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Hæder, ære 
og priser
Det er en årlig tradition at 
kommunen sætter pris på tre 
af de flotte idrætspræstatio-
ner, som mange idrætsledere 
og idrætsudøvere udfører 
rundt omkring på kommunens 
flotte idrætsanlæg og som re-
præsentant for Tårnby ude i 
den større verden.

Idrætsfolket samles på Råd-
huset, Musikskolens elever 
spiller og synger, de udvalgte 
er synlig stolte, får pæne ord 
med på vejen og  kommunen 
er vært for et fint traktement 
til de fremmødte idrætsfolk.

De glade givere og modta-
gere fra venstre borgmester 
Allan S. Andersen, skøjtefor-
mand Brian Skibby, Tårnby 
Skøjte Klub, badmintonspiller 
Christine Busch Andreasen, 
KMB, formand Jørgen Jørgen-
sen (Idrætssammenslutnin-
gen), tennisformand Carsten 
Quistgaard. Nøragersminde 
Tennis KLub og formand for 
Kulturelt udvalg Henrik Zi-
mino. 

Læs mere side 38-39

For TDC var det første gang, 
at det 136 år gamle telesel-
skab rullede fibernet ud i 
stor skala

Med en sikker hånd på gra-
vemaskinens håndtag satte 
Tårnbys borgmester Allan S. 
Andersen gang i TDC’s fiber-
udrulning i Tårnby kommune, 
hvor 700 husstande i første 
omgang kan se frem til en 
lynhurtig fremtidssikret in-
ternetforbindelse.

Der gik kun et øjeblik fra 
han satte sig ind i den lille 
entreprenørmaskine til den 

første bunke jord lå på for-
tovsfliserne. 

Det var første gang Borg-
mester Allan S. Andersen sad 
bag håndtagene i en grave-
maskine på larvefødder, men 
han fik hurtigt taget det klas-
siske første spadestik med 
maskinkraft og han fik i sikker 
stil med fire-fem skovlfulde 
jord taget hul på etableringen 
af fremtidens internetforbin-
delser til borgerne i Tårnby.  

Et tiltag, der ifølge borgme-
steren rummer spændende 
perspektiver.

- Både borgere og virksom-

heder er afhængige af, at vi 
hele tiden har fokus på udvik-
ling af hurtige og stabile net-
forbindelser, forklarede Allan 
S. Andersen. 

- Der er ingen tvivl om, at 
fremtiden vil stille endnu hø-
jere krav til denne type infra-
struktur, så det gælder om at 
være på forkant. Udrulning af 
fibernet er i den forbindelse 
et vigtigt skridt, som mange 
vil få glæde af. 

TDC oplyser, at udlægnin-
gen af yderligere fibernet vil 
afhænge af interessen hos 
beboerne i områder, der får 
den kraftigere netmulighed.

TDC har for nylig afsluttet 
udrulning af fibernet i større 
områder lige nord for kom-
munegrænsen.

Læs mere side 5

Borgmester Allan S. Andersen 
tog første spadestik med 
gravko til TDC’s fiber-start i 
Tårnby.

 

Første grabfuld til fibernet
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Der har sjældent været 
ligefrem revolutionerende 
sager på dagsordenen, når 
TFR-foreningerne holder 
generalforsamling - det er 
der i år

I mange årtier har forenin-
gerne i Tårnby levet uden de 
store udsving i de grundlæg-
gende regler for deres eksi-
stens. Overalt er forholdene 
for foreninger blevet rost.

I Tårnby fik selv små klub-
ber efter at have eksisteret 
nogle år præcis de lokaler, 
de ønskede sig og havde man 
børne- og ungdomsarbejde, 
var der sandelig også tilskud 
til det.

Lederne kunne uddanne sig 
og få halvdelen af kursusaf-
gifter betalt af kommunen og 
der var lejr- og lokaletilskud. 
Idrætsforeninger kunne un-
der særlige vilkår modtage 
store beløb som træner til-
skud.

Nu er reglerne forenklede 
og det er både godt og gør 

ondt, men der er stadig 5,3 
mio. til deling blandt omkring 
120 idræts- og ikkeidræts-
foreninger.

En forening skulle være 
godkendt som folkeoply-
sende forening i Tårnby for at 
kunne opnå disse goder og for 
at kunne låne lokaler, idræts-
baner, haller og festsale.

Nu er politiske øjne faldet 
på, at der er mange udenbys 
medlemmer i foreningerne og 
samme politikere ønsker li-
gevægt af såkaldt egne med-
lemmer (bosidende i Tårnby) 
og medlemmer, der bor i an-
dre kommuner ellers vil man 
fratage dem deres registre-
ring i Tårnby.

Det er ikke så tilforladeligt, 
som det ser ud på et skrive-
bord.

Den sag, som kan berøre 
mange foreninger, er på dags-
ordenen mandag 29. april, når 
de ikke idrætslige foreninger 
i Tårnby Forenings Råd holder 
møde på Plyssen.

Læs mere side 10

Skæbnemøde for 
foreningsfolk
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Line 2A omlægges og skal på el
Inden årsskiftet bliver 15 procent af hovedstadens busdrift 
omlagt til elbusser, som hverken støjer eller oser. 

Fra december i år er det slut med dieselos fra busserne på 
linje 2A, der kører igennem København. De nye elbusser kom-
mer til at køre på ren strøm og giver et vigtigt bidrag til  Kø-
benhavns mål om at blive CO2-neutral inden 2025.

Busserne på linje 2A skal omlægges på Amager og udgøres 
af 21 elbusser, som skal køre mellem Tingbjerg og Refshale-
øen. Elbusserne skal natlade ved Ryvangen og oplade med 
pantograf undervejs på ruten. 

- Dem, der cykler bag en elbus bliver ikke udsat for røg og 
støj, så det vil også kunne mærkes på luftkvaliteten i byen og 
sundheden, forklarer Charlotte Fredberg Schmidt, direktør i 
E.ONs nordiske eMobility-forretning. 

Lidl lagt død i Skottegården
Erik Due, Advokat (H) fra Advokaterne i Rosenborggade I/S, 
der er adminstrator for Skottegården, fortæller, at projek-
tet med en Lidl-butik på parkeringsarealet bag Kastrup Bio 
er lagt helt død.  Det var helt op til beboerne at afgøre om 
det var noget de ønskede og resultatet blev en forkastning af 
forslaget fra Lidl. Så der arbejdes ikke videre med planerne 
hverken for Lidl eller andre.

- Med hensyn til beboerlokale, så har der tidligere været 
forsøgt  placeret et beboerlokale to andre steder i området, 
men det ene sted blev skudt ned pga. protester efter en na-
bohøring og det andet sted var det især protester fra Skot-
tegårdens egne beboere over placeringen som medførte at 
kommunen ikke ville godkende nogen af disse forslag, fortæl-
ler Erik Due.

-  Løsningen med lokalet ved Lidl er bortfaldet fordi pro-
jektet blev forkastet. Der er derfor ikke pt. planer om flere 
løsningsforslag for beboerlokalet. 

Overgang til El-biler
Tårnby Kommunes økonomiudvalg har drøftet et forslag om 
overgang til el-biler af hjemmeplejens nuværende 16 køre-
tøjer, samt inddragelse af kommunes 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 hjemmeplejen. Liv Gam (løsgænger) øn-
skede den kombinerede løsning.

Møde dine lokale politibetjente
Lørdag 27. april stiller politiet en pavillon op to steder i Tårn-
by og byder på kaffe, kage og en snak.

Snakken skal gerne dreje sig om, hvad der optager dig i dit 
lokalmiljø. Vel har vi ikke længere en regulær lokalpolitista-
tion, men der findes en ordning, der hedder Din betjent.

Alle kan derudover vælge at deltage i såkaldte trygheds-
vandringer i lokalområdet med fokus på indbrudsindsatsen.

Borgmester Allan S. Andersen og politidirektør Anne Tøn-
nes vil også lægge vejen forbi.

De to steder man kan møde betjentene er ved Menu på 
Tårnbyvej kl. 10 til 11.30 og ved Essex Park, Knarreborgvej 3A 
mellem kl. 12 og 13.30

Kan du se forskel på dem og os?
DET ER MÅSKE nok at svinge fanen vel højt, 
hvis jeg drager bombemassakrer på Sri Lanka 
og andre steder i den urolige verden ind i den 
hjemlige klumme, men ligesom moderen, der 
opfordrer sit børnehave barn til at slå igen, 
hvis der bliver dasket til ham af en legekam-
merat, så er begrebet dem og os, underfor-
stået at os/vi har krav på noget mere end de 
(andre), en grundlæggende unode.

DET KAN GODT VÆRE, at et efterfølgende 
udsagn kommer bag på mange, men jeg vil 
hævde, at der ikke er mange, som læser den-
ne klumme, der har vundet et verdensmester-
skab i håndbold eller tilbage i 1992 vandt et 
europamesterskab i disciplinen fodbold.

DER ER EN DEL, som jublende inddrager sig 
selv i sangen ”Hvem var det, der vandt i dag, 
det var OS fra …”. Nej det var det ikke, det var 
en flok idrætsudøvere, som efter lang tids 
træning på finaledagen har heldet, styrken og 
hvad der ellers skal til for at være bedst (og 
nu ser vi lige bort fra feriebørnene i 1992, der 
kom med på et afbud og med en helt speciel  
indsats fra træneren Richard Møller’s side 
lykkedes at stå som vindere på turneringens 
sidste dag, men det var heller ikke dig, der 
vandt).

DET ER IKKE DANMARK endsige Tårnby som 
vinder dette og hint. Det er lånte fjer, hvis 
man mener noget andet, men fuglepåklæd-
ningen er velkendt og bruges i mange andre 
tilfælde.

DANSKERNE MENER …, når der i bund og 
grund er tale om, at visse danskere mener, 
at … eller en gruppe danskere har den opfat-
telse, at … Det er en uskik ikke bare gramma-
tisk, men også reelt at inddrage en hel be-
folkningsgruppe som deltagere i en bestemt 
begivenhed.

DEN AFTEN, det danske fodboldhold af juli 
1992 blev vindere i Göteborg, samlede jeg 
kaninbure på et pensionat i Thy og hvad jeg 
lavede i januar i år, da et håndboldhold blev 
udnævnt til gulddrenge – sært i betragtning 
af deres individuelle aldre, som nærmest 
klassificerede dem som granvoksne mænd – 
men hvad jeg lavede den aften, kommer ikke 
nogen ved. Men på banen med andel i sejren 

var jeg i al fald ikke.

MEN DET ER JO ”BARE” NOGET man siger i 
kampens hede, så hvorfor bruge spalteplads 
på det, når nu foldboldverdenen har helt an-
dre vægtige udtryk, som man jo bare siger/
råber/skriver/synger på lægterne, uden at 
tilskuerne mener noget med det (hvorfor det 
kan undre, at de overhovedet bruger de ud-
tryk, som de nu bruger).

JEG KAN IKKE LIDE UDTRYK som ”danskerne 
mener”, når jeg i al fald ikke mener det, der 
bliver sagt/skrevet. Det smager også af, at 
vi er os og der er nogen andre, som er dem, 
hvem det så er.

TIL GENGÆLD kan jeg godt lide udtrykket, 
som en vis politiker med ambitioner lancerer 
for tiden om, at vi ikke behøver at være enige, 
men det er nødvendigt at være fælles. Men 
jeg ser med gru på, hvis nogen vil definere mit 
eller andres fællesskab.

TIL GENGÆLD er det et vildspor, hvis jeg ikke 
må/bør være fælles med hvem som helst. 
Indrømmet det kan godt se ud, som om jeg 
padler rundt i oprørt sø og ikke kan forklare 
mig tydeligt, men bare kagler løs (et udtryk 
som i hine tider skaffede mig 15 dages kvar-
terarrest, for det sagde man ikke bare på den 
tid og slet ikke med en overfænrik i farvan-
det), men sagen er, at dette med dem og os 
efter min opfattelse er grobund for unødven-
dige stridigheder.

DER SKAL HELST ikke være nogen, vi ikke må 
lege med hverken på hjemme- eller udebane. 
Jo mere vi tænker fælles, og mere beskæfti-
ger os med, hvordan vi kan lege sammen iste-
det for at skabe forhindringer for fri leg, jo 
tættere er vi på fred og fordragelighed.

DET BURDE VÆRE en større opgave at arbejde 
på ”Hvordan kan det lade sig gøre” i stedet for 

”Hvad kan jeg gøre for at forhindre 
det!”

Flåter og brandmænd truer 
derude i naturen, men prøv at 

nyde forår og sommer alligevel.

Hilsen til både dem og os 
Terkel Spangsbo
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*OBS FØRSTKOMMENDE UD-
GAVE  herefter er juni, der ud-
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UDGIVELSESDATOER i 2019 
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. 
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* betyder Ændringer i forhold til 
det normale.

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

MEGET TIDLIG 
DEADLINE i MAJ

Tårnby Bladet´s juni udgave kommer allerede 24. maj • og 
indeholder blandt andet en stor markedsavis om årets Korsvejs-

marked lørdag 1. juni
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Apotekets Solserie

Apovit Calcium + 10 µg vitamin D
Apovit Calcium + 10 µg vitamin D er et kosttilskud med Calcium  
og vitamin D.
Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler  
og tænder.
D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion samt til 
normal optagelse af kalk, og er nødvendig for opretholdelse af  
normal knoglesundhed.

