Mallorca. Foto: ACR.

Par nummer syv i en intens 
jagt på par nummer et i 
mini seksdagesløbet  på 
vinterbanen i Ballerup. Foto: 
Jesper Skovbølle.

Nu venter atter de lange 
(lande-)veje

Amager ryttere var godt 
repræsenteret i årets mini 
seksdagesløb

Ikke færre end seks Amager-
ryttere var til start i årets mini 
seksdagesløb på cykelbanen i 
Ballerup. 

Amager rytterne nøjedes 

ikke blot med at være man-
ge, de stod også for den ene 
flotte præstation efter den 
anden. 

I særdeleshed blev løbet 
en triumf for Magnus Ritz fra 
Amager Cykle Ring, som sam-
men med makkeren Theodor 
Storm i det legendariske par 

nummer syv vandt løbet i su-
veræn stil.

Mini 6-dagesløbet har væ-
ret en unik tradition siden 
1977 og ingen andre steder 
køres seksdagesløb for så 
unge ryttere (omkring 13 år) 
og det har været med til at 
fostre mange store danske 
cykelstjerner fortæller Mor-
ten Anderson fra ACR

SH

Cykel-succes på vinterbanen

DM-SØLV I CURLING: Tårnby Curling kom igen på podiet. 
Klubbens herre seniorhold deltog i Danmarksmesterskabet 
og kæmpede sig heroisk helt frem til finalen. Her måtte 
de dog se sig slået af holdet fra Hvidovre. Sølvholdet fra 
Tårnby er fra venstre: Skipper Torben Møhl Keller, Jens Ro-
sendahl, Stig Munkholm og Jørgen Lehm. Foto: Tårnby Cur-
ling Club.

Så til søs to gange
Stander op for 90. gang
Det bliver en historisk dag i Røse kajakklub Lørdag 30. marts 
kl. 15 når flaget hejses for den 90. tyvende kajaksæson.

Medlemmerne ser frem til en jubilæumssæson, hvor Røse 
holder reception søndag 16. juni og en klubfest med pomp 
og pragt lørdag 22. juni. 

Klubbens kerneopgave er kajakroning, kammeratskab og 
det sociale samvær i klubben.

Årets nybegynderhold og instruktion begynder i maj. Der 
er endnu plads til nye medlemmer fra +25 år til kajakin-
struktion og medlemskab i klubben. Interesserede kan hen-
vende sig til formand Torben Hassel mobil 5042 1949 eller 
Amager Strandvej 413, Røse om onsdagen fra kl. 18.

Sæsonstart med dåb af coastal-både
Standerhejsning og båd-dåb hos Roklubben Øresund 
samt et 50 års ro-jubilæum

Om få dage hejses standeren i Roklubben Øresund, og der-
med starter sommerens rosæson. Hele vinteren har med-
lemmerne jo roet indendørs på maskinerne.

Til standerhejsningen skal der døbes to coastal robåde; 
en ener og en toer. Coastal båden er ny bådtype indenfor 
dansk roning. Den er hurtig og meget sødygtig og egner sig 
godt til Øresunds bølger. Efter dåben sættes bådene i van-
det og ros ud på jomfrutur.

Klubben håber at se mange tidligere, nuværende og po-
tentielle medlemmer til denne festlige standerhejsning.

Trofaste medlemmer

Til standerhejsningen fejres også tre jubilarer mhv. 25, 40 
og 50 års medlemskab af Roklubben Øresund. 50 års jubila-
ren er klubbens formand, Hanne Vinther, som startede med 
at ro som 14-årig i 1969. Siden er det blevet til ca. 30.000 
roede kilometer langs Amager strand og på ferieture i de 
fleste danske farvande. Tur-roning har også bragt hende til 
Skotland, Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Grækenland 
– hun har dog ikke roet hele vejen fra Danmark, men lånt 
bådene lokalt.

INFO: Standerhejsning lørdag 30. marts kl. 14.00 ved Ro-
klubben Øresund klubhus i Kastrup Gamle Lystbådehavn

Rokursus for nye medlemmer starter tirsdag 30. april kl. 
17.30 efter introduktion til åbent hus lørdag 27. april kl. 
10.00-12.00.
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Formand Jesper Kofod.

Hos Amager Genseiryu Ka-
rate Do-Kai kan man prøve 
sine evner i kihon, kata eller 
kumite?

Af Søren Haveman. 
Foto Amager Karate

KARATE

Amager Genseiryu Karate 
Do-Kai (Amager Karate) træ-
ner traditionel karate i stilen 
Genseiryu på hold for både 
begyndere, øvede, børn, unge 
og voksne - træningen er på 
alle niveauer i bevægelse og 
kamp.

Amager Karate er Tårnbys 

største karateskole, fortæller 
formand Jesper Kofod. 

- Skolen blev grundlagt i 
1972 og holder til på Fugle-
bækvej 3A, hvor vi byggede 
vores egen 350 kvadratmeter 
store nye dojo (træningssted), 
indrettet efter japansk forbil-
lede. Her underviser vi hvert 
år mere end 500 elever fra 
hele Amager i alderen fra 5 til 
60 år. 

- Vores instruktører har 
mange års erfaring og er ud-
dannede i landsforbundene, 
siger Jesper Kofod.

Stævne elitehold i topklasse

Stævneholdet deltager i både 
nationale og internationale 
stævner og er i de sidste to 
år hurtigt kommet til at være 
blandt de faste medaljetage-
re ved både nationale og in-
ternationale karate stævner. 

Ikke færre end 75 medaljer 
blev det til i 2018, heraf otte 
medaljer ved DM og syv ved 
Danish Open. Derudover er 
fem af holdets deltagere ble-
vet optaget på Talentcenter 
Øst i kata. 

Socialt miljø og karate

- Selv om karate er det cen-
trale, lægger vi næsten lige så 
stor vægt på det sociale miljø 
i foreningen siger Jesper Ko-
fod.  

- Vi er stolte over at kunne 
tilbyde et helt unikt godt 
klubmiljø med mange aktive 
og engagerede elever og fa-
milier. Amager Karate er et 

sted, hvor der skabes net-
værk, knyttes venskaber og 
hvor vi er rigtig gode til at in-
vitere nye medlemmer og fa-
milier ind i fællesskabet. Kom 
og vær med. Begynd med en 
gratis prøvetime, så har du al-
lerede lagt fundamentet til et 

nyt og bedre liv med fysisk og 
psykisk overskud og en masse 
nye gode venner.

- God karateundervisning, 
veluddannede instruktører og 
et godt klubmiljø har gjort os 
til Tårnbys største karateklub.

Amager Genseiryu Karate Do-Kai stævnehold i nye dragter og 
i midten Susanne og Kurt Wolf fra Wolf VVS.

Amager Karate efter japansk forbillede

De løfter og løfter - medlemmerne 
af AK Viking og snart har de mere 
metal i pokalskabene og hængt om 
halsene end på vægtene - nu har 
unge og ældre kvinder givet et eks-
tra bidrag

Det var succes for vægtløfterklubben 
AK Vikings unge på hjemmebane ved 
danmarksmester-stævne for ungdom.

Der var fuldt hus og meget fin løft-
ning, da klubben var vært for dan-
marksmesterskaberne i vægtløftning 
for unge.

44 løftere stillede op og der kom 

mange medaljer og rekorder i hus for 
Vikings unge løftere.  

Alfred Høj og Silas Hansen vandt 
begge sølv. Emily Lykke fik den dan-
ske ungdoms- og juniorrekord og en 
flot guldmedalje. Det samme gjorde 
Siff Wibling. 

Tiana Nihøj Stockford og Malou 
Gøthler fik henholdsvis sølv og bron-
ze. Karoline Klintø fik sølv. Øvrige me-
daljetagere var Samia Danris, Ronja 
Leutert og Isabella Olsen.

I hold mesterskabet fik AK Viking 
sølv efter Bagsværd vægtløfterklub.

Erling Langtved, klubbens altmu-

ligmand, vil dog også lige fremhæve 
stævnets mindste deltager Alberte 
Saugmann Schmidt, som selv vejer 25 
kg, men allerede nu har helt styr på 
vægtstængerne og så var det naturlig-
vis meget glædeligt, at rigtig mange 
tilskuere var mødt frem i et helt fyldt 
stævnelokale.

Stærk dame  

AK Viking havde fem løftere med til de 
danske senior mesterskaber i vægt-
løftning i Slagelse. 

Freja Obel Rosendahl var i dagens 
anledning rykket en vægtklasse op, 
for at sætte nogle nye rekorder og det 
lykkedes. Først 80 kg dansk junior re-
kord og dernæst 82 kg også junior og 
senior rekord. Disse holdt dog kun et 
par minutter, da en løfter fra Århus 
forbedrede seniorrekorden til 84 kg. 

Mikkel Andersen gik efter sit 10. 
mesterskab og det fik han uden pro-
blemer ved at løfte 315 kg totalt.

Høj alder - høje løft

Viking var også repræsenteret ved 
danmarksmesterskabet for senior løf-
tere i Næstved og her løftede de tre 
såkaldte masters fra AK Viking sig til 
hver sin guldmedalje.

Det var Kira Gall Henriksen, der 
deltog i klassen fra 45 til 49-årige og 

vandt guld. I klassen 55 til 59-årige tog 
den tidligere verdensmester Amanda 
Obel Rosendahl også en guldmedalje.

Klubbens ældste aktive løfter Rene 
Hansen (DR Hansen) på 74 år tog sig af 
den sidste guldmedalje.

Der var tilmeldt 65 atleter ved DM 
Masters, der fandt sted i februar i Her-
lufsholmhallen.

SH

Alberte Saugmann Schmidt, stævnets 
mindste deltager, klarer 13 kg i træk. 
Foto: AK Viking. 

Freja Obel Rosendahl  sattte rekord, 
som holdt få minutter. Foto: AK 
Viking.

Jern i luften - guld om halsen



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
P

R
IL 2

0
1

9
  4

5

Bedste klub
Tårnby Styrkeløfter Klub blev bedste klub ved de danske 
mesterskaber i styrkeløft. Ti guldmedaljer og en bronzeme-
dalje blev hevet hjem fra et succesrigt DM. Her er det suc-
cesfulde hold fra TSK.
Foto: Øverst fra venstre: Jan Sahlgren, Jens Jepsen, Mickel 
Dahl, Thomas Reimers, Kim Dahl. Nederst fra venstre: 
Morten Sørig, Kathrine Bak, Morten Rasmussen, Claus 
Jørgensen. Foto: TSK.

Løb på Volden, Holmen og Christianshavn
Løbet Christianshavnermilen har nu været afviklet i alt 180 
gange på den 7,532 kilometer lange rute, som svarer til en 
gammel dansk mil og i denne 27. sæson er det igen Amager 
Atletik Club, der arrangerer det traditionsrige løb på Vol-
den, Holmen og Christianshavn. 

Løbene samler normalt omkring 600-900 deltagere i alle 
aldre, køn og niveau. Der har i år vist sig stor interesse for at 
deltage, hvilket man  kan se på onlinetilmeldingen.

Som vanligt er der 12 forskellige aldersklasser, som gør 
at rigtig mange lidt ældre løbere deltager – nu de kan dyste 
og hygge sig med nogle på deres egen alder.

Selvom løbene ikke foregår i Tårnby, så er der mange 
deltagere med fra Kastrup, Tårnby og Dragør. Klubben er jo 
også hjemmehørende på Tårnby stadion.

INFO: Løbeserien begynder ved startstedet lige ved Chri-
stmas Møllers Plads mandag 8.april kl. 18.30 for herrer 
og kl. 18.40 for damer. Og så er der ellers et løb i hver 
måned indtil sidst i september måned. Tilmelding og 
yderlige oplysninger på www.amageratletik.dk 

Nye tiltag i Motionsklubben Amager
Træn udendørs! 
Få styrke, frisk 
luft og uanede 
træningsmulig-
heder

Funktionel Out-
door træning byg-
ger på den enkle, 
rå og benhårde 
funktionelle træ-
ning af hele krop-
pen, men er truk-
ket udenfor til et 
væld at mulighe-
der for variation 
og udfordring.

Hvis man vil 
være en del af 
denne form for 
træning, så kom 
ned i Motions-
klubben Amager, 
Amager Strandvej 
341 og meld dig 
ind.
Funktion Outdoor træning vil fremover være hver torsdag 
kl. 18.00 og søndag kl. 10.00 hos Motionsklubben 
Amager. 

I Tårnby findes en af landets 
største pétanqueklubber, 
der tilbyder unge, ældre, 
mænd og kvinder gode fa-
ciliteter til at dyrke sporten 
og det sociale samvær, der 
følger med

PÉTANQUE

Amager P96 er med sine 
23 år på banen og sine 104 
medlemmer en af Danmarks 
største pétanqueklubber og 
hjemmebanen er på Uganda-
vej 109, en del af Vestamager 
Idrætsanlæg.

- Pétanque er også en kon-

kurrencesport på højt niveau, 
fortæller klubbens næstfor-
mand Tommy Svendsen.

- På det plan har vi haft 
hold med i Dansk Petanque 
Forbunds (DPF) danmarks-
turnering, et veteranhold i 
DPF-regi, samt fem hold i en 
6-mandsturnering i DGI-regi.

At klubben i 2019 forventer 
endnu flere hold i aktion, glæ-
der næstformanden.

Mange aktiviteter for kom-
munens borgere

Klubben påtager sig værtska-
bet for flere turneringer og 
stævner i løbet af sæsonen. 
Men hvad der også er vigtigt, 
er samarbejdet med andre 
foreninger og skoler, der har 
lyst til at spille pétanque.

- Vi har et ugentligt samar-
bejde med Ældre Sagen og i 
2017 indledte vi samarbejde 
med skolerne i Tårnby Kom-
mune, hvor Skelgårdsskolens 
9. klasser allerede har været 
på besøg.

Andre skoler er også vel-
komne. Vi er klar til at tage 
imod både ældre og unge, si-

ger Tommy Svendsen. 

Ny hal og flere baner på vej 

- For yderligere at optimere 
forholdene for vores medlem-
mer forklarer Tommy Sven-
sen, har klubben en dialog i 
gang med Tårnby Kommune 
om at få opført en ny hal, hvor 
vi kan spille indendørs om 
vinteren eller når vejret ikke 
er til udendørs pétanque. 

Projektet omfatter også an-
læg af 20-30 nye baner som 
skal anlægges på området. 

- Dialogen med kommunen 
er meget positiv, men vi må 
afvente, om politikerne kan få 
bundet pétanque arealet og 
økonomien solidt sammen til 
et godt lokalt pétanque-pro-
jekt, siger Tommy Svendsen.

SH

Petanque spilles også 
om vinteren, her kaster 
fra venstre Lis Larsen, 
Bente Hansen, Carl-Johan 
Vollertzen og Ruth Jensen 
deres kugler mod grisen. 
Foto: Amager P96.

Et spil med gris og kugler,  
der kan spilles af alle

INFO: 
Indtil en storm for få år 
siden havde Petanque-
klubben en overdækket 
bane, så der kunne spilles 
i dårligt vejr, men den 
storm tog teltet og de 
fik ikke lov at genopføre 
det stationære teltet. 
Nu arbejdes der seriøst 
på, at de får en eller 
anden bygning til helårs 
petanque.                       tsp

Petanque klubben Amager 
P96 fik besøg af Skelgårds-
skolens 6. klasser

Det påstås, at petanque er et 
spil for seniorer. Det gjorde 
formanden for Amager P96 
Steen Hansen og lærerne 
Sara del Toro og Melina 
Arendal et særdeles godt 
forsøg på at lave om på. 

Dagens idrætstimer fore-
gik nemlig på genboens pe-
tanque baner og det blev en 
stor succes. 

Som Sara del Toro siger, er 
det en dejlig win win situa-
tion, når vores elever kom-
mer ud af lokalerne, prøver 
en ny sportsgren i en lokal 
idrætsklub, alle bliver akti-
veret, lærer at samarbejde 
og så tilmed bliver kyndigt 
instrueret af petanqueklub-
bens mange frivillige. 

Petanque Klubbens for-
mand Steen Hansen tilføjer, 
at det også vil være skønt, 
hvis flere af de unge frem-
over vil spille petanque.