Kastrup Apotek tilbyder gratis høreprøve
Med lange offentlige ventelister er udsigten til høreapparat uover-
skuelig for de mange borgere, der kæmper med dårlig hørelse. 
Derfor tilbyder Kastrup Apotek en uforpligtende høreprøve. 
Prøverne bliver udført i samarbejde med Din Hørespecialist på 
Amager.
Hvis høretesten på apoteket viser tegn på høretab, tilbyder Din 
Hørespecialist en udførlig høreundersøgelse. Her kan man efter 
ønske vælge prøveforløbet udelukkende med høreapparater, der er 
100 procent dækket af det offentlige tilskud.
Høreprøve onsdag 1. maj klokken 9.00 til 15.00.

Tilbuddet gælder hele Apotekets Solserie*, som består af  
Astma-Allergideklarerede og Svanemærkede solprodukter  
uden parfume til hele familien – fra faktor 15 til faktor 50+.
*Apotekets solspray SPF 250 ml er ikke med i tilbuddet.

Ta’ 3 betal for 2, det billigste produkt er gratis!

Prøv Apotekets Fodplejeserie og få friske, bløde sommerfødder.
Frit valg! Ta’ 3 betal for 2, det billigste produkt er gratis! 

Apotekets Fodplejeserie

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbuddene gælder fra 29. april 2019 til 25. maj 2019

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

Sikker i solen?
Vi har fantastiske nyheder og gamle ken-
dinge, som har nogle af de bedste UVA og 
UVB filtre på markedet.
Så kom ned på Kastrup eller Dragør Apotek 
og få rådgivning om solcremer og gode råd 
om beskyttelse til når du er ude i solen.

Lanceringen af en ambitiøs kli-
mastrategi og de kommende ud-
videlsesplaner giver naturligvis 
anledning til spørgsmål blandt luft-
havnens naboer 
Derfor præsenterer lufthavnen både 
klima- og udvidelsesplaner for na-
boerne, der får mulighed for at gå i 
dialog med lufthavnens eksperter på 
området.

Tidligere i år lancerede Københavns 
Lufthavn ambitiøs klimastrategi, der 
vil gøre Københavns Lufthavn til en 
global foregangslufthavn, når det 
gælder fremtidssikrede løsninger på 
luftfartsbranchens klimaudfordringer. 

Samtidig har CPH en ambitiøs udvi-
delsesplan, der skal sikre gode forhold 
for flyselskaber, medarbejdere og de 
godt 40 mio. passager, der i fremtiden 
vil passere gennem lufthavnen.  

For at give interesserede naboer et 
bedre indblik i de nye tiltag, inviterer 
lufthavnen derfor til nabomøde, hvor 
eksperter inden for trafik, byggeri, 
miljø og planlægning vil kunne be-
svare spørgsmål og lytte til deltager-

nes betragtninger og bud på, hvordan 
lufthavnen kan blive en bedre nabo i 
fremtiden.   

Ved mødet vil det også være muligt 
at tilmelde sig lufthavnens nye nabo-
netværk, som etableres for at skabe 
en tættere relation til lokalmiljøet og 
kunne indgå i en tæt dialog med na-
boerne. 

bbark

Torsdag 2. maj kl. 18-19.30 i Vilhelm 
Lauritzen Terminalen, Vilhelm 
Lauritzen Allé 1, Kastrup
Tilmelding på: nabo@cph.dk

Et af emnerne, som 
Lufthavnen vil tale med 

naboerne om, er de mange 
udbygningsplaner. 

Her en visualisering af 
kommende udbygning af 

terminal 3. Rendering: CPH.

Lufthavnen vil tale 
med naboerne
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Tårnbyforsyning Vand A/S 
har vundet en vigtig sag i 
Voldgiftsretten

Da Øresundsforbindelse, mo-
torvej og jernbane til Sverige 
blev anlagt, blev der indgået 
en aftale om, at Øresunds-
forbindelsen skal erstatte 
vandforsyningen for en vis 
mængde vand, som man ikke 
længere kan indvinde, i for-
bindelse med anlæg af Øre-
sundsforbindelsen. Konkret 
drejer det sig om 425.000 m3 
vand om året.

Den mistede mulighed 
skyldtes især, at Øresundsfor-
bindelse pumper grundvand/
brakvand op omkring jernba-
neanlægget, som ellers kunne 
risikere at blive skubbet op 
af grundvandet (simpelthen 
komme til at flyde, hvis van-
det ikke blev pumpet væk).

Øresund A/S betaler hvert 
år, så vandforsyningen kan 
købe den tabte mængde vand 
hos HOFOR. Det var en aftale, 
som daværende borgmester 
Henrik Zimino under stor 
pressebevågenhed fik for-
handlet på plads under mot-
toet ”Vand-for-vand”.

Øresund A/S slipper ikke

Aftalen blev indgået i 1995 
og kan genforhandles hvert 
10. år. Siden 2016 har Øre-
sund A/S forsøgt aftalen gen-
forhandlet for at reducere 

erstatningen. Dette forløb er 
kulmineret med, at Øresund 
A/S i 2018 stævnede Tårn-
byforsyning Vand A/S i Vold-
giftsretten.

Vandforsyningen stod til at 
miste et tilskud på ca. 1,3 mio. 
kr. om året, hvis vandforsy-
ningen havde tabt sagen. Den 
omkostning skulle kunderne 
betale mange år fremover. 
Det ville betyde, at vandet 
ville stige i pris med ca. 0,6 
kr./m3 vand.

- Det sker ikke, og det kan 
vi glæde os over, siger besty-
relsesformand i Tårnbyforsy-
ning, Einer Lyduch.

Sagen er netop afgjort, 
og vandforsyningen er pure 
frifundet. Voldgiftsretten 
har ikke fundet belæg for, at 
Øresund A/S’s erstatning skal 
ændres.

- Det er en sag, vi har arbej-
det med siden 2016. Det er 
derfor rigtigt dejligt, at den 
har fundet en afslutning, som 
vi kan glæde os over.

Det er vigtigt,  fordi udgif-
ten til at købe de 425.000 m3 
hos HOFOR ville blive lagt på 
vandregningen.

Kilde: TårnbyForsyning

Øresund A/S skal stadig betale for spildt vand

Det lykkedes at finde den 
gamle artikel fra 1995, hvor 
vandkampen beskrives med 

den lykkelige slutning, at 
parterne var enige.

4951 cigaretskod
I uge 13 blev naturen støvsu-
get for affald af over 200.000 
børn og voksne ved Danmarks 
Naturfredningsforenings (DN) 
affaldsindsamling. Takket være 
indsamlerne er naturen blevet 
skånet for 156 ton affald - her-
under 110.000 dåser og over 
1,5 million cigaretskod.

Men der er stor forskel på, 
hvor meget der er blevet ind-
samlet i de forskellige kom-
muner. DN har kortlagt, hvor 
mange kilo affald, hvor mange 
dåser og hvor mange cigaret-
skod, der er blevet indsamlet 
i hver enkelt kommune. Kortet 
kan findes på www.dn.dk/ny-
heder/hvem-samlede-mest-
affald-se-resultaterne-for-din-
kommune/

De samlede mest affald (kg.) 
i Aarhus Kommune: 8.153, nr. 
2 var Københavns Kommune: 
7.629,7 og nr. 3. Herning Kom-
mune: 6.675.

De samlede flest cigaretskod 
(stk.) nr. 1. var Københavns 
Kommune: 139.321, nr. 2. Aar-
hus Kommune med 106.148 
skosser og nr. 3. Køge Kom-
mune med 53.687.

 I Tårnby blev der af otte 
grupper indsamlet 483 kilo 
affald, 80 dåser med pant, 46 
dåser uden pant og 4.941 ciga-
retskod

Opgørelsen er lavet på bag-
grund af de indberetninger, 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening har modtaget fra ind-
samlingerne.
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Læs mere om høfeber og få gode råd til, hvordan du 
begrænser mængden af pollen, du udsætter dig for, på 

https://www.apoteket.dk/prosit 

Kastrup apoteks høfeberkampagne starter 1. maj.

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

En million pollenallergikere – apoteket kan hjælpe
En million danskere lider af høfeber.  
Manges gener kan afhjælpes ved blandt andet ordentlig medicinering, startet i rette tid.

Forkølelse er ikke den eneste årsag til de mange løbende næser, der har været her i slutningen af 
vinteren og i det tidlige forår. 
Pollentallene har været skyhøje allerede – blandt andet eksploderede hasselpollentallet til rekord-
høje 282 allerede i februar.
Ofte kommer pollensæsonen bag på selv garvede pollenallergikere. Ifølge Astma-Allergi Danmark 
anslås det, at der er 266.000 årlige sygedage alene på grund af høfeber.
Mange af sygedagene kan undgås, hvis pollenaller-
gikere fanger deres høfeber i opløbet, blandt andet 
ved at følge med i pollental og -varsler, og får den 
rigtige behandling.   
- Vi oplever, at folk først kommer ind på apoteket, 
når høfeberen er brudt ud. Hvis man har mulighed 
for det, skal man helst starte behandlingen, inden 
man mærker symptomerne, siger Mikkel  
Rostgaard Jørgensen, apoteker på Kastrup apotek. 
- Og så skal man sørge for at holde sig velmedici-
neret hele vejen gennem pollenperioden og i øvrigt 
sørge for at begrænse mængden af pollen, man 
udsætter sig selv for, fx ved at tage solbriller på for 
at beskytte øjnene mod pollen.

Fakta:
- En million danskere har høfeber – cirka 30 procent af dem har eller udvikler også astma.
- Pollenallergi forringer livskvaliteten hos 42 procent af høfeberramte.
- Det anslås, at der i Danmark er 266.000 årlige sygedage på landsplan alene på grund af høfeber. 
- Allergi kan udvikles i alle aldre. Allergi over for pollen ses dog ikke så ofte hos helt små børn.

(Kilde: Astma-Allergi Danmark)

Symptomer:
-  Nysen og næsen løber med tyndt vandigt snot. Måske føles den også stoppet.  
 Derfor kan høfeber ofte forveksles med forkølelse.
-  Kløende næse.
-  Røde og kløende øjne.
-  Øjne, der løber i vand.
-  Nogle mennesker med pollenallergi får også kløe i svælget, når der er mange pollen i luften.  
 Andre kan få kløe i mund og svælg, når de spiser bestemte madvarer på grund af krydsreaktioner.
-  Træthed.

Borgmester Allan S. Andersen tog 
første spadestik med gravko til 
TDC’s fiber-start i Tårnby 

Håndelaget med at tumle en (halv-)
stor maskine fejlede ikke noget, da 
borgmester Allan S. Andersen iført 
obligatorisk sikkerhedsudstyr påtog 
sig det første spadestik med TDC’s fi-
berudrulning i Tårnby kommune med 
en mindre gravemaskine.

Der gik kun et øjeblik, fra han satte 
sig ind i den lille entreprenørmaskine, 
til den første bunke jord lå på fortovs-
fliserne. For selvom det var første 
gang, Borgmester Allan S. Andersen 
sad bag håndtagene i en gravema-
skine på larvefødder, så fik han med 
fire-fem skovlfulde jord i sikker stil ta-
get hul på etableringen af fremtidens 
internetforbindelser til borgerne i 
Tårnby.  

- Både borgere og virksomheder er 
afhængige af, at vi hele tiden har fo-
kus på udvikling af hurtige og stabile 
netforbindelser, forklarede Allan S. 
Andersen. 

- Der er ingen tvivl om, at fremtiden 
vil stille endnu højere krav til denne 
type infrastruktur, så det gælder om at 
være på forkant. Udrulning af fibernet 
er i den forbindelse et vigtigt skridt, 
som mange vil få glæde af. 

Foreløbig kan 700 husstande se 
frem til en lynhurtig fremtidssikret in-
ternetforbindelse.

Der er tradition for, at den, der ud-
fører første spadestik, får en forgyldt 
spade med hjem til kontoret. Presse-
meddelelsen fra TDC melder ikke no-
get om, hvordan det forholder sig med 
den lille gravemaskine!

Tårnby først i stor skala for TDC

Mandagens arrangement var henlagt 
til krydset mellem Dueoddevej og Fin-
nedalsvej i Tårnby.

For TDC var det første gang, at det 
136 år gamle teleselskab rullede fi-
bernet ud i stor skala, og med opstar-

ten af gravearbejdet i Tårnby forsæt-
ter TDC med at sætte handling bag 
strategien om at sikre hele Danmark 
de bedste digitale forbindelser.

Det betyder konkret for de 700 hus-
stande, der i nu får tilbud om gratis til-
slutning til fibernettet, at de fremover 
vil kunne surfe på internettet med op 
til 1000Mbit pr. sekund, hvis de væl-
ger en udbyder, der tilbyder dette.

- Vi ruller fiber ud i bølger, hvor vi 
anlægger fibernet i udvalgte områder, 
og der bliver løbende annonceret nye. 
Det er endnu for tidligt at sige, hvor 
meget fiber vi kommer til at rulle ud i 
de øvrige dele af Tårnby, men vi kom-
mer til at rulle fiber ud i adskillige år 
i fremtiden, og her er Tårnby interes-
sant, oplyser TDC. 