- De er meget velkomne i 
Amager P96, der holder til 

på Vestamager Idrætsanlæg, 
siger formanden.                SH

Ernst Jensen har sin 
fulde opmærksomhed på 

elevernes flotte spil.  
Foto: SH

Kuglekast for 6. klasser
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Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

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

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Landhaus Bondzio HHH

Hotellet ligger i rolige, naturskønne 
omgivelser nær Schwerin (17 km) 
på østsiden af den store, smukke 
Schwerinersø og ikke langt fra søen 
Cambser, hvor man kan bade om 
sommeren. Her har I kan tage på 
eventyr i det skønne landskab og 
opleve de mange stemningsfulde, 
gamle byer og pragtslotte, som 
vidner om områdets spændende 
historie. I kan f.eks. smutte omkring 
Torneroseslottet i Schwerin, der lig-
ger og troner på en lille ø ude i søen. 
Men også barokslottet i Ludwigslust 
(50 km) eller renæssanceslottet i 
Güstrow (54 km) er et besøg værd. 

Hotel Polaris HHH

Den kaldes Europas længste strand-
promenade – strækningen mellem 
Bansin i Nordtyskland og Swinou-
jscie i Polen, der er den mest po-
pulære på ferieøen Usedom. I bor 
få skridt herfra, når I tjekker ind 
på Hotel Polaris, som følger op på 
områdets lange kurbadstraditioner 
med stor, flot swimmingpool samt 
spa-bad og saltgrotte – og I er kort 
sagt havnet midt i et klassisk ferie-
område fyldt med nostalgi. I bor i 
udkanten af den historiske havneby 
Swinoujscie – her hvor alle de gamle 
kurhoteller og badehoteller er sam-
let langs østersøkysten. 

4 dage på 3-stjernet hotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland 4 dage på 3-stjernet hotel i Polen

Glade dage ved Rhinen
6 dage på 3-stjernet hotel i Rüdesheim, Sydtyskland

Landlig idyl i slottenes land Swinoujscie og Usedom

Ringhotel Central HHH

Det traditionsrige hotel ligger i hjertet af den 
charmerende, lille vinby Rüdesheim direkte 
ved Rhinen. Her kan I nyde et godt glas vin og 
den hyggelige atmosfære i den populære og 
velbesøgte vinby – især Drosselgasse (550 m) 
har en skøn atmosfære, hvor musik, vinbarer 
og værtshuse skaber liv og glade dage. Besøg 
også borgen Brömserburg med vinmuseum (900 
m) eller se de flotte, gamle adelsgårde i Ober-
strasse (300 m), hvoraf den mest imponerende 
er Brömserhof. Har I lyst til at se det hele lidt fra 
oven, kan I tage med svævebanen Rüdesheimer 
Seilbahn (300 m) og nyde panoramaudsigten 
over byen – der er også svævebane til den lille, 
hyggelige middelalderby Assmannshausen 
(6 km), som er kendt for sin gode rødvin. 

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• Velkomstdrink
• 1 x entre til Mecklenburger 
 Waldglasmuseum

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag
• Velkomstdrink
• 20 % rabat på billetter til 
 KD Köln-Düsseldorfers 
 rutebåde på Mosel og 
 Rhinen  

Ankomst 
Valgfri frem til 29.6. og 
1.9.-19.12.2019.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x kaffe med kage
• 3 x aftenbuffet 
• 1 x wellness i saltgrotte

Pris pr. person i dobb.værelse fra 

1.499,-
Pris uden rejsekode 1.649,-

Pristillæg i udvalgte perioder

Ankomst
Valgfri frem til 18.12.2019.

Ankomst
Søndage frem til 8.12.2019.

Pris pr. person i dobbeltværelse 

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.049,-
Pris uden rejsekode 2.349,- 

Pristillæg 28.4.-18.10.: 300,-

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

Børnerabat: 1 barn 0-6 år gratis. 
1 barn 7-9 år ½ pris. Maks. 1 barn pr. vær.

Kurafgift EUR 2,- pr. døgn pr. person over 15 år. 

5 nætter fra 1.999,-
2 nætter 799,-

4 nætter 1.499,-

Værelse med balkon
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

Jorden rundt i 80 dage
Særdeles frit efter Klein & Jensens ”Jorden rundt i 80 dage”, som 
igen var mere end uforskammet frit efter Jules Verne’s ”Le tour du 
monde en quatre-vingts jours”. Som han til gengæld selv havde 
fundet på.
Det er det private arvesølv, der er taget frem til lejligheden – og 
forestillingen er – også – en hilsen til Jesper Klein. Anderledes kan 
det ikke være. Han og jeg (Flemming Jensen) spillede forestillingen 
op mod 200 gange, og samtlige roller blev spillet af os selv – og ikke 
andre! 

Forestillingen er i farver og bredformat – vi garanterer, at der ikke 
bli’r spillet violin!

7.-8. og 9. oktober k1. 19.30                                          DK Turné Teater

Dødsdansen er nok ver-
densdrammatikkens 
ultimative ægteskabs-
drama. Det har uden 
tvivl været inspira-
tionskilde til senere 
stykker, som Hvem 
er bange for Virginia 
Wolff og Scener fra et 
ægteskab. 

Siden Strindberg skrev 
Dødsdansen i 1901, har stykket 
været spillet utallige gange i hele 
verden og senest for to år siden 
med stor succes i Stockholm.

25. - 26. og 27. november kl. 19.30       Teater 2 / Nørregadeteater

A M A G E R T E A T R E T
Det er nu, du kan sikre dig teaterbilletter til Amagerteatrets fire stjernebesatte forestillinger 
i den kommende vinter opført i det nærliggende Kulturhuset KastrupBio, Kastrupvej 270. Der er en øko-
nomisk gevinst ved at købe buketten, du og dine får faste pladser hele sæsonen, I vil føle jer hjemme hver gang I er i teateret.

Elverhøj 
Danmarkshistorie med et stænk Monty Python, en knivspids opera, lidt 
operette og en sjat musical.

Figaros opdaterede udgave af Elverhøj får stort set samme dramatiske 
forløb, som når Det Kongelige Teater opfører dette nationalklenodie, 
men den revideres (kraftigt) af Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Ras-
mus Krogsgaard og Allan Dahl Hansen, og ud over de allerede indlagte 
sange tilsættes der mere musik og komik.

Og så kan det heller ikke undgås, at en forbryderbande blander sig, 
ikke blot i ouverturen til Elverhøj, men i selve handlingsforløbet.

I denne festforestilling spilles, synges og danses alle roller i fuld sce-
nografi, lys og kostumer af kvartetten, som man så i seneste sæson 
med Svend, Knud og Valdemar.

24. - 25. og 26. februar kl. 19.30              Den Ny Opera og Figaros

Det’ Lunt i Nat  
            - danske operetteperler

 
Et indtagende scenisk rum – de smukkeste kostumer og rekvisitter 
– dansetrin en masse – musik, sang og lystigt spil fra nogle af de 
fineste kunstnere, vi har herhjemme lige nu  – 
en skuespillerinde tager sig af Dyveke – og en 
fortælleglad konferencier af de mange anekdoter, 
der er fulgt med historiens vingesus! 
OperetteKompagniet vil sørge for, at hele Dan-
mark atter nynner med fra plyssæderne, hele 
vejen hjem – og ja, fortsat ud i fremtiden! 

23. - 24. og 25. marts kl. 19.30
OperetteKompagniet

Bemærk:
Villads fra Valby er IKKE 

med i abonnementet
Billetter kan ej heller 

reserveres før billetsalget 
åbner for denne 

forestilling ca. medio 
november 2019

Familieforestilling

Villads fra Valby
Anne Sofie Hammers populære børnebøger om Vil-
lads fra Valby er nogle af tidens mest populære og 
mest læste bøger i børnehaverne og i indskolingen. 

Nu kommer vi med teaterversionen.

Villads er historien om den helt almindelige dreng Vil-
lads, som har en helt almindelig familie: en mor, en 
far og en storesøster. 

Han bor i et pænt gult hus i en by der hedder Valby. 
Villads vil i bund og grund gerne være en sød dreng. 
Altså ikke sådan artig - for det lyder for kunstigt. 