- Vi kigger dog hele tiden på nye 
områder over hele landet. Og der er 
ikke nogen områder, der er udelukket 
på forhånd.

Gratis for forbrugeren

Som en del af fiberudrulningen tilby-
der TDC gratis tilslutning til husstande 
og virksomheder i de udvalgte områ-
der. 

Tager man imod tilbuddet, kan man 
efterfølgende tage forbindelsen i 
brug ved at købe et bredbåndsabon-
nement hos en valgfri udbyder. Man 
kan også vælge at få sit hjem tilsluttet 
uden samtidig at tegne abonnement. 
Men uanset hvad, så er etableringen 
af forbindelsen og det medfølgende 
gravearbejde gratis for den enkelte 
husstand.

Tjek:
Man kan tjekke, om ens adresse 
er omfattet af tilbuddet om gratis 
tilslutning til fibernettet på www.
tdcfiber.dk
Yderlige oplysninger om TDC’s 
fiberudrulning i Tårnby og de øvrige 
dele af Danmark www.fibernet.dk.

Borgmester Allan S. Andersen sammen med  Henrik Gjerulff Jensen, 
underdirektør i TDC Wholesale før det første spadestik til et super-fibernet.

Første grabfuld til 
fibernet
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Folketingskandidater: Ho-
vedstadsområdet skal ikke 
betale mere i udligning 

En undersøgelse lavet af Me-
gafon viser, at et stort flertal 
af hovedstadsområdets fol-
ketingskandidater efter det 
kommende folketingsvalg vil 
arbejde for, at området ikke 
skal betale mere i landsudlig-
ning. 

Tre fjerdedele af folke-
tingskandidaterne i hoved-
stadsområdet vil arbejde for, 
at beløbet i landsudligningen 
ikke hæves og to tredjedele 
mener, at hovedstadsområ-
det på nuværende tidspunkt 
betaler for meget til resten af 
landet gennem udligningen. 

Siden 2007 er der sket en 
fordobling i de beløb, som 
sendes fra hovedstadsområ-
det til resten af landet. 

Også noget positivt

- Undersøgelsen viser nogle 
rigtig positive resultater. Det 
er dejligt at se, at de politike-
re, der stiller op til folketinget 
i hovedstadsområdet, tager 
hovedstadsområdet seriøst, 

siger Steen Christiansen (S), 
borgmester i Albertslund. 

- Hovedstadskommunerne 
betaler 7 milliarder mere 
i udligning, end vi gjorde i 
2007, og det er på trods af, 
at helt almindelige familier 
i hovedstadskommunerne 
har 96.000 kroner mindre til 
rådighed om året end tilsva-
rende familier i eksempelvis 
Nordjylland.

Rådighedsbeløbet hos bor-
gerne i hovedstadsområdet 
er også på dagsorden hos 
kandidaterne, hvor 7 ud af 
10 svarer ja til, at der tages 
for lidt hensyn til den enkelte 
borgers rådighedsbeløb i ud-
regningen af den nuværende 
udligningsordning.

Mere til trafikken 

Cirka samme antal folketings-
kandidater (71 procent) er 
enige om, at der bliver inve-
steret for få midler til trafik-
projekter i hovedstadsområ-
det sammenlignet med resten 
af Danmark. 

Det er et problem, der gen-
kendes i hovedstadsområdet, 
hvor borgere og erhvervs-

drivende dagligt må sidde i 
kø, når de skal mellem bolig, 
arbejde og uddannelse, og 
hvor staten har nedpriorite-
ret infrastrukturen i hoved-
stadsregionen siden 2009 
– et problem, der i den grad 
påvirker en stadigt voksende 
hovedstad. 

- Trængslen omkring ho-
vedstadsområdet koster år-
ligt samfundet milliarder af 
kroner, fordi bilisterne sidder 

i bilkø i over 16,7 mio. timer 
om året. Det er ekstremt på-
trængende problem, hvis vi 
ser på, at hovedstadsområdet 
samtidig spås til at vokse med 
200.000 indbyggere, fortæl-
ler Steen Christiansen. 

tsp
Læs mere om 

megafonundersøgelsen og 
landsudligningen på www.

stopforskelsbehandlingen.nu

Dobbelt op siden 2007

En familie i hovedstadsområdet, der i forvejen har færre 
penge til rådighed til sig selv end en tilsvarende familie i 
Jylland, skal ikke betale endnu mere til Jylland. Hverken via 
direkte tilskud til borgerne i Jylland – eller via tilskud til de 
jyske kommunekasser via udligningen.

Derfor står vi op i 
metroen
Metroselskabet oplyser, 
ar der i 2018 har været 
en stigning på 1,2 mio. 
passagerer (til 65 mio.). 
Det ved passagerer på 
metrolinjerne til og fra 
Vestamager M1 og M2 
til og fra lufthavnen ud-
mærket helt uden tællin-
ger. Selskabet lover/skri-
ver ”at ud over fokus på 
at forbedre forholdene 
for passagererne på de 
eksisterende metrolin-
jer…”

Det vil de gøre ved 
blandt andet at arbejde 
med ny sædeopsætning 
i metroens tog, hyppi-
gere afgange i myldreti-
den og kampagner, som 
skal hjælpe metroens 
passagerer til en mere 
hensigtsmæssig adfærd, 
så den høje driftsstabi-
litet kan opretholdes, og 
der skabes plads til de 
mange nye passagerer, 
siger Jørn Neergaard Lar-
sen, bestyrelsesformand 
i Metroselskabet.
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1 KOM OG VÆR MED

NABOMØDE

DATO
Torsdag d.2/5-2019
kl.18-19:30

STED
Vilhelm Lauritzen Terminalen
Vilhelm Lauritzen Allé 1
2770 Kastrup

TILMELDING
Skriv til os om du
kommer på:
nabo@cph.dk

VIL DU HØRE OM
KØBENHAVNS
LUFTHAVNS
FREMTIDSPLANER?
Vi inviterer på nabomøde og glæder os til at se jer til 
en snak om lufthavnens udvidelsesplaner, klimaind-
sats og om, hvordan vi bliver en bedre nabo. 

I Københavns Lufthavn har vi netop lanceret en ambi-
tiøs klimaplan, og en ligeså ambitiøs plan for, hvordan 
vi skal sikre en fortsat god passageroplevelse når vi 
i fremtiden tager imod 40 mio. passagerer årligt. Vi 
er glade for og stolte af vores planer – men hvordan 
påvirker de jer, vores naboer?

Kom og bliv klogere på fremtiden som nabo til luft-
havnen og byd ind med gode idéer, kritiske spørgsmål 
og kloge betragtninger, og nyd samtidig den fine 
gamle VL-terminal, når vi inviterer til nabomøde. Vi 
stiller med lufthavnens eksperter på trafik, byggeri, 
miljø og planlægning. I skal bare komme med jeres 
nysgerrighed. Vi glæder os til at se jer.

Åbent brev til Mette Frede-
riksen fra 3F’s fagligt aktive

Danmark trænger til en ny re-
gering. Det vil vi gerne hjælpe 
med. Men vi har også nogle 
forventninger.

Der er ting, der skal forbe-
redes og udvikles over læn-
gere tid. Og der er ting, der 
kan rettes op, når et nyt folke-
tingsflertal tager over.

Medlemmer i 3F Kastrup 
har summet og givet et bud 
på områder, der kan ændres 
her og nu. Uden at vælte 

statsbudgettet.
 Gør op med social 
dumping – giv et ministe-
rium ansvaret
 Skaf os et bedre ar-
bejdsmiljø – styrk Arbejds-
tilsynet
 Lav en plan for flere 
billige lejeboliger
 Gør mere for velfær-
den – stop udliciteringer
 Giv os en bedre dag-
pengedækning – afskaf 
opholdskravet
 Styrk uddannelserne 
– også for arbejdsløse

 Stop forhøjelsen af 
pensionsalderen – indfør 
en differentieret pensi-
onsalder
 Gå imod EU’s spa-
repolitik – arbejd for en 
social protokol
 
Du skal vide, at vi har store 

forventninger, og at vi er utål-
modige. Men også at vi gør, 
hvad vi kan for at få en ny po-
litik i Danmark.

God valgkamp 
- fra fagligt aktive i 3F Kastrup

3F KASTRUP BLANDER SIG I VALGKAMPEN. Midt i april holdt 3F Kastrup en to-dages 
konference for valgte tillidsfolk på Kobæk Strand Konferencecenter ved Skælskør – hvor man 
i blandt andet et åbent brev til Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, fortalte, hvilke 
forventninger der er til en eventuel ny regering efter et valg.
Tillidsfolkene stillede sig desuden op med et banner, hvor de forventninger, man har til en ny 
politik, er kogt ned til syv punkter. 

”Kære Mette” skriver fagligt aktive Møller lukker og slukker
Efter at have drevet supermarked i 55 år på Krudtårnsvej i 
Dragør lukker Møller Jensens Menu 27. oktober.

I følge Dragør Nyt skyldes lukningen først og fremmest, 
at Møller Jensen er blevet sagt op af Boligselskabe Strand-
parken, da parterne ikke kunne blive enige om vilkårene for 
lejemålet.

Søren Møller Jensen, søn af grundlæggeren Erik Møller Jen-
sen, er en kendt person i Dragør langt ud over som købmand. 
Gennem de 55 år  har forretningen bidraget til lokalsamfundet 
med job, sponsorater og samarbejde med lokale foreninger.

Ny ø i København 
Københavns Nordhavn får en ny ø med 233 boliger og parke-
ringskælder på et samlet areal af 63.000 kvadratmeter. 

Øen etableres i Kronløbsbassinet mellem Sundmolen og 
Århusgadekvarteret, der begge er under udvikling. 

Under byggeriet – det vil sige under vandet i havnebassi-
net - vil der være en parkeringskælder i fire etager med plads 
til 1100 biler. Den nye ø bliver forbundet af tre broer og en 
tunnel, som gør øen til en naturlig del af resten af Nordhavn. 
Placeringen i Kronløbsbassinet betyder, at der dannes et så-
kaldt ’lommevandrum’ mellem øen og Stubkaj med plads og 
mulighed for vandaktiviteter. 

Byggeriets stueetage er tiltænkt erhverv som enten butik-
ker, cafeer eller restauranter.

Projektet begyndes til sommer og forventes at stå færdigt 
i slutningen af 2023. Projektet er tegnet af Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter og COBE samt tegnestuen STED, der står for land-
skabsarkitekturen.
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Da Mikkel Harder Sørensen 
tiltrådte som rektor på Tårn-
by Gymnasium & HF kaldte 
han til samarbejde og dialog

Af Terkel Spangsbo

Samtidig med, at Mikkel Sø-
rensen blev rektor for Tårnby 
Gymnasium, TG, med 850 ele-
ver og 100 ansatte, væltede 
en bølge ind over samfundet. 
Nu skulle unge i højere grad 
vælge erhvervsuddannelser i 
stedet for gymnasiet.

”Samfundet vil komme til 
at mangle håndværkere”, lød 
det fra Christiansborg, men 
hvordan sælger man en skole, 
når det såkaldte samfund 
egentlig siger ”Lad være”.

- Jeg vil godt gå med til at 
diskutere, hvor mange ele-
ver gymnasierne kan optage, 
men jeg kan ikke tro, at vi skal 
have en dårligere skole af den 
grund, siger Mikkel Sørensen.

- Vi er som en politisk pry-
gelknabe, men jeg kan ikke 

tro, at vi skal have dårlige ud-
dannelser i Danmark. Vi har 
brug for erhvervsuddannede 
unge, men det er, som om det 
generelle indtryk er, at vi skal 
sænke det generelle uddan-
nelsesniveau.

- TG’s lærere brænder hver 
dag for at give eleverne det 
bedste af det bedste, siger 
han.

Oveni lægger Mikkel Søren-
sen, at han er styret af værdier 
og han gentager det vigtige i 

at skabe samarbejde og dia-
log.

- Man bruger ofte frasen, 
at man skal kunne lytte og 
have ydmyghed og det prøver 
jeg at praktisere; hvis ikke, så 
ruster evnen til at fange de 
gode idéer.

Vi er her for eleverne

Et gymnasium er andet end et 
sted for kontante kundskaber. 
Det er lige så meget et sted 
for almene dannelse.

- Vi arbejder på at hæve det 
faglige niveau. Det er en helt 
klar mission. Men samtidig er 
eleverne i en lang løsrivelses-
proces. Der sker meget med 
dem fra første dag i 1.g til sid-

ste dag i 3.g og fra 1. til 2. HF.

Ingen brat turn over

Mikkel Sørensen var på egne 
ben fra dag et på TG. Der var 
ingen ”sidemandsoplæring” 
Den tidligere rektor, Mette 
Ringsted havde tilbud sig 
som livline, men der var ikke 
en periode med et parløb. 

- Jeg har før prøvet at kom-
me ind på et nyt sted i en ny 
rolle, fortæller han.

- Jeg har været 12 år på Kø-
benhavns åbne Gymnasium 
blandt andet som drama- og 
musiklærer og skiftet til Køge 
Gymnasium som vicerektor. 
Jeg kom ikke til TG med en 
færdig dagsorden. Jeg kom 

Skolen med lige dele værdier og visdom

STEM PETER HUMMELGAARD 
I FOLKETINGET 

Mikkel Harder Sørensen, rektor på Tårnby Gymnasium og HF ved godt at det er en 
frase at sige, at han vil lytte, men han gør det i praksis.