22.  januar 2020 
kl. 18.00 

Louise Schouw Teater 

Forestillingen  
gennemføres i   

samarbejde med  
Tårnby Kommune

©
 Per M

orten A
braham

sen

Dødsdansen

©
 B

rita Fogsgaard

© Operettekompagniet

Tegn abonnement NU!
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Fortsat fra forrige spalteTÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ÅBNINGSTIDER 
Tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag  ...................8-20 
Lørdag-søndag, hele året  ...9-16

Vestamager Bibliotek:
Mandag til fredag .................9-19  
Lørdag  ................................9-16  
Søndag lukket. 

Biblioteket er lukket i påsken: 
Fra Skærtorsdag 18. april til og med 2. påskedag 22. april

DIGITAL LÆRING 
Tilmeld dig forårets kurser inden for digital læring på Tårnby Kommu-
nebiblioteker. Der er kurser om it-sikkerhed, hvor du blandt andet kan 
lære at undgå phishing og at sikkerhedskopiere. Hvis du gerne vil kende 
mere til, hvad der foregår gennem din Googlekonto, lære hvordan du kan 
organisere dine feriebilleder eller hvordan Facebook kan bruges til mere 
end at finde gamle klassekammerater, så er der rig mulighed for at blive 
klogere med biblioteket.
Se hele kursuskataloget på www.taarnbybib.dk eller hent det trykte ka-
talog på ét af bibliotekerne.

VELKOMMEN TIL OPLEVELSER PÅ BIBLIOTEKET!
Arrangementsprogrammet for forår 2019 byder på en lang række arran-
gementer med masser af muligheder for dagsaktuelle, litterære, musikal-
ske og kreative oplevelser – for både børn og voksne. 
Se alle arrangementerne i programmet, der dækker januar – maj. 
Hent det trykte program på biblioteket eller læs mere på bibliotekets 
hjemmeside, taarnbybib.dk under Det sker. Dér kan du altid orientere 
dig om kommende arrangementer. 

ER DU JOBSØGENDE?
Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs 
i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - 
skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET – Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Hver torsdag kl. 14 - 16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10. Tilmelding er ikke nødvendig. 

JURIDISK FØRSTEHJÆLP
Torsdag 4. april mellem 17 – 18 / Tårnby Hovedbibliotek
Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos advokatvagten på 
Tårnby Hovedbibliotek mellem kl. 17 og 18 den første torsdag i hver må-
ned. Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du kan få gode 
råd om din problemstilling og en hurtig juridisk vurdering af din situation 
på stedet. Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papi-
rer om din sag. 
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

IT-VEJLEDNING FOR VIRKSOMHEDER OG 
FORENINGER
Synes du, at det kan være en udfordring at være digital virksomhed? 
Skal I registrere ny bestyrelse i din forening, skifte NemID administrator 
eller skal du sende en elektronisk faktura til en myndighed?

På biblioteket kan du stille og roligt få personlig hjælp til selvbetjening i 
forhold til offentlige. 
Har du brug for at sidde sammen med én, som kan hjælpe dig i gang, 
så ring til os og aftal tid for vejledning. 
Kontakt Louise Tousig på tlf.: 3246 0500
Læs mere om, hvad vi yder it-vejledning om  
på https://hjaelp.virk.dk/kontakt/hjaelp-paa-biblioteket

NYE ÅBNINGSTIDER PÅ HAV A JAVA 
Cafeens nye åbningstider er: 
Mandag – torsdag kl. 9-18  
Fredag kl. 9-16
Facebook: Hav a Java - Café - Tårnby Bibliotek

Ny læseklub på biblioteket:  
NYERE AMERIKANSK REALISME
Holder du af Hemingway og andre amerikanske forfattere, så er biblio-

tekets nye læsekreds måske noget for 
dig.
Læseklubben mødes en gang om måne-
den. Foreløbig den første onsdag i må-
neden kl. 17. Biblioteket skaffer bøgerne, 
samt artikler og anmeldelser og sætter 
debatten i gang.
Deltagerne vælger selv, hvilke bøger de vil 
læse, men vi begynder med Hemingway, 
Steinbeck og Charles Bukowski.
Vil du være med, så mød op på Tårnby 
Hovedbibliotek, Kamillevej 10, mødelokale 
4, onsdag 3. april kl. 17 eller kontakt Info 
på Hovedbiblioteket eller ring på telefon 

3246 0500.

NOVELLEKONKURRENCE
Deltag i bibliotekets og Avisen 2770’s novellekonkurrence.  
Læs om novellekonkurrencen her:  
https://taarnbybib.dk/nyheder/litteratur/novellekonkurrence-2019

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker”. Du kan også hente et arrangements-
program på biblioteket.
Billetbestilling: 
Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 
1495 eller via www.aof-amager.dk. Se logo ved arrangement.
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved ind-
gangen.

Erindringscafé: Beværtninger på Amager
Tirsdag 2. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Amager har ikke manglet beværtninger gennem tiderne. Nogle lever 
stadig i bedste velgående, andre er lukkede og næsten glemt og nye 
opstår fra tid til anden. Kom og del dine egne historier og erindringer om 
beværtningerne på Amager. 

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste spalte Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige spalte

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Akvarelcafé 
Onsdag 3. april kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. Her er plads til alle og mulighed for gensidig inspiration og 
erfaringsudveksling.

Rockcafé: Drake & Rafferty
Onsdag 3. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Et dobbeltportræt af to rock-skæbner med mange ligheder og modsæt-
ninger. Nick Drake og Gerry Rafferty. Oplæg ved rockcafé-gæst, Steen 
Axbøg.

Sternestøv og Galakser – for børn fra 10 år
Torsdag 4. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Hvorfor er der planeter? Hvor mange planeter er der? Hvad sker der, 
når en stjerne dør? Hvordan startede det hele? Et stjernebestøvet 
foredrag med astrofysiker Anja Andersen som har modtaget adskillige 
priser for sin forskningsformidling.

Byg dit egen insekthotel og red bierne
Fredag 5. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og se et levende bistade og honningbiernes dronning. Lær hvor-
dan du får flere blomster ind i haven og hvorfor lige præcis disse er så 
vigtige for vores klode. Du får mulighed for at lave dit eget insekthotel 
som du kan tage med hjem i haven eller på altanen.
Workshoppen arrangeres i samarbejde mellem AmagerVillage, Tårnby-
bi og Tårnby Kommunebiblioteker.

Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - workshop for 
voksne 
Mandag 8. april kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og udlev din kreativitet eller bliv inspireret til at lave gavemærker, 
kort, bordpynt m.m. til dig selv eller til en lille værtindegave. Større 
børn kan deltage ifølge med en voksen.

Kreativt Krydsfelt: Pynt til påske 
Mandag 8. april – onsdag 17. april / Tårnby Hovedbibliotek / Vestama-
ger Bibliotek 
Lav pynt til årets påskebord i alle forårets festlige farver. 
Vi lægger materialer frem på de kreative borde. 

Filmperler
Mandag 8. april kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 11. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og se film, der byder på lidt ud over det sædvanlige.
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. 
Hent forårsprogrammet på biblioteket og få mere information.

Babycafé – Førstehjælp til spæd- og småbørn
Tirsdag 9. april kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Bliv klogere på førstehjælp til babyer og småbørn, når Toni Mathiasen 
fra www.førstehjælp.nu besøger biblioteket.

Litteraturcafé 
Tirsdag 9. april kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Bibliotekets 
personale fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læse-
værdige bøger. Det sker hver måned undtagen i sommerperioden, alle 
gange på Hovedbiblioteket.

Foredrag om medicinsk cannabis ved læge Tina Horsted
Onsdag 10. april / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 90 kr. via AOF
Onsdag 1. januar 2018 startede en 4-årig forsøgsperiode med can-
nabis til medicinsk brug. Det betyder at patienter med gigt, sklerose, 
cancer og rygproblemer lovligt kan få udvalgte former for cannabis.
Kom og hør, når læge Tina Horsted fortæller om sine erfaringer med 
effekten af cannabis. Foredraget arrangeres i samarbejde 
mellem AOF Amager og Tårnby Hovedbibliotek. 