Det er et veludbygget lærested Mikkel Sørenmsen overtager. Ikke 
flere stor byggerier, men en enkelt flytning af administrationen.
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Opvarmning til spørgerunde
Få dage før Mette Frederik-
sen besøgte Tårnby Gym-
nasium havde elever fra 
Ørestads Gymnasie skabt 
mediestorm ved et mini-
sterbesøg

Alle 850 elever var på plads 
og der var ingen optræk til 
andet en stor spørgeiver og 

interesse for gæstens svar.
Mikkel Sørensen havde på 

forhånd opfordret eleverne 
til at tænke på spørgsmål, de 
gerne ville have besvaret og 
for at lette presset, indledte 
han med en særlig gymna-
stisk udgave af sangen My 
Bonnie is over the Ocean (foto 
herunder), hvor hele flokken 
af lærere og elever blev rystet 
sammen af store grin.

Mette Frederiksen indledte 
med en meget kort introduk-
tion, hvor hun lovede at svare 
på alt - bare ikke andre politi-
keres meninger.

Statsministerkandidaten 
var på en valgturné med egen 
bus og det var på forhånd 
sagt, at tidsplanen skulle hol-
des og at Mette Frederiksen 
ville gå på klokkeslet, men  

hun svarede på spørgsmål 
både fra talerstolen og indi-
viduelt før turnéen gik videre.

Mikkel Sørensen er fuld af 
respekt overfor hans elevers 
interesse, som i spørgsmå-
lene kom rundt om inden- og 
udenrtigspolitik, undervis-
ning og boligspørgsmål.

Det var her Mette Frede-
riksen kom med sin næsten-
garanti om at droppe to pro-
cents besparelsen, hvis ...

både med erfaring og hørte 
efter, at ”Her plejer vi”!

Dagligdagen som rektor er 
kompleks. Det er her og nu fra 
”Er der mere kridt” til planlag-
te møder og strategiske over-
vejelser. Selvom han ikke kom 
med en stor turn-over plan, så 
sker der noget nyt.

Mikkel Sørensen fortæller 
om fællesskabet ved morgen-
samling, der styres af elever-
ne. Nu er der kommet sang på 
dagsordenen. Det var under-
ligt i starten, men nu stemmer 
eleverne på instagram om, 
hvilken sang der skal synges 
og de er engagerede i valget.

Besparelserne

- Det bliver næppe stort et 
emne i en kommende valg-
kamp, at gymnasierne endnu 
en gang skal skære to procent 
i omprioriteringsbidrag. For 
TG betyder det, at man nu 
over seks år har skåret 25 mio. 
og nu har et budget på 65-70 
mio. til de 850 elever.

- Der skabes for lidt op-
mærksomhed på besparelser-
ne, mener Mikkel Sørensen.

- Politikere har næppe 
tænkt over konsekvenserne 
af langtidsvirkningerne. De 
første to procent kunne man 
nok klare, men der hvor vi er 
nu, gavner det ingen og slet 
ikke eleverne.

For nylig havde skolen be-
søg af Mette Frederiksen (A), 
som kom med en næsten-ga-
ranti om at fjerne ompriorite-

ringsbidraget, hvis altså …
– Dansk Folkeparti har væ-

ret inde på det samme med 
at stoppe før det aftalte tids-
punkt.

Et gymnasiums eneste ind-
tægt er tilskud. Et taxameter-
tilskud, som er en kompleks 
affære og sammensat af 
mange elementer og primært 
betinget af elevantallet. 

Det nye

Der er sat en time af til inter-
view og fotografering og Mik-
kel Sørensen har meget på 
hjerte. Han fortæller om en 
meget konkret pædagogisk 
indsats.

- Vi kommer til at indføre et 
projekt, der hedder TG læser 
til næste år. To x 45 minutter 
hver uge skal eleverne læse, 
læse, læse. Det er sværere, 
end det ser ud på papiret. IT 
er vigtigt, med det er også 
vigtigt at lære at lægge mobi-
len væk og kun læse. 

Håndplukkede citater  
undervejs i interviewet

- Jeg er inspiret af et ciat fra 
Steen Hiildebrandt – hvis der 
ikke er nogen der følger dig, 
er du bare ude at gå en tur.

- Jeg skal træffe beslutnin-
ger i samarbejde for det er 
vigtigt med modspil.

– TGs læreres engagement 
er uden sidestykke og gør en 
stor forskel for eleverne. Det 
er meget inspirerende.

STEM SOCIALDEMOKRATISK 
TIL EU VALGET D. 26. MAJ

Mikkel Harder Sørensen fik en måske kommende statsminister, en folketingsmand, en 
borgmester og godt 800 elever til at hoppe og ned på stolene. Foto: Dansk Skolefoto.
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Amager Landevej 129 
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769
Åbent for selskaber alle dage

• Selskabsmad • Helstegt pattegris 
• 3-6 retters menuer • Gourmetmiddage 
• Receptioner og meget mere.

ÅBENT mandag-fredag 08.00-20.00

100, kr.

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 md rød 
chedar og Bacon 
krydret med chilli 
mayonaise

Cæsar Salat
med Cripsy saftig kylling

90, kr.

90, kr.

five star            renseri

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

Dag 
til dag
service

Stor P-plads

• Jakkesæt / habit med rens og strygning 145,- kr.
• 3 par benklæder med rens og strygning   150.- kr.
• 5 skjorter med vask og strygning (på bøjle)  100.- kr.
• Ægte tæppe pr. m2, FRA 235,- kr.
• Gardiner, incl. pres, pr. kg.                         FRA 100,- kr.
(til både erhverv og private, vi nedtager / ophænger)

Pilegårds Alle 39 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3177 2826
Åben: Man-fre. 10:00 - 17:30 Lør. 10:00-14:00 • www.fivestarrenseri.dk

Vi kan tilbyde en 
firmaaftale til din 
virksomhed, hvor 
vi henter og bring-
er dine medarbe-
jderes rensetøj 
eller skjorter.

Foreningerne under paraplyen Tårn-
by Forenings Råd skal til det årlige 
repræsentantskabsmøde

Der er vigtige sager på dagsordenen, 
når Tårnby Forenings Råd, TFR holder 
repræsentantskabsmøde, som de kal-
der deres generalforsamling, i udstil-
lingscentret Plyssen.

De regler, foreningslivet arbejder 
under, reguleres af Folkeoplysnings-
loven, som Folketinget bestemmer 
og af de lokale regler, som besluttes 
kommunalt. Det er meget forskelligt, 
hvilke regler, de stedlige kommunal-
bestyrelser synes, deres foreningsliv 
skal efterleve.

Der er overordnet syv betingelser, 
en forening skal leve op til, hvis den 
vil registres som folkeoplysende for-
ening i en kommune og dermed have 
mulighed for at få tilskud og låne of-
fentlige lokaler, sportsbaner og lig-
nende.

En forening skal for at blive god-
kendt og registreret i en kommune:

1. have formuleret et formål med 
foreningsdannelsen, som fremgår af 
vedtægten

2. tilbyde folkeoplysende virksom-
hed efter folkeoplysningsloven

3. have en bestyrelse
4. være demokratisk opbygget
5. bygge på aktivt medlemskab og 

have mindst 5 betalende medlemmer
6. være åben for alle, som tilslutter 

sig foreningens formål. I særlige til-
fælde kan dette punkt fraviges

7. være hjemmehørende i tilskuds-
kommunen

Fra politisk hold i Tårnby er der 
ønske om at lægge et punkt 8 til og i 
øvrigt fortolke reglerne, så halvdelen 
af medlemmerne skal have bopæl i 
kommunen, både den dag foreningen 
stiftes og i årene efter.

Det er uklart, hvad der skal ske med 
en forening, som efter nogle år ikke 
lever op til 50 procents kriteriet.

Plat eller krone

I det forslag, som er lagt ud til høring 
hos kommunens godt 120 foreninger, 
stilles nogle undtagelser i sigte, da der 
findes og fortsat vil findes foreninger, 
som ikke kan leve op til det nye krav.

Men bliver forslaget vedtaget i den 
udformning, som det er lagt frem, bli-
ver det op til det til en hver tid sidden-
de Folkeoplysningsudvalg at beslutte, 
om denne eller hin forening kan 
betragtes som en niche-for-
ening og derfor fortsætte som 
registreret folkeoplysende for-
ening med de rettigheder, der 
følger.

- I dag kan alle frit vælge 
en forening i Tårnby efter 
interesse. Det kan man 

Store sager på foreningernes dagsorden

STED: 
Repræsentantskabsmøde holdes 
29. april kl. 19.00 på Udstillings-
center Plyssen, 
Amager Strandvej 350 på 1. sal. 

naturligvis også i fremtiden, hvis 
disse regler bliver vedtaget, men det 
kan have konsekvenser (hvilke ken-
des ikke) for muligheden for at låne 
et kommunalt lokale, bane, hal og for 
at få tilskud til indsatsen for børn og 
unge under 25 år, siger formanden for 
TFR, Terkel Spangsbo, som også er en 
af foreningernes fire repræsentanter i 
Folkeoplysningsudvalget.

- Det er et forslag, der ikke giver 
mening for 95 procent af forenin-
gerne. Det er begrundet i et pres på 
få idrætsfaciliteter, som nogen (poli-
tikere) mener overrendes af såkaldt 
udefra kommende personer.

- Det er især deltagere fra Køben-
havns Kommune til svømning og gym-
nastik, som er en torn i øjet på disse 
politikere, men det burde løses på an-
dre måder end ved, at alle foreninger 
skal føre kontrol og indberette antal-
let af udefra kommende hvert år.

- Mange for-
eninger er 
a f h æ n -

gige af medlemmer andre steder fra 
end Tårnby for at kunne dyrke deres 
aktivitet og de allerfleste medlemmer 
tager ikke brødet ud af munden på no-
gen som helst.

- Men det skal vi altså drøfte på re-
præsentantskabsmøde mandag 29. 
april, siger Terkel Spangsbo.

Folkeoplysningsudvalget får fore-
lagt alle spørgsmål, som drejer sig om 
foreningsliv og oplysningsforbunde-
ne (i daglig tale aftenskolerne).

I udvalget sidder 5 politikere valgt 
af Kommunalbestyrelsen, 4 forenings-
repræsentanter valgt af TFR og KTIS 
(Idrætssammenslutningen), 4 repræ-
sentanter fra oplysningsforbundene 
og 2 personer som repræsenterer 
handicapområdet.

bbark
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Test nyt høreapparat  
med exceptionel lyd
Det er gratis & uforpligtende
Nu giver AudioNova dig mulighed for at 
teste vores helt nye høreapparat Phonak 
AudéoTM Marvel  i 14 dage. Med dette nye 
høreapparat får du exceptionel lydkvalitet, 
mulighed for at vælge genopladelige 
apparater og for at streame lyd i  
topkvalitet fra telefon, tv m.m. 

“Jeg har arbejdet med Marvel serien op til 
lanceringen, og jeg er stolt over at tilbyde vores 
kunder de nye produkter, da Marvel apparaterne 
er i særklasse og giver kunderne en helt fantastisk 
lyd”, fortæller Bonnie Torngaard audiologist hos 
AudioNova og cand. mag. i Audiologopædi.

Håndfri telefoni via smartphones
Marvel serien har den bedste trådløse 
opkobling til alle smartphones. Med de nye 
høreapparater er det muligt  at streame tele
fonsamtaler, musik og eksempelvis lydbøger 
fra alle mobiltelefoner og tablets. Samtidig kan 
du tale 100% håndfrit i din mobiltelefon via de 
indbyggede mikrofoner i høreapparaterne.  

Oplad apparaterne mens du sover 
Du kan vælge Marvel høreapparater med 
genopladelige batterier og få apparater, der 
lader op, mens du sover. Opladningen rækker 
til en hel dag inklusive streaming, og så er 

det ovenikøbet også slut med besværet med 
engangsbatterier. 

Få høreapparater med hjem på prøve 
Som testperson hos AudioNova får du en 
enestående mulighed for at teste vores helt 
nye høreapparater med exceptionel lydkvalitet 
i 14 dage gratis og helt uden forpligtelser. Du 
får altså mulighed for at teste høreapparater 
hjemme og kan derfor prøve Marvel høre
apparater i forskellige hverdagssituationer.

Alle testpersoner bliver fulgt tæt og kan stille 
spørgsmål og få råd af vores veluddannede 
audiologister under hele forløbet.  Testforløbet 
afsluttes med besvarelse af et spørgeskema 
og en samtale med audiologisten om et evt. 
videre forløb.

Annonce

Hvem kan blive testperson?
Vi vil gerne undersøge, hvorledes brugerne 
oplever vores nye Marvel høreapparater. 
Testen er ikke videnskabelig, den fokuserer 
alene på brugernes oplevelser. For at del
tage i testen skal du være fyldt 18 år og bo 
i  Danmark, formode du har et høretab og 
enten slet ikke have høreapparater, eller have 
apparater, som er mere end 3½ år gamle.

Test-
personer 
søges!