Nørklecafé 
Onsdag 10. og 24. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Tag dit håndarbejde med og mød andre nørklere til et par timers hyg-
ge. Vi mødes hver anden onsdag. 

En gåtur og en god historie 
Fredag 12. april kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang 
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Turen starter kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjerte-
stien starter. Turen er knap 2 kilometer lang og slutter af med en god 
historie på biblioteket.

TårnbyDox: Den fortabte kriger
Onsdag 24. april kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Dansk dokumentarfilm fra 2018. Instruktør: Søren Steen Jespersen, 
Nasib FarahKom. 
Kom og se en tankevækkende dokumentarfilm – og del oplevelsen 
med andre. 

Kreativt Krydsfelt: Skab din egen musik - for børn 
fra 8 år
Torsdag 25. april kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Det har aldrig været nemmere og sjovere at skabe din egen musik. 
Byg din melodi op, lag for lag, med beats, loops og virtuelle instrumen-
ter. Du behøver ikke at kunne spille et instrument for at få det til at lyde 
godt. Kom og leg med!

Syng dig glad – sangeftermiddag 
Mandag 29. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge? Vi mødes den sidste mandag 
i måneden og synger med korleder og musikpædagog Marianne Kragh 
ved klaveret. På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og 
minder fra den danske sangskat. 

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Glemmer Du nr. 2-2019 
HUSVILD PÅ UGANDAVEJ
Livet i barakkerne – Del I
I dette Glemmer Du vil vi se nærmere på barakkernes nyere historie. 
Foruden erindringer om det frie liv dér er det også fortællingen om de 
mange mennesker, der rejste væk fra landet for at finde en bedre til-
værelse i byen.
Del 2 udkommer i 2020 og vil handle om den tidligste del af barakker-
nes historie.
Glemmer Du kan hentes gratis på bibliotekerne så længe oplag haves, 
eller hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og 
Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

Fortsat fra forrige side
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PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET  
I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, 
samlere samt frivillige medarbejdere.
Fra YT til BYT
Vi fortsætter med muligheden for at bytte sine læste bøger med andres 
læste bøger.
Ida Munch Pedersen til 26. maj
”Efter mange år med broderier-decoupage-perlebuketter og smyk-
kearbejde, skulle der ske noget nyt. Det blev malerier, der fangede 
min interesse, især det skildrende og naivistiske, kommer til udtryk i 
motiverne. De henvender sig til både børn og voksne. Det udstillede 
kan købes”.
Fra familiegård til Udstillingscenter er emnet for Plyssens egen 
udstilling, hvor vi i billeder og tekst følger arbejdet med renovering af 
Gården, Ved Diget, så den kan blive Udstillingscenter Plyssens afløser.
Faste udstillinger:
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer

• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening 
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store og små flyve-
maskiner, mange effekter fra luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombygningen af Bryg-
gergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker.
• Lillian Hein udstiller sin afdødes far Kaj Aa. Jørgensens samling af 
håndlavet værktøj i miniformat
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling om væveriet 
Plyssen. Her er der plads, så du kan rette i udstillingsteksten og skrive 
navne på de fotograferede

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13-16. Gratis adgang.
Lukket Påskesøndag 21. april.

Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk, hvor der også er mu-
lighed for at bestille tid og plads til en udstilling.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Vind LP plader med Lasse og 
Mathilde i Tårnby Bladet

I mere end 45 år har Lasse 
og Mathilde underholdt dan-
skerne og har adskillige hits 
på bagen. Mathilde har også 
spillet med Kim Larsen og fik 
som ung tilnavnet Lange Lone 
af den legendariske musiker

De har altid levet på deres 
lyst til at lave musik og un-
derholde. De er et eksempel 
på, at det kan lade sig gøre 
at have et arbejdsliv, der er 
anderledes end de fleste, og 
som det meste af tiden er sty-
ret af lysten til at skabe.

Deres liv har altid handlet 

meget om venskaber og net-
værk, derfor er det egentlig 
klart at et nyt sangskriver-
samarbejde blev startet ved 
en fælles venindes fødsels-
dagsfest: Mathilde havde 
Hans Kragh-Jacobsen til bords 
og straks startede et frugtbart 
ping-pong den aften. 

Hele albummet består af 
nykomponeret musik af både 
Lasse Helner og Mathilde 
Bondo. En fin buket sange om 
kærlighed til livet, hinanden, 
naturen, og om passion og tri-
vialitet.

Lasse & Mathilde har valgt 
at orkestrere udgivelsen med 
Alex Riel på trommer og per-

cussion, Wili Jönsson på bas-
sen og Ole Fick på guitarer, så 
der er vellyd forude!!!

Også de unge

Koncerter i 2017 og 2018 vi-
ser at det unge publikum også 
har taget duoen til sig. 

Både privat og profes-
sionelt er Lasse og Mathilde 
i dag knyttet tættere end no-
gensinde. Det er kærligheden 
til hinanden og musikken, der 
stadig giver lyst til at gribe de 
muligheder, tilværelsen byder 
på, ikke mindst hvad musik-
ken angår.

Vind LP’er med Lasse og 
Mathilde

For at vinde skal du svare på, 
hvilke musikere, Lasse og Ma-
thilde anvender på LP’en.

Svaret mailer du til redakti-
onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer. I emnefel-
tet skriver du ”Lasseogmathil-
de” efterfulgt af tre selvvalg-
te karakterer, eksempelvis 
”Lasseogmathildea2b”. Kun 
mail, som er kodet som angi-
vet, kommer i betragtning.

Vi skal have svaret senest 
torsdag 11. april, hvor vi træk-
ker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort el-

Hvem drømmer hvem - nu på vinyl
Konkurrence

ler uden på kuverter på adres-
sen Tårnby Bladet, Postboks 
34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt direkte ned 
i vores postkasse.

Hvis du vinder, bliver du 
kontaktet og du skal selv hen-
te LP’en på Tårnby Bladets re-

daktion på Englandsvej 290.  
I vindermailen får du lidt 

flere informationer vedr. af-
hentning.

Kunst i cykelkælderen 

Den cykel-ensomme cykelkælder, der viste sin værdi som 
koncertrum ved metroåbningen i 2002.

Foreningen FFP11, der 
består af en gruppe unge 
kunstnere, har udset sig 
en tom cykelkælder på 
875 kvadratmeter (en stor 
parcelhusgrund) i Ørestad 
som den helt rigtige ramme 
for et nyt udstillingssted i 
København, hvor de vil ud-
stille samtidskunst af både 
etablerede og mindre kend-
te kunstnere. 

Oprindeligt var det store 
lokale under Kay Fiskers 
Plads tænkt som en cykel-
kælder, men i praksis blev 

kælderen ikke brugt af cyk-
listerne. 

Realdania har offentlig-
gjort at Ørestad Kunsthal, 
som projektets arbejdsti-
tel er, modtager 1 mio. kr. 
i fondsmidler fra puljen 
Underværker, som blandt 
andet støtter projekter, der 
skaber rammer for nye fæl-
lesskaber og nytænker eksi-
sterende bygninger.

Den frivillige forening 
KFP11 er stiftet af en grup-
pe unge kunstnere til at ud-
vikle og drive projektet.

Foto: Elona 
Sjøgren
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Skodsamling til nytte for naturen
Skolerne og dagtilbuddene 
indsamlede i slutningen af 
marts masser af cigaretskod 
i naturen

Affaldsindsamlingen er efter-
hånden en folkebevægelse, 
og snart rykker affaldshel-
tene ud igen - i år med et helt 
særligt og svedent fokus. 

- Cigaretskodderne skal 
væk fra naturen, fortæller 

Maria Reumert Gjerding, præ-
sident i Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Forår betyder affaldsind-
samling i naturen. Det står i 
kalenderen hos skoler, dagtil-
bud og foreninger landet over. 
Sidste år var tæt på 200.000 
danskere ude at samle affald, 
og hos Danmarks Naturfred-
ningsforening håber man på 
samme imponerende opbak-

ning, når Affaldsindsamlin-
gen 2019 løber af stablen i 
slutningen af marts.