Fordele ved Marvel høreapparater 
• Exceptionel lydkvalitet 

• Bedre taleforståelse i støj

• Reduceret lyttebesvær i støj

• Streaming af lyd i topkvalitet

Nyhed!

Nyt høreapparat 
Phonak AudéoTM Marvel

AudioNova Hørecenter
Amagerbrogade 264 • 2300 København S • www.audionova.dk

Ring og tilmeld dig på: 

 88 77 80 57
Tilmeld dig senest d. 26. maj
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Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

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

Klinikken har ydernummer og udfører alle specialer  
med lægehenvisning til

Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv -  
Svær leddegigt og Psoriasisgigt

Vi tilbyder
Fodbehandling - Indlægsfremstilling - Laserterapi mod smerter, 
f.eks. hælspore mm. - måltagning til kompressionsstrømper - 

CND Shellac - Vi tager på hjemmebehandling

Kastrup Fodterapi • Kamillevej 4, 1. sal • 2770 Kastrup • Tlf. 30 13 55 22 • mk@kastrupfodterapi.dk
Handicapvenlig klinik med elevator og gratis parkering foran.

Daniel Vinther Balsby Nielsen 
fra Dragør vandt danmarks-
mesterskabet i Skills 2019 for 
personvognsmekanikere. Her 
blev han hyldet af statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen og 
en propfyldt Arena Næstved.

Efter tre dages hård kon-
kurrence mod syv andre per-
sonvognsmekanikere kunne 
Daniel Vinther Balsby Nielsen 
lade sig hylde som Danmarks 
bedste personvognsmekani-

ker. Han er i lære hos Molges 
Biler på Prags Boulevard og 
går på TEC i Hvidovre. 

- Jeg var med i DM i Skills 
sidste år og blev nummer to, 
så jeg er glad for at kunne 
tage revanche i år med en 
sejr. Niveauet var meget højt, 
så jeg havde ingen fornem-
melse af, hvordan det ville gå. 
Der var spænding lige til det 
sidste, fortæller en glad Da-
niel Balsby.

Daniel Balsby den bedste mekaniker

Daniel Balsby er Danmarks bedste personvognsmekaniker og 
får sin æresbevisning af statsminister Lars Lykke Rasmussen. 
Foto: Per Daugaard/Skills Denmark

Send hilsner til flygtningebørn
Det kan være hårdt at være 
barn på et asylcenter, især 
når flygtningedebatten 
raser

Red Barnet Ungdom har op-
rettet en hjemmeside, hvor 
danskerne kan sende ven-
lige beskeder til børnene på 
Center Sjælsmark, Sandholm, 
Jelling og fem andre danske 
asylcentre, så de bliver be-
vidste om, at der er mange 
danskere, som ønsker dem 
det bedste, uanset hvor lang 
tid børnene skal befinde sig i 
Danmark. 

- Børn har ret til at føle 
sig trygge og skal ikke føle 
sig som gidsler i de voksnes 
flygtningedebat, så klart ly-
der budskabet fra Red Barnet 
Ungdoms generalsekretær 
Camilla Burgwald. 

- Tonen i flygtningedebat-
ten er i øjeblikket ret hård, 
men vi må aldrig glemme, at 
børnene er uskyldige. De kan 
ikke selv bestemme, om de 
vil flytte. Børnene på asyl-

centrene lytter med og bliver 
både bange og kede af det, 
når fordomme og skældsord 
bliver luftet i medierne og på 
Facebook. Derfor vil vi vise 
dem, at mange danskere vil 
dem det godt, siger Camilla 
Burgwald.

- Det er ikke et spørgsmål 
om, hvorvidt familierne skal 
have opholdstilladelse eller 
ej. Vores mål er at få børn, der 
har mistet alt, til at føle sig 
velkommen i den periode, de 
skal være i Danmark. Det gæl-
der uanset, om de skal være 
her i kort tid eller permanent.

Frivillige sender hilsnerne 
videre

Frivillige fra Red Barnet Ung-
dom vil overrække hilsnerne 
til børnene på otte danske 
asylcentre. 

Red Barnet Ungdom arran-
gerer i forvejen børneklub-
ber på asylcentrene, hvor 
børnene får lov til at lege og 
komme på udflugter, så de får 
et afbræk fra hverdagen.

Det er op til den enkelte 
gruppe af frivillige i børne-
klubberne, hvordan de vil 
overrække de mange opmun-
trende ord og beskeder, men 
flere frivilliggrupper har al-
lerede planer om at lave col-
lager eller pynt af hilsnerne 
sammen med børnene.

- Vores unge frivillige er 
meget kreative, så det bliver 
spændende at se, hvordan de 
vil præsentere de mange hils-
ner fra danskerne. Vi håber, at 
børnene bliver meget glade 
for danskernes opmuntrende 
ord, siger Camilla Burgwald.

Flere kendte har allerede 
meldt sig

Sangeren Wafande, skuespil-
leren og forfatteren Flem-
ming Jensen og tv-værten 
Pelle Hvenegaard er blandt 
de kendte danskere, der al-
lerede nu har valgt at sende 
opmuntrende ord til børnene. 

Wafande valgte at sende 
en videohilsen fra sminkeru-
mmet på børnetalentshowet 
Voice Junior, hvor han er 
vært. I sin videohilsen fik han 
selskab af sine medværter, 
sangerne Mette Lindberg og 
Joey Moe, der også sendte 
positive ord i flygtningebør-
nenes retning. 

bbark

Send en venlig og 
opmuntrende hilsen til 
flygtningebørn bosat 
på Center Sjælsmark, 
Sandholm, Jelling og fem 
andre danske asylcentre.

Tonen i flygtninge-debatten 
er i øjeblikket ret hård. Det 
påvirker børnene. Foto: 
Thomas Arnbo - Red Barnet 
Ungdom.jpg

Det er både muligt at sende hilsner til børnene på skrift og 
video via Red Barnet Ungdoms hjemmeside. 
Borgere i Tårnby Kommune og alle andre danskere har 
mulighed for at sende en hilsen via  
www.redbarnetungdom.dk/send-en-hilsen. 

Lidt strøtanker 
Erik Gregersen, medlem af Regionsrå-
det for Hovedstaden (A) har sendt:

I mine 13 år som regionsrådspoliti-
ker har jeg jævnligt kommenteret og 
skrevet på Facebook.

Efter min opfattelse, meget politisk 
relevante emner som vort sundheds-
væsen, bustrafik, unges beskæftigel-
ses-og uddannelsesmuligheder. Max 
100 likes. Så prøver jeg noget nyt - 
fortæller at der er andet end politik 
i verdenen og vedlægger et fødsels-
dagsbillede af min viv. 300 likes.

Så var jeg i lørdags på Amager Akut-
klinik og fortalte om den positive op-
levelse, jeg havde der. Netop nu over 
1000 likes og mange hovedsagligt 
positive kommentarer, herunder om 
bevarelse af hospitalet. Og det var på 
Facebook-siden Amager. Så altså ikke 
bare til vennerne.

Så vil man ud med et politisk bud-
skab, så flet noget personligt og posi-
tivt ind i meddelelsen. 

I ønskes alle en fortsat god 2. Påske-
dag.
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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.  

  
 

DET ER NÆSTEN NATURGIVENT, at månedens foto her midt mellem påske og pinse må være en kirke i forårsfarver. Skelgårdskirken er fanget med en næsten 
helt tom parkeringsplads, som giver de blomstrende japanske kirsebær fuld opmærksomhed. Situationen fanger af Gunnar Larsen, Amager Fotoklub.
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Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

X

I en ny undersøgelse, foreta-
get af Lånio.dk, fremgår det, 
at der i 2018 var 3,0 sigtel-
ser for økonomisk krimina-
litet pr. 1.000 indbyggere i 
Tårnby Kommune. Det er tre 
gange landsgennemsnittet 

Fire kommuner ligger dog 
foran Tårnby i denne stati-

stik. Frederikshavn Kommune 
fører med 11,7 sigtelser pr. 
1.000 indbyggere og heref-
ter kommer Lejre, Roskilde 
og Sorø Kommune, der hen-
holdsvis har 6,2, 5,1 og 3,7 
sigtelser pr. 1.000 indbyg-
gere.

Men landsgennemsnittet 
på blot én sigtelse pr. 1.000 

indbyggere ligger disse kom-
muner altså langt over. 

Fem kommuner ligger en del 
over landsgennemsnittet

Landsgennemsnittet lyder, 
som tidligere nævnt, på én 
sigtelse pr. 1.000 indbygger. I 
fem ud af de 98 kommuner er 
der minimum tre sigtelser pr. 

1.000 indbygger i kommunen, 
som derved ligger minimum 
to sigtelser pr. 1.000 indbyg-
ger over landsgennemsnittet. 

Ud fra politiets statistikker 
konkluderes det, at nogle få 
politikredse i Danmark stod 
for de fleste sigtelser for øko-
nomisk kriminalitet i 2018. 
Københavns politi tager rol-
len som de mest travle i 2018 
indenfor netop dette felt. 
Københavns politi stod for 
2.268 sigtelser.

Forskellige typer 

Omtrent 82 procent af sig-
telserne i Københavns poli-
tikreds var sigtelser for be-
drageri. Der er en overvægt 
af sigtelser for bedrageri, og 
dette gør sig også gældende 
i de resterende politikredse. 
Denne kriminelle handling 
omhandler blandt andet stjål-
ne checks eller dankort og be-
drageri med checks/dankort. 

Efterfølgende var der flest 
sigtelser for underslæb, do-
kumentfalsk samt mandatsvig 
i 2018. Politikredsen Nord-
jylland stod for en stor del 
sigtelser for underslæb. Poli-

tikredsen havde mellem fem 
og seks gange så mange sig-
telser for underslæb i 2018 
end i 2017. 25 procent af det 
nordjyske politis sigtelser i 
2018 var grundet underslæb.

Færrest sigtelser var givet 
grundet pengefalsk og social-
bedrageri. Disse forbrydelser 
udgjorde blot 1,8 procent af 
alle sigtelser for økonomisk 
kriminalitet i Danmark i 2018. 
Efter disse to forbrydelser 
kommer pengefalsk som ale-
ne udgjorde kun 1,2 procent 
sigtelser af alle sigtelser ud-
givet.

bbark

Kilde: Lånio.dk der har 
hentet data fra Rigspolitiets 
statistikker for 2018.

Topscorerne indenfor 
økonomisk kriminalitet i 

2018. Til sammenligning er 
Tårnbys to nabokommuner 

medtaget. Kilde: Lånio.dk

Kommune Indbyggertal Antal sigtelser Antal sigtelser/ 
      1.000 indb.

Frederikshavn 59.987  701  11,7
Lejre  27.775  173  6,2
Roskilde  87.577  449  5,1
Sorø  29.834  111  3,7
Tårnby  42.984  130  3,0

København 623.404  1.040  1,7
Dragør  14.270  8  0,6

En femte plads i økonomisk kriminalitet
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Invitation til Nordisk visesang
Foreningen Norden, Tårnby/Dragør og Visens Venner på Amagerland ind-
byder til en helt speciel viseaften, hvor Visens Venner og duoen Tommy og 
Berra fra Gotland har hver deres afdeling i en tre timer lang viseaften samt 
en afdeling, hvor de spiller sammen og vil få publikum til at synge med.

Tommy og Berra har spillet sammen i mange år og er en institution på Got-
land. Her lærte Foreningen Norden de to musikanter at kende ved forenin-
gens rejser i 2017 og 2018. Ikke bare er de vildt musikalske, de har også en 
helt særlig smittende gotlandsk humor.

Visens Venner på Amagerland samler hver måned sine medlemmer til muntre 
viseaftener og for en gang skyld kan man møde dem til en offentlig koncert.

Foreningen Norden for hele Norden fyldte 100 år i april 2019 og denne 
visefest er et led i den omfattende fejring af jubilæet.

HVOR? Festsalen Korsvejens skole, Tårnbyvej 5, 2770 Kastrup.  
Torsdag 6. juni kl. 19-22. Indgangen åbnes 18.30.
Ud over koncerten bydes i pausen på et lille måltid og en forfriskning. 

Billetsalget:

Billetter af 70,- kroner købes via mobilepay (35201) og på Tårnby Bladets 
redaktion, Englandsvej 290, 2770 Kastrup, hverdage mellem kl. 9 og 12 eller 
ring 32 509 290 og hør om redaktionen er bemandet.

Ved brug af mobilepay husk at skrive antal og et tydeligt navn. Billetterne kan 
da afhentes på Tårnby Bladets redaktion eller vil ligge på navnet ved indgan-
gen til festsalen 6. juni fra kl. 18.30.

Hovedstadsområdet oplever stor 
medlemsfremgang i idrætsforenin-
gerne 

I de 11 kommuner, som DGI Storkøben-
havn geografisk dækker, er antallet af 
foreningsmedlemmer i en idrætsfor-
ening under DGI og/eller DIF steget 
med 5.033 medlemmer fra 2017 til 
2018, så der nu er over 334.000 med-
lemmer i de 11 kommuner, viser de 
seneste officielle medlemstal.

- Medlemsvæksten skal ses i tæt 
kobling med, at vi også bliver flere 
indbyggere, siger Peder Nedergaard, 
formand for DGI Storkøbenhavn. 

- For at foreningsidrætten skal kunne 
følge med indbyggertallet, er det helt 

afgørende, at vi gør endnu mere for at 
understøtte idrætsforeningerne både 
med nye faciliteter og tilbud, der kan 
hjælpe dem med aktivitetsudvikling.

Lille vækst i Tårnby

Også i Tårnby Kommune er der en lille 
vækst i antallet af foreningsmedlem-
mer. Idrætsforeningerne i kommunen 
under DGI og/eller DIF er steget med 
163 nye medlemmer, så der nu i alt 
er 15.647 aktive i foreningsidrætten i 
kommunen.

En af de idrætsforeninger i Tårnby, 
som bidrager rigtig positivt til det 
høje medlemstal, er Svømmeklubben 
Kvik i Kastrup. Foreningen, som er den 
største under DGI og DIF i Tårnby, har 

Medlemsfremgang i foreningsidrætten

INFO: 
Foreningsidrætten i Tårnby Kommune under DGI og DIF
I alt 15.647 medlemmer i 60 idrætsforeninger i 2018
Samlet fremgang på 163 medlemmer fra 2017 til 2018

Fem største idrætsforeninger i Tårnby med det  nye medlemstal (vækst/
nedgang fra 2017-2018 i parentes)
- Svømmeklubben Kvik, Kastrup 2.560 (+61)
- Kastrup Gymnastikforening af 1966 1.178 (-89)
- AB Tårnby 931 (-32)
- Kastrup Boldklub 770 (-86)
- Basketballklubben Amager 673 (-3)

Foreninger med størst medlemsfremgang fra 2017-18
- Amager Fodbold Forening (+110)
- Amagerlands Agility og Lydighedscenter (+68)
- Kajakklubben Neptun (+62)
- Tårnby Håndbold Klub (+62)
- Svømmeklubben Kvik, Kastrup (+61)

Følgende kommuner ligger i DGI Storkøbenhavns område: Ballerup, Dragør, 
Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby- 
Taarbæk, Rødovre, Tårnby.

2.560 medlemmer, og havde også en 
medlemsstigning fra 2017 til 2018 på 
61 medlemmer. Ifølge næstforman-
den i foreningen er der tre hovedårsa-
ger til stigningen i medlemstallet:

- Den første årsag til vores stigning 
er vores svømmeskole. Vi har en stærk 
administration, som er blevet bedre til 
at få flere hurtigt fra ventelisten ud på 
hold, fortæller Sebastian Storm, klub-
bens næstformand.  

- Den anden årsag er vores voksen-
tilbud af forskellig art. Her er budska-
bet blevet spredt gennem vores egne 
kanaler og vores medlemmer. Den 
sidste årsag er generel udvikling, hvor 
vi prøver at følge med efterspørgslen.

Det høje medlemstal, som for-
eningen har, skyldes ifølge Sebastian 

Storm de dygtige trænere, som er med 
til at sikre, at medlemmerne har det 
godt og at nye medlemmer har lyst til 
at fortsætte i klubben.                         

tsp

Kildehenvisning: medlemstal.dk 

Den stigende medlemstilgang til 
foreningerne i Tårnby kommer 

både fra borgere i Tårnby og fra 
omliggende kommuner. 

Fra politisk hold ønsker flere at der 
kommer balance i forholdet mellem 

”dem og os”!
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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

Viva Hotel by Vier Jahreszeiten
På hotellet kan I tjekke ind på læk-
re, moderne værelser. Og så kan I 
ellers gå ombord i Nordtysklands 
helt store turistflagskib: Den impo-
nerende middelalderby Lübeck, der 
er på UNESCOs liste over verdens 
kulturarv. I skal desuden glæde jer 
til at få serveret opholdets inklude-
rerede middag på den flotte panora-
marestaurant på nabohotellet (100 
m), hvor der er udsigt over Lübecks 
imponerende tårne og røde tegltage 
fra alle borde såvel som tagterras-
sen. Hotellet ligger ikke langt fra 
indgangen til selve den gamle bydel. 
Man kan spadsere derind på halv 
times tid.

Hotel Ærø HHH

Hotellet ligger som en lille tidslomme 
i en duft af tjære og tovværk midt på 
havnen i Svendborg. Her får I udsig-
ten fra morgenbordet over liv og le-
ben på den historiske skibshavn, hvor 
både de gamle træskibe og færgen 
til Ærø lægger til – en ualmindelig 
stemningsfuld indkvartering med alle 
perlerne omkring det sydfynske øhav 
liggende for jeres fødder. I kvarte-
ret lige bag hotellet ligger butikker, 
cafeer og listige værtshuse tæt i de 
brostensbelagte gyder og stræder, 
der flankeres af bindingsværkshuse 
og uspoleret købstadsidyl. Jo, Svend-
borg er en livlig by med salt søfarts-
historie og seværdighederne i orden.

4 dage på hotel i Lübeck, Nordtyskland 3 dage på 3-stjernet hotel på Fyn

Sommer i de Italienske alper
8 dage på 4-stjernet hotel i Cogolo di Peio, Val di Sole

Sød marcipan og salt søfartshistorie Hotel Ærø på Svendborg Havn

Kristiania Leading Nature & Wellness Resort 
HHHH

Slip feriedrømmene fri og tag en sommerferie 
i frodige, solrige Val di Sole i Sydtyrol. I bor på 
det luksuriøse, 4-stjernede hotel midt i natur-
parken Stelvio – og her har I blandt andet to 
wellnessafdelinger, indendørs- og udendørs 
swimmingpool, egen taverna med pizzeria og 
gourmetrestaurant til at forsøde jeres italien-
ske ferieoplevelse. Lige i nærheden af hotellet 
venter et utal af muligheder for aktiviteter i den 
skønne, sommerklædte dal mellem alpetinderne: 
Tag bjergbanen Pajo 3000 (4 km) op i højderne 
og nyd det spektakulære panorama eller oplev 
naturidyllen helt tæt på fra hesteryg eller på 
cykel. Og hjemme på hotellet er hotellets egen 
børneklub klar med sjov og hygge for de mindste.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• Velkomstdrink
• Fri parkering på 
 Hotel Vier Jahreszeiten

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x eftermiddagsbuffet
• 7 x 4-retters middag
• Fri entre til hotellets
 wellnessafdelinger
• 1 guidet vandretur
• Børneklub (fra 3 år)
• Værelse med balkon

Ankomst 
Valgfri frem til 28.6. og 
1.9.-17.12.2019.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• Fri Wi-Fi
• Fri parkering

Pris pr. person i dobbeltværelse 

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Ankomst
Valgfri frem til 13.9.2019.

Ankomst
Valgfri 1.6.-27.7. og 25.8.-14.9.2019.

Pris pr. person i dobbeltværelse 

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

4.249,-
Pris uden rejsekode 4.549,- 

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

Turistskat EUR 2,80 pr. person pr. døgn. 

3 nætter fra 1.699,-

5 nætter 3.299,-

Børnerabat: 1 barn 0-4 år gratis. 
2 børn 5-11 år ½ pris.  

2 nætter 849,-
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Haves: Påskeæg
Ønskes: En pose skrald

Søndag før påske inviterede Clarion 
Hotel Copenhagen Airport til en noget 
utraditionel påskeæg-jagt. De 100 på-
skeæg lå nemlig helt synligt i en kurv 
på hotellet, men det krævede en helt 
særlig valuta at få lov at trække et.

Konceptet var, at alle, som havde 
lyst til at deltage, skulle aflevere en 
pose skrald indsamlet på naturområ-
der på Amager. Skraldet afleveredes 
på hotellet og i bytte fik de lov at 
trække et påskeæg fra vores kurv. Der 
var i alt 100 æg og de 33 indeholdt 
præmier. Præmierne var både Ritu-
als produkter, morgenmadsvouchere, 
overnatninger - og hovedpræmien var 
en overnatning i præsidentsuiten. 

På dagen deltog næsten 100 per-
soner, mange havde taget deres børn 
med, da de syntes, der var god læring 
i dette.

Nogen tog flere ture, på trods af de 
kun fik lov at trække et påskeæg 1 
gang. De sagde, de blev grebet af at 
fjerne så meget som muligt. 

Målet er et ton

En deltager skrev til os efterfølgende 
’Fantastisk initiativ, det har helt sik-

kert ændret mit syn på affald og na-
turen’ Andreas, 33. (Andreas ses på 
billedet med cykeldækket).

- Vi fik fantastisk feedback fra alle 
deltagere, uanset om de vandt eller ej.

- Vi tror på, at når folk først har væ-
ret med til at samle skrald op i natu-
ren, så vil de være mere bevidste om 
ikke at smide det selv - og det er jo et 
skridt i den rigtige retning, siger Jes-
per Olesen, hoteldirektør på Clarion 
Hotel Copenhagen Airport.

- Vi vil rigtigt gerne være med til 
at initiere et grønnere Amager. Vi 
fik samlet ikke mindre end 199,5 kg 
skrald fra naturområderne på Amager.

- Vi er super stolte af resultatet og vi 
har nu sat os et mål for året der hedder 
at vi vil være med til at fjerne 1000 kg, 
altså 1 ton, skrald fra Amager i 2019. 

- Vi er godt på vej med vores 200 kg 
fra egghunten. Samt at vi hver onsdag 
mødes 30-35 løbere som består af lo-
kale, hvor vi plogger... 

(Plogging: picking up litter  
while jogging) 

... på vores seks km løberute langs Ka-
strup havn og Amager Strand.

På de seneste syv onsdags-plog-
gings har vi allerede indsamlet 57 kg 
skrald.                                                  tsp

Amarkanere tager skraldet

Festlig, faglig 1. maj 
i 3F Kastrup

Alle er velkommen

Se program på 
www.3fkastrup.dk
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At producere Tårnby Bladet er som at bygge den 
kinesiske mur - i legoklodser

... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store 
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange 
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag 
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor 
dine interesser kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange 
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.

Opgaverne er:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12 

- skriveopgaver som journalist eller redigerende

- desktop og layout

- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen

Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil fortsat gerne være det magasin, som 
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. 
Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes 
meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år, 
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver klo-
gere og dygtigere af at deltage i opgaverne. 

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.

Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld 
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores 
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og...

Tårnby Bladet er i gang med sin 26. årgang og skrives, fotograferes, redigeres 
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone 
for det. Det betyder, at bladets annoncepriserne er rimelige, og bladet kan 
omdeles gratis. 

Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læser-
breve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan 
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre 
skæve påfund.

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

Du kan også støtte op om Tårnby Bladet ved at 
melde dig ind i Tårnby Bladforening. Ring 
dagligt på 32 509 290 mellem kl. 9 og 
12 og sig, du og/eller din forening vil 
være medlem. 

Tårnby Bladet laver ikke sig 
selv. 

Se www.taarnbybladet.dk

For mange stavefejl i Tårnby Bladet?
Vær selv med til finde dem før udgivelse - bliv en del af vores produktionshold 

INFO: 
• Børnehjælpsdagen er en lands-
dækkende hjælpeorganisation, 
der arbejder - året rundt - med at 
styrke anbragte børn og udsatte 
unge i Danmark. Børnehjælpsda-
gens Lillebror Pris uddeles hvert 
år til en organisation, virksomhed, 
forening eller et projekt, som har 
ydet en indsats udover det sæd-
vanlige for børn og unge i Dan-
mark.

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

• Med Børnehjælpsdagens Lil-
lebror Pris følger 50.000 kroner 
samt en Lillebror-statuette, der 
er skabt af kunstneren Hanne Var-
ming.

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 
2019 gik til Foreningen for Børn og 
Unge med Handicap - og deres Fami-
lier (FBHF)

Foreningen, der fik årets Lillebrorpris, 
er en landsdækkende patientforening, 
stiftet af en forældregruppe i 2007. 
FBHF arbejder for bedre vilkår for 
børn og unge med handicap, også på 
den social-politiske scene.

FBHF holder løbende arrangemen-
ter og aktiviteter, hvor målet er at 
styrke hele familien med positive, 
fælles oplevelser - på tværs af forskel-
lige diagnoser.

Prisen - og de medfølgende 50.000 
kroner - blev uddelt på København 
Rådhus, hvor blandt andet socialborg-
mester Mia Nyegaard var på talersto-
len. Maj-Britt Emborg, formand og 
medstifter af FBHF, tog imod prisen, 
sammen med en række af de unge, som 
aktuelt får stor glæde af foreningen. 

- Det betyder meget for FBHF at 
modtage Børnehjælpsdagens Lille-
bror Pris, fordi det er en anerkendelse 
af behovet for at skabe nogle frirum 
og positive oplevelser for familier til 
børn og unge med handicap og svær 
sygdom, forklarer Maj-Britt Emborg, 
der selv har en handicappet søn på 22 
år med rygmarvsbrok. 

- Al arbejde i foreningen er frivil-
ligt og ulønnet, og foreningen drives 
af familierne selv, så Lillebror Prisen 
er også et skulderklap til de frivillige 
for deres indsats, afslutter Maj-Britt 
Emborg. På daglig basis administrerer 
hun FBHF fra sit hjem i Odense. 

I følge formanden skal de 50.000 
kroner gå til arrangementer for FBHF’s 
medlemmer, der kommer fra hele lan-
det. De unge skal selv være med til at 
bestemme indholdet.