Millioner af skod ender i 
naturen

Affaldsindsamlingen sætter 
i år fokus på et stykke meget 
velkendt affald i den danske 
natur. Det handler selvfølge-
lig om de orange-gule, halv-
svedne cigaretskod. Hver dag 

havner millionvis af skod på 
gader og i naturen.

Cigaretskoddet indtager 
dermed en kedelig første-
plads på listen over den mest 
henkastede type affald i Dan-
mark. De mange skod er grim-
me at se på, og så er de også 
gift for miljøet.

- Cigaretskod er det mest 
hyppige affald, man støder 
på i naturen til stor gene for 
både naturoplevelsen og 
miljøet.  Derfor vil vi på Af-
faldsindsamlingen sende et 
klart signal om, at skod ikke 
hører til i naturen, siger Maria 
Reumert Gjerding.

Affaldsindsamlingen vil 
tælle skod

Som en del af årets fokus 
beder Danmarks Naturfred-

ningsforening affaldsind-
samlerne om at opsamle så 
mange skod som muligt på 
deres indsamling og tælle 
dem bagefter.

Indsamlerne er vante til 
at tælle og indberette, hvor 
mange kilo affald samt hvor 
mange dåser, de har indsam-
let - men i år tilføjes der altså 
en ekstra dimension i form af 
de små cigaretskod.

Maria Reumert Gjerding 
skal også selv på skodjagt 
- og selvom det måske kan 
lyde lidt ulækkert, så er præ-
sidenten i Danmarks Natur-
fredningsforening ikke i tvivl 
om, at indsamlerne er klar på 
udfordringen. 

- Vi har Danmarks mest 
seje indsamlere, som gør en 
kæmpe forskel på Affaldsind-
samlingen hvert år. Det ly-
der måske ikke så lækkert at 
samle cigaretskod. Men jeg er 
sikker på, at vores affaldsind-
samlere i år vil gå til opgaven 
med krum hals, så vi kan få 
cigaretskod væk fra naturen.

F Falck

Søndag 31. marts kulminerer 
indsamlingen med mere 
end 1000 arrangementer 
over hele landet takket 
være borgerforeninger, 
idrætsklubber, spejdere, 
virksomheder og mange 
andre.

Børn mellem 8 og 14 år bruger en stor del af 
deres fritid på at opsamle plastik og andet 
”havfald” på de danske strande  

Den Blå Planet indleder et samarbejde med 
Forsvarets Havmiljøvogterkampagne og done-
rer 1.300 adgangsbilletter til de mange børn, 
der bruger fritiden på at opsamle ”havfald” på 
de danske strande. 1.000 børn er medlemmer 
af junior-afdelingen af Forsvarets Havmiljø-
vogterkampagne. 

Den Blå Planet er ikke bare et akvarium. Det 
er en levende udstilling med fantastiske dyr 
og fisk.

- Den Blå Planet er havets stemme og en 
aktiv naturambassadør. Vores mission er at få 
børns og voksnes hjerter til at banke for van-
dets forunderlige liv. Det er derfor helt oplagt, 
at vi støtter den gode sag, som Forsvarets 
Havmiljøvogterkampagne er. Jo tidligere børn 
bliver bevidste om naturbevarelse, jo bedre, 
siger Lars Skou Olsen, kurator og ansvarlig for 
forskning og naturbevarelse på Den Blå Planet.

Forsvarets Havmiljøvogterkampagne er 
Danmarks første, største og længstlevende 
kampagne mod ”havfald”. Organisationen har 
over 22.000 frivillige medlemmer. Og ifølge 
Birgitte Vagnholm, der er overassistent i Sø-
værnskommandoen og leder af kampagnen, 
er der store pædagogiske perspektiver i sam-
arbejdet med Den Blå Planet.

De røde affaldsposer

Ud over de mange gratis adgangsbilletter 
medfører det nye samarbejde også, at Den Blå 
Planet er blevet officielt udleveringssted for 
havmiljøvogterkampagnen. 

Det betyder, at besøgende havmiljøvogtere 
i alle aldre kan hente havfaldsposer og -sække 
- blot de fremviser deres medlemskort. Af rent 
praktiske årsager kræver et barns medlem-
skab dog, at mindst en af forældrene allerede 
er medlem af Forsvarets Havmiljøvogterkam-
pagne.

F Falck

Børn redder havet

Denne side er redigeret 
af erhvervspraktikant 
Frederikke Falck fra Højdevangskolen Noget om klimaet på Amager

Biernes kamp
To foredrag om honningbi-
ernes verden og vilde bier

De sidste årtier har man avlet 
bier, der er mere fredelige, 
hvilket gør det mere bekvemt 
at avle bier i byen. Den store 
fordel ved at have bier i byen, 
består i, at de mange haver, 
bede og parker indeholde 
mange flere nektar-kilder i 
form af blomster og træer, 
end der findes på landet. 

Honningsæsonen i Dan-
mark løber fra slutningen 
af maj til langt ind i august 
eller endda september. Her 
er der tale om - hvis vejret 
ellers tillader det - en lang 
sammenhængende sæson, 
og ikke - som på landet - kon-
centrerede perioder, hvor der 
næsten ingen føde er. 

I Danmark er der mere end 
200 forskellige arter af bier, 

de lever frit i naturen og i 
vores nære omgivelser, og 
de står for hovedparten af 
bestøvningen af blomsterne. 
Kan du undvære honning i 
dit liv? Måske? Hvad så med 
chokolade, mandler, øl, vin 
eller nogle af de andre tusin-
der af ting, vi spiser og drik-
ker?

Men de vilde bier er i vold-
som tilbagegang. Næsten 
halvdelen af 29 humlebiarter 
er truet af udryddelse i Dan-
mark, og mange af de andre 
bi-arter er også i fare for helt 
at forsvinde. Udviklingen har 
stået på i mange år og skyl-
des især manglen på blom-
ster og levesteder.

STED: 
Fredag 5. april kl. 16 på 
Tårnby Hovedbibliotek
v/Morten Westy fra 
foreningen Vilde Bier i 
Danmark
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Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

VILDE ROLF 2,  2D - dansk tale
30 – 31/3:  kl. 12.00 fr. u. 7
Ny forlænget version:
A STAR IS BORN - ENCORE
29/3:  kl. 17.00
30 – 31/3:  kl. 16.30 t. o. 11

DRONNINGEN 
29/3:  kl. 20.00
30 – 31/3:  kl. 17.15 + 20.00
1 – 4/4:  kl. 20.00
5 – 7/4:  kl. 19.30
8 – 10/4:  kl. 17.30 + 19.30
11 – 12/4:  kl. 19.30
13 – 24/4:  kl. 17.30 t. o. 15
Alle visninger er med danske 
undertekster

HACKER 
29/3:  kl. 17.30
30 – 31/3:  kl. 12.30 + 14.15
6 – 7/4:  kl. 17.00
13 – 22/4:  kl. 14.45 fr. u. 7

DUMBO  – original version med 
danske tekster 
29 – 31/3:  kl. 19.30
1 – 4/4:  kl. 17.30
5/4:  kl. 17.00
8 – 10/4:  kl. 17.00
13 -24/4:  kl. 17.00

DUMBO 
– dansk tale
30 – 31/3:  kl. 14.45
6 – 7/4:  kl. 14.30
13 – 22/4:  kl. 12.30

DEN EVENTYRLIGE PARK  – 
dansk tale 
Forpremiere:
6 – 7/4:  kl. 12.30
Danmarkspremiere:
11 – 12/4:  kl. 17.30
13 – 22/4:  kl. 15.15

Danmarkspremiere:
ASTERIX OG 
TRYLLEDRIKKENS 
HEMMELIGHED  – dansk tale 
11 – 12/4:  kl. 17.00
13 – 22/4:  kl. 13.00
Danmarkspremiere:
DANMARKS SØNNER 
11 – 24/4:  kl. 20.00 t. o. 15
Alle visninger er med danske 
undertekster

DEN SIDSTE GENTLEMAN 
8 – 10/4:  kl. 20.15
25/4:  kl. 17.30 fr. u. 7

SHAZAM!
13 – 22/4:  kl. 19.30
Danmarkspremiere:
AVENGERS: ENDGAME – 2D 
24 – 25/4:  kl. 19.30
Vi skriver på hjemmesiden, når vi 
ved hvornår forsalget starter!