Udpeget blandt nominerede

FBHF var nomineret til Børnehjælps-

dagens Lillebror Pris 2019 sammen 
med Landsforeningen Talentspejder-
ne, der blandt andet er aktive i Tårnby 
og Dragør og non-profit foreningen 
SMILfonden. 

Tårnby Bladet omtalte i april udga-
ven Talentspejdernes partnerskabsaf-
tale med Tårnby og Dragør kommuner, 
der betyder, at ca. 15 unge i de to kom-
muner indtil videre har gennemgået 
et særligt talentprogram med støtte 
fra frivillige lokale mentorer.

Mange foreninger (i Tårnby og andre 
kommuner) sælger Lillebror-lodderne 
og får selv en del af loddernes pris og 
er altså også med til at skabe det øko-
nomiske grundlag for Lillebror-prisen.

” De nominerede er!” Foreningen 
SMILfondens stifter og direktør, 
Sisse Fisker (tv.) og Landsforeningen 
Talentspejdernes sekretariatschef, 
Tom Thinggaard Pedersen (th.) 
og i midten prismodtager FBHFs 
medstifter og formand, Maj-Britt 
Emborg. Foto: Kim Agersten.

Handicap-forening fik Lillebror Prisen

Børn og unge fra Eventyrteatret 
fremførte et uddrag af deres 

efterårsforestilling Den Magiske Maske 
ved prisoverrækkelse i Københavns 

Rådhus’ festsal.  
Foto: Kim Agersten
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MANDAG DEN 27. MAJ 2019, Kl. 1900
i Skelgårdskirkens sideskib, Ugandavej 111.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden, beretning, regnskab, forslag og

 øvrige mødereferater kan senest 1. maj ses på forenin-
gens hjemmeside www.stofavestamager.dk

Materialet kan også bestilles hos sekretæren, 
 Erling Hansen, tlf. 2555 1144 eller på mailadressen:  

sekretaer@stofavestamager.dk

indkalder hermed til ordinær 

Terminal 2 er den største udvidelse 
i opgaven med udvide til fremtiden 
med 40 mio. passagerer som CPH 
har sat i værk. En opgave til 4 mia. 
kroner  

En større udbygning på i alt 80.000 
kvadratmeter af terminalområdet 
mellem finger B og C i Københavns 
Lufthavn, CPH, er sat i gang - en ud-
bygning så stor, at den svarer til at 
bygge et mindre supersygehus, så den 
kan håndtere op til 40 millioner pas-
sagerer om 10 år (eller før).

Uagtet at hovedformålet med en 
lufthavnsterminal helt praktisk er at 
fordele passagerne mellem ankom-
mende og afgående fly og at modtage 
og sende folk ud i og fra det omlig-
gende samfund, har man i CPH valgt at 
gøre mere ved indretningen end blot 
at være en gennemgangsterminal.

- CPH er én af de mest folkelige byg-
ninger, vi har, og de fleste har et for-
hold til lufthavnen, der rækker langt 
ud over funktion, siger Thomas Scheel, 
partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, 
der i samarbejde med Zeso Architects 
har tegnet forslaget. 

- Visionen er en terminal i verdens-
klasse, der trækker naturen, byen og 
lyset ind, og hvor alt er inden for ræk-
kevidde.

- Selvom lufthavnen vokser, vil man 
som passager i CPH fortsat opleve at 
have alt under ét tag - modsat mange 
andre lufthavne i resten af verden, si-
ger administrerende direktør Thomas 
Woldbye.

Navneskifte fra fingre til Gates

Passagerer, medarbejdere og flysel-
skaber får mere plads og bedre for-
hold i bagageudleveringen og det 
travle passagerområde i terminalen 
mellem Gates (som fingrene nu skal 
kaldes) B og C. Udvidelsen vil koste 
fire milliarder.

I dag passerer i gennemsnit 82.000 
gennem terminalerne i Københavns 
Lufthavn, heraf er 20 procent transit, 
altså passagerer som ikke kommer 
uden for terminalerne, men skal skifte 
fra et fly til et andet. 

Når den endelig udbygning til 40 
mio. passagerer årligt er færdigbyg-
get, regner man med i dagligt snit 
110.000 passagerer, som skal ekspe-
deres til og fra fly. De cirka 44.000 
ankommer som ”nye passagerer” til 
lufthavnen og skal ud i verden. Mens 
44.000 kommer til CPH og skal hjem 
eller som turist/forretningsfolk ind til 
København. Endelig vil der være om-
kring 30.000 i transit.

Til sammenligning har Århus 
300.000, Odense 175.00 og Aalborg 
110.000 indbyggere, som bor fast i 
byerne. Lufthavnens 82.000/110.000 
passagerer skal dagligt udskiftes.

Bedre plads til alle

- Passagernes rejse og eventuelle op-
hold gennem lufthavnen skal være en 
spændende, effektiv og tryg oplevel-
se. Med det nye projekt sætter vi også 
fokus på ankomsten med en langt 
større bagageudlevering, hvor der bli-
ver mere plads og en udvidelse af pas-
kontrollen for afrejsende og ankom-
mende passagerer ved lufthavnens 
finger C, fortæller Thomas Woldbye.

Byggeriet midt i lufthavnen skal fore-
gå mens fly, medarbejdere og passage-
rer bruger lufthavnen, som de plejer.

- Her skal vi trække på den grun-

dige erfaring vi har med store byg-
geprojekter midt i en travl lufthavn. I 
det tætte partnerskab med arkitekter, 
ingeniører, entreprenører og leveran-
dører har vi også planlagt inddragel-
sen af brugerne - vores medarbejdere, 
flyselskaberne og groundhandlerne 
og alle de andre, der har deres daglige 
drift i området, siger Finn Bloch.

- Så stort et byggeprojekt midt i 
lufthavnens kerne er naturligvis ikke 
uden udfordringer. Der kan ske fejl, 
og det kan betyde forsinkelser eller 
gener for passagerer, flyselskaber og 
andre brugere af lufthavnen. Målsæt-
ningen er selvfølgelig at gennemføre 
projektet, så det bliver udført til størst 
mulig glæde for alle, der bruger CPH, 
siger Thomas Woldbye.

spanger

Bygges for de næste 10 mio. passagerer
PIX til venstre: Vision af den  
kommende bagageudlevering
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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.” 
Henvendelse til Karna Kaslund, 

tlf. 2233 8072

 
Kan du afse et par timer?

måske en gang om ugen eller hver fjortende 
dag – kun d u 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

Havemand søges 
med grønne fingre. Du holder af havearbejde 

og kan afse nogle timer om ugen.
Henvendelse til Jytte Larsen, 

tlf. 5357 2307

Louise Holck,  
vicedirektør, Institut for 

Menneskerettigheder

Det seneste år er danskernes 
menneskerettigheder blevet 
indskrænket på flere mærk-
bare områder. 

Hos Institut for Menne-
skerettigheder har vi netop 
afleveret vores årlige beret-
ning til Folketinget, og i den 
peger vi blandt andet på, at 
Danmark har fået indført et 
system, der sanktionerer børn 
helt ned til 10 år uden at give 
dem de retssikkerhedsgaran-
tier, voksne har. 

I fængslerne har skærpede 
disciplinærstraffe ført til en 
eksplosiv stigning i indsatte, 
der sidder i isolation i straf-
celler, og Folketinget har ved-
taget et forbud mod at dække 
ansigtet til på offentlige ste-
der.

Rettighederne er for alle

Ingen af tiltagene er i direkte 
strid med Den Europæiske 
Menneskerettighedskonven-

tion, men de er alligevel alle 
med til at svække beskyttel-
sen af borgernes rettigheder. 
Måske hænger de svækkelser 
sammen med den måde, vi 
taler om menneskerettighe-
derne på. 

Ved Institut for Menneske-
rettigheder oplever vi, at især 
når det kommer til beskyt-
telsen af udlændinges rettig-
heder, vakler opbakningen til 
menneskerettighederne. 

Det er, som om det er ble-
vet ok at snakke om forskel-
lige menneskerettigheder til 
forskellige grupper. Men styr-
ken i menneskerettighederne 
er netop, at de gælder for alle 
mennesker, uanset hvem de 
er.

Når politikerne siger ’gå til 
kanten af menneskerettighe-
derne’, får det menneskeret-
tighederne til at fremstå som 
en forhindring frem for den 
beskyttelse af det enkelte 
menneske, de reelt er. 

For hver dag menneske-
rettighederne bliver italesat 

som noget, der begrænser os 
og står i vejen, risikerer vi at 
underminere opbakningen til 
vores grundlæggende rettig-
heder.

Et menneskeretligt  
foregangsland

Menneskerettighederne er 
skabt af mennesker og na-
turligvis både kan og skal vi 
diskutere dem. Men vi skal 
også have for øje, at menne-
skerettighederne udgør hjør-
nestenen i den verdensorden, 
der i årtier har skabt fred og 
økonomisk fremgang i vores 
del af verden. 

I andre europæiske lande 
som eksempelvis Ungarn 
og Polen ser vi bekymrende 
begrænsninger i borgernes 
rettigheder. I Danmark har vi 
tradition for at være et men-
neskeretligt foregangsland. 
Det skal vi holde fast i. 

Du kan få et overblik over 
menneskerettighedssituatio-
nen i Danmark på menneske-
ret.dk/beretning.

Vi har modtaget:

Hold fast i menneskerettighederne

Tusindvis af danske skoleelever 
deltager i årets skoleprogram Tæt 
på lyd under Forskningens Døgn, det 
gælder også elever i Tårnby 

I løbet af Forskningens Døgn vil børn 
i 4.-6. klasser afprøve en lydforskers 
metoder. Eleverne skal undersøge, 
hvordan lyd bevæger sig, hvad lyd gør 
ved os og hvordan vi kan omsætte lyd 
til noget, vi kan se.  

Temaet er lyd og eleverne kan prøve 
at arbejde og tænke som en forsker, og 
øve sig i at være nysgerrige, systema-
tiske og observante.

Skoleklasserne kan besøge Tårnby 
Hovedbibliotek, hvor bibliotekarer 

sammen med elevernes lærere står 
klar til at guide eleverne gennem ni 
forskellige aktiviteter fordelt på tre 
stationer: Mærk lyden, Brug lyden og 
Kend lyden.

Skoleprogrammet er en del af den 
årlige landsdækkende videnskabsfe-
stival Forskningens Døgn. Program-
met kører fra 24. april - 24. maj. 

Alle aktiviteterne er baseret på me-
toder og undersøgelser, som forskerne 
bruger i deres arbejde. 

Stemmegafler og fuglekaldere

I en af Mærk lyden-aktiviteterne skal 
eleverne f.eks. bruge en stemmegaf-
fel, som de slår an og placerer på for-

skellige materialer for at undersøge, 
hvordan stemmegaflens lyd forstær-
kes forskelligt i forskellige materialer. 

I Brug lyden-kategorien skal de 
bruge en fuglekalder til at frembringe 
og gentage bestemte fuglelyde. Og 
i en af Kend lyden-aktiviteterne skal 
eleverne notere alle lyde, de opfanger 
og kategorisere dem på et udleveret 
skema. 

Finaleshow i Aarhus

Ud over Skoleprogrammet kan ele-
verne deltage i en landsdækkende 
skolekonkurrence, hvor eleverne kon-
kurrerer i at indsamle lydoptagelser 
til forskningsprojektet Lyden af Dan-
mark. Konkurrencen kulminerer med 
et stort finaleshow i 28. maj på DOKK1 
i Aarhus, hvor den klasse, der har ind-
samlet flest lydoptagelser, kåres som 
vinder.                                             bbark

Forskningens døgn er et 
tilbagevendende årligt arrangement. 
Her et arkivfoto fra sidste års 
aktiviteter. 
Pressefoto, Forskningens Døgn. 

Skoleelever skal være lydforskere 

GOD SOMMER
Tårnby Bladet´s medarbejdere og frivillige skriver avis uanset vejret. 

Næste deadline er 16. maj - vi udkommer allerede 24. maj

Kraftig stigning af 
periodekort 
Salget af Skånetrafikens periodekort 
(månedskort) til rejser med Øre-
sundstog til Danmark, steg i marts 
2019 med 17 procent sammenlignet 
med marts 2018. 

Trods den kraftige stigning er det 
dog 139 færre solgte kort sammen-
lignet med marts 2015, inden græn-
sekontrollerne mellem Danmark og 
Sverige blev indført. 

–  En fungerende arbejdspendling 
og arbejdsmarked er afgørende driv-
kræfter for udvikling af Øresunds-
regionen, men jeg vil påstå, at den 
stadig bremses af ID-kontroller, som 
forsinker den daglige pendling, siger 
Skånetrafikens trafikdirektør Linus 
Eriksson i en kommentar. 

Solgte periodkort Öresund
Marts 2019:   7.935
Marts 2018:   6.800
Marts 2015:   8.074

Kilde: Skånetrafiken

Fjolles Legedag
Ildsjælene inviterer til legedag for 
alle børn. Her kan du bage snobrød, 
møde brandmændene fra Frederiks-
borg brand og redning, se veteran-
brandbil fra Falck og møde klownen 
Vupti, der både tryller og laver bal-
londyr.
Gratis tilmelding på Ildsjælene.dk 
Lørdag 27. april kl. 10-14 på 
Skelgårdsskolen, Ugandavej 138.