Danmarkspremiere:
GØG OG GOKKE 
25/4:  kl. 18.00
Danmarkspremiere:
TIL VI FALDER 
25/4:  kl. 20.15
Vises med danske undertekster fra 
2/5

Opera på lærredet:
AIDA FRA HAVNEN I 
SYDNEY
23/4  kl. 19.30
i pausen serveres et glas cava

I påskeferien 13 – 22/4 åbner 
vi alle dage kl. 12.00!

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 75,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 60,-
Voksenrabatkort, 10 billetter  
(dækker op til 65,00 kr. pr. stk., af billetprisen) kr. 
550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag, 
særarrangementer og 3D-forestillinger

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:
9/4: DRONNINGEN med danske undertekster
23/4: DUMBO – original version med danske tekster
30/4: GØG OG GOKKE

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
9/4: DRONNINGEN med danske undertekster
23/4: DUMBO – original version med danske tekster
30/4: DEN SIDSTE GENTLEMAN

FORPREMIERE

ASTERIX OG TRYLLEDRIKKENS 
HEMMELIGHED
Da landsbyens druide, Miraculix, kommer galt afsted, 
mens han plukker mistelten, beslutter han sig for, at 
det er tid til at sikre landsbyens fremtid. Ledsaget af 
Asterix og Obelix tager Miraculix ud på en rejse til 
Gallien for at finde en talentfuld, ung druide, der kan 
overtage trylledrikkens hemmelige opskrift.

HACKER
Benjamin er 13 år og en dygtig hacker. Han bor på et 
bosted, fordi han mistede sin mor, da han var syv år, 
og aldrig har kendt sin far. Benjamin opsøges af to 
mænd fra Forsvarets Efterretningstjeneste, fordi de 
har spottet en kvinde på en overvågningsvideo, som 
de mener, kan være hans mor. 

GØG & GOKKE
Oliver Hardy og Stan Laurel 
var verdenskendt for deres 
komiske slapstick og herlige 
barnlige optrin. Da duoen 
forsøger at genstarte karrieren 
med en tour til efterkrigstidens 
Storbritannien, nyder de ikke 
samme popularitet som før og touren går ikke helt som 
ønsket. Helbredet og det indbyrdes forhold skranter. Er 
denne rejse  deres svanesang?

DANMARKS SØNNER
Vi nærmer os årsdagen for et stort bombeangreb 
i København. Det næste folketingsvalg står for 
døren, og den stærkt nationalistiske politiker Martin 
Nordahl fra det nystiftede parti National Bevægelsen 
spås en historisk jordskredssejr, der kan sikre ham 
statsministerposten. 

DEN SIDSTE GENTLEMAN
Som 70-årig stikker Forrest Tucker af fra San Quentin 
fængslet og begår en stribe bankrøverier uden 
fortilfælde, der efterlader ansatte og politiet måbende. 
For den karismatiske bankrøver er både betænksom 
og høflig og inden længe har Forrest vundet hele 
nationens gunst. Men det hjerte, han allerhelst vil 
erobre, er Jewels og det kan meget vel vise sig at 
blive Forrests mest udfordrende kup nogensinde. 

TIL VI FALDER
Nogle år efter deres søn forsvandt under en ferie på 
en lille spansk ø, tager ægteparret Adam og Louise 
tilbage for at afslutte politisagen. Mens Louise prøver 
så godt hun kan at se fremad, kan Adam ikke slippe 
tanken om at finde ud af, hvad der skete med deres 
søn. 
Samtidig står parret ved en skillevej - det er svært 
at blive sammen med det tab de har lidt, men det er 
også svært at gå hver til sit, når det sidste man har er 
hinanden. 

DEN EVENTYRLIGE PARK
June er en optimistisk og fantasifuld pige, der opdager 
en utrolig forlystelsespark kaldet Den eventyrlige park. 
Men parken trænger til en gevaldig istandsættelse. 
June opdager snart, at parken kommer fra hendes 
egen fantasi, og at hun er den eneste, der kan fixe 
parken .
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...OG TJEN DINE EGNE PENGE

FØLG OS PÅ
Få et job med omdeling  
af reklamer og aviser  

én til to gange om ugen. 
Vi pakker reklamerne  

og leverer dem sammen 
med aviserne hos dig 

– klar til omdeling.  

Vi søger omdelere i alle 
aldre fra 13 år.

SØG JOBBET PÅ 
BLIVOMDELER.NU  
ELLER RING NU PÅ  

70 10 40 00

TJEN DINE 

EGNE PENGE

OMDEL 

ÉN TIL TO 

GANGE OM 

UGEN

BESTEM SELV

HVORNÅR PÅ 

DAGEN DU VIL 

ARBEJDE 

indenfor vores deadline

REKLAMERNE 

ER PAKKEDE 

og leveres sammen 

med aviserne hos dig 

- klar til omdeling

FORDELE VED JOBBET

MÅNEDENS FOTO: Foråret er officielt indtruffet, når vi går ind i april og i naturen venter blomster og buske og også isboderne på at springe ud. Det fremgår 
også af fotograf Jesper Skovbølles Krystalkugle / Lensball at foråret er parkeret i Amager Strandpark. Jesper Skovbølle er medlem af Amager Fotoklub.

Sidst i april kan du blive mødt af en 
indsamler fra lokalområdet som har 
en hjertesag
Søndag 28. april er det muligt for 
grupper og/eller foreninger i lokalom-
rådet at samle ind til en egen hjerte-
starter.

Alle kan gå sig til en gratis hjerte-
starter, når Hjerteforeningen i 2019 
gør landsindsamling til en Landsud-
deling. De indsamlede midler går ube-
skåret til at give danskere hjertestar-
tere, fordi de redder liv, og fordi hvert 
sekund tæller, når hjertet stopper.

Konceptet for Landsuddelingen 
er enkel: Saml en gruppe, der vil gå 
mindst 15 ruter. Derefter modtager 
gruppen en gratis hjertestarter, som 
gruppen selv kan beslutte, hvor skal 
hænge. Eneste krav er, at hjertestar-
teren hænger et sted, hvor den er of-
fentligt tilgængelig hele døgnet.

Du kan deltage i en gruppe med din 
familie, naboer, kollegaer, fodbold-
kammerater eller andre, der sammen 
med dig vil samle ind til en hjertestar-
ter. Det tager ca. to timer at gå en rute. 

Kommer der ikke penge nok i grup-
pens indsamlingshjerter (ca. 10.000 
kroner), dækker Hjerteforeningen re-
sten, og bliver der penge i overskud – 
ja, så bliver der bare delt endnu flere 
hjertestartere ud. 

Indsamling bliver til en uddeling

Det er et nyt og banebrydende kon-
cept Hjerteforeningen introducerer, 
når de vender idéen om en landsind-

samling på hovedet. Når gode men-
nesker banker på din dør og samler 
ind for Hjerteforeningen, går alle de 
indsamlede midler til at dele hjerte-

startere ud til danskerne.
Alle kan starte en hjertestarter-

gruppe eller koble sig på en allerede 
eksisterende gruppe, og man behøver 

ikke gå i det lokalområde, hvor hjerte-
starteren skal hænge. tsp
Læs mere om, hvordan du kan 
deltage på www.landsuddeling.dk

Gratis hjertestartere til lokalområdet
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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

Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

X

Fire unge kvindelige med-
lemmer af Tårnby Teater 
opfører forestillingen Bare 
mig selv

De er i starten af tyverne, 
midt i deres livs forår. De er 
smukke. De er begavede. De 
er sunde. Verden venter kun 
på dem. De har styr på de 
sociale medier. Har det høje 
gennemsnit og ved lige præ-
cis hvilken uddannelse, de vil 
have og hvilken vej livet skal 
gå. Ikke? 

Det er i hvert fald sådan, vi 

gerne vil se dem. Og sådan de 
gerne vil se sig selv.

Nu er det pigernes tur

Sidste år fortalte fire unge 
mænd for fulde sale om præ-
stationssamfundets byrde i 
forestillingen af samme navn. 

Nu beretter fire unge kvin-
der, nærværende og person-
ligt, om turbulente forsøg på 
at blive sig selv og samtidig 
være spændt for præstations-
samfundets vogn. 

De fortæller om et sam-
fund, hvor det er vigtigere at 

blive til noget end at blive 
til nogen. ”Bare Mig Selv” er 
autentiske fortællinger fra 
selvrealiseringens slagmark.

 Og samtidig en undersø-
gelse af, hvad det vil sige at 
være ung i dag.

I denne forestilling er det 
nogle af Tårnby Teaters helt 
dugfriske skuespillere, der 
indtager scenen. 

Fire unge kvinder inviterer 
til samfundsrelevant doku-
drama om at være spændt for 
præstationssamfundets vogn. 
Forestillingen er skrevet og 

De er smukke og midt i  
deres livs forår

INFO: Premiere fredag 29. marts klokken 20. Tårnby Teater, 
Englandsvej 290.

instrueret af Line Møller Mik-
kelsen og Morten Bøje Stens-

gaard Larsen.                      tsp

Stafet For Livet Tårnby har 
brug for frivillige til plan-
lægning af dette års stafet

I de sidste to år har en gruppe 
frivillige i Tårnby bidraget til 

kampen for et liv uden kræft 
ved at planlægge og afvikle 
Stafet For Livet Tårnby. For 3. 
år i træk kommer stafetten til 
Tårnby, og planlægningen er 
allerede godt i gang. 

- Stafet For Livet er et 
døgn, hvor vi sætter fokus 
på kræftsagen, kæmper sam-
men og fejrer livet. Det er en 
anledning til at mindes, til at 
give håb, til at støtte dem, der 
stadig kæmper, og det er en 
mulighed for at samle ind til 
kampen for et liv uden kræft. 
Stafet For Livet er fællesskab 

og sammenhold, siger for-
mand Katja Hansen, Stafet For 
Livet Tårnby. 

Bliv en del af holdet

- Vi er en gruppe af både nye 
og ”gamle” frivillige, men vi 
har brug for flere hænder, 
for jo flere vi er, jo bedre en 
stafet kan vi skabe sammen. 
Det er en unik mulighed for at 
gøre noget aktivt, og samtidig 
føler man virkelig, at man gør 
en forskel, siger Katja Hansen. 

Der mangler lige nu frivil-
lige til blandt andet opgave 

som PR - Er du god til at bru-
ge/arbejde med sociale medi-
er som eksempelvis Facebook 
og Instagram, så kan du hjæl-
pe med at lave opslag, lægge 
billeder op mv. 

Eller med at sprede bud-
skabet omkring stafetten ved 
at sætte plakater op og dele 
flyers ud i Tårnby og omegn. 

- Er du åben og udadvendt, 
god til at spørge, så kan du 
hjælpe med at skaffe sponso-
rer til stafetten. 

Børneaktiviteter – Er du et 
legebarn, kan du hjælpe med 

at planlægge aktiviteter til 
vores børnetelt. 

Al hjælp er velkommen. 
Stafet For Livet Tårnby 

løber af stablen lørdag 31. 
august til søndag 1. septem-
ber ved Tårnby Skole. 

Kontakt Katja Hansen på ta-
arnby@stafet.cancer.dk

Læs om på www.stafetforli-
vet.dk/stafet/taarnby og følg 
os på Facebook - Stafet For 
Livet Tårnby. 

Stafet For Livet Tårnby søger frivillige
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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

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Ildsjælene går endnu en-
gang ind i kampen om at 
bryde tabuet om ensomhed 
blandt børn

Elefanten Fjolle uddeler mas-
ser af kram og skolegården 
bugner af sjove aktiviteter, 
det hele er stablet på benene 
med et formål.

– At bryde tabuet om en-
somhed blandt børn, fordi det 
er vigtigt, at alle børn føler, at 
de er en del af et fællesskab; 
derfor får de muligheden for 
at deltage til Fjolles legedag 
for at få nogle sjove timer og 

nye venner, og vigtigst af alt 
– kommer væk fra ensomhe-
dens trummerum. 

- Ensomhed er ikke sjovt 
for nogen. At være en del af 
et fællesskab giver en stor 
værdi, siger Simon Brøns, for-
mand for Ildsjælene og arran-
gør af Fjolles Legedag.

- Min barndom var meget 
præget af mobning i skolen, 
så jeg ved hvordan det føles 
at stå udenfor fællesskabet.

Alle børn er velkomne, uan-
set udseende, personlige ud-
fordringer og handicaps. 

En dag fyldt med aktiviteter 

Når den lille skolegård på 
Skelgårdsskolen lørdag 27. 
april endnu engang danner 
ramme for legedagen, er det 
med et program fyldt med 
aktiviteter; som besøg af Ele-
fanten Fjolle, Det lille Tryl-
leshow med Klownen Vupti, 
røgdykning og brandslukning 
med brandmændene fra Fre-
deriksborg Brand og redning. 

Derudover er der masser af 
mulighed for at lave snobrød, 
deltage i en sjov konkurrence 
og lege med nye venner. 

Mens børnene leger, har 
forældrene mulighed for at 
snakke med andre forældre 
over en gratis kop kaffe eller 
the. 

Hvis du vil deltage i Fjol-
les Legedag 2019, så skal du 
tilmelde dig på ildsjælene.dk. 
Det er gratis.

Foto er fra Fjolles Legedag 
2018, med Klownen Vupti, 
Elefanten Fjolle med Jonas 
og hans far, som tog hele 
vejen fra Fyn for at deltage i 
legedagen.

Fjolle inviterer på legedag 

Byvandring om Dronning 
Margrethe - hele Danmarks 
Daisy

- Byvandringen hedder En 
kongelig historie og starter 
ved Dronning Margrethes ar-
bejdsplads på Christiansborg. 
Det er nemlig her, hun mø-
der gæster, ambassadører og 
statsministeren, kort sagt det 
officielle Danmark, forklarer 
turguide og journalisten, Bjar-
ne Henrik Lundis.

Han har sammen med AOF 
Amager taget initiativ til by-
vandringen om dronning Mar-
grethe. 

- På turen kommer vi forbi 
steder, som har haft stor be-
tydning for Dronningens liv. 
Blandt andet Holmens Kirke 
og Det Kongelige Teater. Tu-
ren slutter af ved Amalien-
borg, hvor dronning Margre-

the har residens.
- Jeg fortæller en mere 

nuanceret og sammenhæn-
gende historie om kongefa-
milien, end vi normalt er vant 
til at høre. Og det er lige fra 
da Margrethe helt uventet 
som ung prinsesse blev tron-
arving, til hun midt i 20’erne 
møder sit livs kærlighed i 
London, nemlig Prins Henrik.

Interesse for kunst og kultur

- Vi kommer selvfølgelig også 
ind på dronningen Margre-
thes store interesse for kunst 
og kultur, blandt andet hen-
des malerier, decoupager og 
scenografi, siger fra Bjarne 
Henrik Lundis. 

Han fortæller, at Danmark 
har en meget kunstnerisk 
dronning. 

- Hendes interesse, viden 
og det, at hun selv er en aktiv 

kunstner, er med til at vise, 
at hun ikke bare er landets 
regent, men en person med 
mange facetter.

tsp
INFO:
Lørdag 27. april fra kl. 11.00 
til 13.00
Tilmelding til AOF Amager 
på tlf. 3251 1495.

 

En kongelig historie

Journalist og forfatter Bjarne 
Lundis.
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Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

KOM TIL 
ÅBENT HUS

Søndag 
kl. 14.30-15.30

Else Alfelts vej 72D, 4. tv.
 2300 Kbh. S

Fakta
•	 2 - 4 værelser
•	 Størrelser 66 m2 - 111 m2

•	 Elevator til døren
•	 Priser fra 10.700/md
•	 Indflytning	fra	december	2018
•	 Mulighed for leje af p-plads i kælderen

U D L E J N I N G E N  E R  I  F U L D  G A N G 

Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset. 
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver 
storby-beboer.

Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man 
flytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennem-
lyste lejligheder, og flere af dem har to altaner. 

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem 
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt 
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne 
praktiske og lette at indrette og fleksible i forhold til om 
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser 
eller der skal være plads til et hjemmekontor. 

www.savannehuset.dk

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dkProjekt udviklet af Topdanmark