Se omtalen i Tårnby Bladet april side 55.
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Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

X

Kofoeds Skoles ælbemost-projekt er 
blevet selvkørende

Af Mona Gjedved.  
Foto: Ole Gjedved

Kofoed Skoles sidste nye skud på æb-
lestammen er salgsvognen projekt 
Moster Kofoed, en anhængervogn, 
der kobles på en ombygget elcykel, så 
man kan komme rundt og sælge hjem-
melavet æblemost ved forskellige be-
givenheder på Amager. 

Moster Kofoed blev først i april præ-
senteret ved Amager klima- og demo-
kratifestival på Musiktorvet foran @
amagerbio. 

Kommunikationsansvarlig Daniel 
Vedsted og projektleder Mette Hjorth 
fortæller varmt om mosteriet, der tog 
sin begyndelse i september 2017. 

Projektet går ud på, at man henter 
æbler doneret fra plantager og koloni-
haver. Disse plukkes og transporteres 
til Kofoed Skole i Nyrnberggade, hvor 
de presses, pasteuriseres og til slut 
fyldes den skønneste æblemost uden 
tilsætning af nogen art på flasker, der 
sælges i butikken til 30 kroner pr. fla-
ske eller 4 for 100 kroner. 

Det smager vidunderligt! 
Prisen for Moster Kofoed var cirka 

30.000 og pengene er skaffet ved 
donationer blandt andet fra Tårnby 
Bladet.

Flere æble-donorer ønskes

Skolen vil meget gerne udvide med 
flere leverandører. Så kontakt gerne 
Kofoeds Skole, hvis du har mange æb-
letræer, du alligevel ikke bruger. 

Det hele foregår i samarbejde med 
Madhuset, hvor Camilla Hjorth hver 
dag fra klokken 10 – 14 har hold. Alt 
hvad der bruges i madhuset, produce-
res på stedet og sælges blandt andet 
som værtindegaver i butikken. Man 
har også biavl med produktion af hon-
ning. 

- Eleverne på Kofoeds Skole er gla-
de for at arbejde i Madhuset og opleve 
glæden ved at lave et godt produkt, 
fortæller Camilla Hjorth. 

Der foregår mange spændende ting 
på Kofoeds Skoles mange værksteder. 
Cykel-, møbel- sy-, læder- og IT-værk-
sted. I kantinen er fire fuldtidsansatte 
og ti elever, der hver dag bespiser 

300-400 personer. Café, butik og dag-
lige rundvisninger. Der er mange dag-
lige elever og alligevel er der plads til 
flere. 

Alle mellem 18 og 65 år uden arbej-
de er velkomne. Der er også plads til 
flere frivillige hjælpere, hvis du bræn-
der for det. 

Moster Kofoed rykker gerne ud ved 
invitationer til markeder og store 
gadefester, hvor der er baggrund 

for et godt salg. Daniel Vedsted, th. 
er kommunikationsansvarlig og Mette 

Hjorth er projektleder på mosteriet, der 
tog sin begyndelse i september 2017. 

Her går skroget ikke til spilde

INFO:
Åbningstider: Kofoeds Skole: mandag-torsdag 8-16, fredag 8-14
Butikken: onsdag, torsdag, fredag 13-17, lørdag 10-14
Donation af æbler: Kontakt Camilla Hjorth: mail:camillahj@kofoedsskole.dk, 
mobil: 4173 3221.
Donation af møbler/tøj: Ring 4173 3117 tirsdag og onsdag mellem 9 og 12.

Afskedsreception
Kommunaldirektør Klavs Gross går 
på pension med udgangen af juli 
måned.

Det sker efter 42 års ansættelse i 
Tårnby Kommune.

I den anledning indbyder Kommu-
nalbestyrelsen til afskedsreception 
fredag 24. maj kl. 13-15 i Kommu-
nalbestyrelsesns mødesal på Tårnby 
Rådhus.

Roskilde Dyrskue
Amagerlands Fjerkræavler Forening 
inviterer til dyrskue i Roskilde og 
anbefaler, at man slår et smut forbi 
standen, hvor alle hønsene står. Der 
er masser af inspiration, hvis man vil 
give sig i kast med nye racer... eller 
bare se alle de flotte høns.
Roskilde Dyrskueplads, Darupvej 
19, Roskilde, 31. maj - 2. juni.

Bryggebolden ruller
På islands Brygge huserer en fod-
bold aktivitet uden klub, uden kon-
tingent, ingen træner og indtil for 
nylig ingen fast spilletid. Efter et 
opslag på Islands Brygges elektroni-
ske opslag på Facebook lykkedes det 
David Law Jensen at samle 50-60 
glade gutter og en enkelt kvinde til 
fodbold ad libitum, oplyser Brygge 
Bladet.

Nu har de fået en fast bane hver 
onsdag endda en kunstgræsbane 
ved DR Byen og har flyttet kon-
takterne til en portal, der hedder 
holdsport.dk. Penge til de småting, 
som Bryggeholdet har brug for, en 
bold, ovetræksveste, indsamles via 
nettet.
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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.

Jeg hører til dem, som bedst 
lokkes på gå-ture, hvis der 
er et mål med turen. Det 
støtter guiden 22 ture i 
København ...

Anmeldelse af  
Terkel Spangsbo

Min mor sagde ofte, at jeg 
havde det svært med en be-
sked som indeholdt ordene 
”Du skal” og afarter deraf.

I midt 80’erne fik jeg af et 
kontor, der havde reddet sig 
den af det offentlige betalte 
tjans at gøre livet besvær-
ligt for de dovne ledige, der 

formastede sig til hæve skil-
linger i ledighedskassen, den 
besked, at jeg skulle stille i 
Helsingør. Inden da var sene-
ste gang jeg skulle stille til 
noget, da jeg skulle stille på 
Søværnets eksercerskole.

I forgårs landede der igen 
en du-skal-ordre i redaktio-
nens postboks. Og trods min 
mors fordom vil jeg i vid ud-
strækning følge ordren. 

Ordren hedder 22 ture i Kø-
benhavns som du skal på. Det 
er nok den mest interessante 
guidebog jeg er stødt på. Me-
get mere end årstal for bygge-

rier, også gossip i en munter 
informativ tone.

Læs her et uddrag af turen 
på Christianshavn. Christians 
kirke hed oprindelig Frede-
riks Tyske kirke, men den luk-
kede i 1886, da der kun var 
86 tyske sognebørn tilbage. 
Den kunne heller ikke læn-
gere hedde Frederiks kirke, 
da Marmorkirken endelig var 
færdigbygget og satte sig på 
Frederik-navnet måtte der et 
andet kongenavn til på Chri-
stianshavn – hvilket jo så også 
passede bedre til den bydel.

Guiden leder os videre til 

Tordenskjolds-
gård, men tager 
storheden ud 
af bygningen 
og fortæller, at 
pralhalsen kun boede til leje 
i kort tid, men i bogstaveligt 
forstand holdt kanonfester 
med affyringer og saluterin-
ger i gården.

Videre til den imponerende 
hjørnegård på Strandgade/
Torvegade kaldet Spegepøl-
sen. Guiden opfordrer til at 
man tester, om der er åbent 
til gårdspladserne – det er der 
ofte og der venter interes-
sante kig i de smukke christi-
anshavnergårde – ikke mindst 
Strandgade 28.

Lige i nærheden

Ørestad og Amagerbro har 
hver deres kapitel og jeg tro-
ede, jeg vidste, hvad der var 
værd at vide om Amager, Dan-
marks tættest befolkede ø. 

P.E. Larsens fremhæves 
som en institution, jeg husker 
butikken med det lille bur til 
kassereren, hvor afregning for 
købte varer fandt sted. Gui-
den rammer mig midt i hjer-
tet med en gennemgang af 
Eberts Villaby, mit barndoms-
land og med anekdoter om 
Ørestad, hvor koncerthuset 
beskrives som en i is nedfal-

Lokkende gåture for ikke motionister

Vindere af 
cirkusbilletter 
og vinyl-skiven
De heldige som vandt cirkusbilletter til Cirkus Baldoni 
er

Laila Jensen, Ved Stationen 
Tom Lisborg, Præstemarksvej 
Maria Ellekilde, Børkop Alle
Peter Brun Larsen, Børkop Alle
Lene Høiris, Vestbirk Alle
Uzma Shahzadi, Borrelyngen 
Kirsten Juhl, Tårnbygårdvej
... alle fra 2770 Kastrup
Preben Holst, Køjevænget, Dragør
Hanne Schmidt, Kingstonvej, 2300 Kbh. S

Vinylskiverne med Lasse og Mahilde blev vundet af

Carsten Niebe, Maglebo
Elisabeth Keller, Moselundvej 
... begge fra 2770 Kastrup.

Konkurrence

Atletik tilbud til børn
Amager Atletik Club tilbyder foreningen en måneds gratis 
prøvetræning
Ved arrangementet kan du prøve kræfter med atletikkens for-
skellige øvelser. Du kan deltage i de forskellige aldersgrup-
per og finde ud af, om atletik er noget for dig. Der er grupper 
for 4/5 – 6/7 – 8/9 – 10/11 – 12/13-årige og for +14 år. 

Der vil være trænere og ledere, der kan tage en snak med 
dig og dine forældre og svare på alle spørgsmål om idrætten 
og klubben.
Åbent Hus, Tårnby Stadion, Gemmas Alle, lørdag 11. maj kl. 
10. Se også www.amageratletik.dk

den meteor (med inspiration 
fra Frøken Smillas fornem-
melser for sne), hvis man vel 
at mærke ser det på afstand.

Igen lokker guiden til port-
crashing, denne gang i Hotel 
Crowne Plaza, hvor beton-
gulvet er mønstret med byg-
geefterladenskaber og hvor 
der indendørs er en skov af 
oliventræer.

Udover de let forståelige 
kort, hvor de 11 bydelsture er 
beskrevet, er der også beskri-
velser af 11 tema-ture, som 
Christian IV’s København, De 
dødes by (cykel anbefales), 
Guldalderens København, 
Flådens by (så er jeg igen til-
bage i min Søværns-tid, men 
skal være forberedt på nye 
tider), Besættelsestidens Kø-
benhavn og så temaet Sikken 
voldsom trængsel og alarm, 
tre kilometer i den historiske 
juls fodspor med Domkirke, 
Peter Fabers Hus, Nikolaj 
Kunsthal, Vingårdsstræde og 
Sct. Peders Bageri.

Sightseeing/vandreture i 
København er ikke for bilister. 
Derfor en anvisning på ”Så-
dan kommer du dertil” ved 
hver turbeskrivelse.

INFO: 
22 ture i København, som du 
skal på af hele syv forfattere. 
Udgivet på forlaget 
Frydenlund. 
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Noget nogen så på i april...

fri  entré

MARIA RUBINKE

7. feb —  
19. maj 
2019

Kastrupgaardsamlingen.dk

Påskens trækplaster

De pippede, var dunede og lette som fjer 
Det var de små lune og nyklækkede påskekyllinger, 
som var det store trækplaster  på Naturcenter Amager 
hele påsken.

Børnene (og såmænd også de voksne) synes altid, 
det er en helt speciel oplevelse at holde den lille dun-
klump mellem hænderne og der kommer uvilkårlig et 

”nåååååhh” ud af munden. 
Hver dag i hele påsken holdt Naturpark Guiderne 

små oplæg, hvor børn og voksne kunne holde kyllinger 
og høre om deres liv fra æg til høne. 

Får og lam sluppet løs
Påskesøndag blev de første får og lam lukket ud på 
marken lige syd for Naturcenter Amager. Lammene var 
ikke mere end nogle få dage gamle og skulle opleve 
verden for første gang. 

Naturcenter Amager har får, køer og heste, der 
græsser på Kalvebod Fælled i Naturpark Amager, så 
vadefugle, viber og lærker kan yngle på jorden. De 
kræver nemlig kort vegetation, så de kan se fjender på 
lang afstand, og det sørger dyrenes afgræsning for. 

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset
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   -   
Telefon 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 
lørdage og søndage kl. 10-14.

Invitation til Tårnbys foreninger
Når Plyssen åbner efter sommerferien (31. august), 
vil vi gerne præsentere foreningerne i kommunen, og 
det projekt inviteres I til at være med i.

Jeres opgave bliver kort og godt at fremstille en 
planche om jeres forening i en rimelig størrelse (op 
til 40x50 cm). Planchen bør være i skifteramme (kan 
købes hos Harald Nyborg), da det letter ophængnin-
gen og helhedsindtrykket. Planchen kan indeholde 
såvel tekst som billeder.

Der vil også blive afsat plads til flyers.
Som udgangspunkt vil udstillingen vare indtil 15. 

december.

Vil I være med, så kontakt Allan Meyer på mobil 9386 
8730 eller mail plyssen@outlook.dk hurtigst muligt 
og inden 1. juni.

Naturcenterets store trækplaster for besøgende er 
stadig kyllinger i påsken. Foto: Anna Lange.
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Noget at gå til i maj og juni og hen over sommeren

Biblioteket i maj måned
Musik i din hverdag
– et kig ind i musikskolelivet

Tårnby Musikskole holder Åbent Hus på Hovedbiblio-
teket

Kom og mærk stemningen og fællesskabet, prøv in-
strumenterne og vær med!

Vi skyder det hele i gang med et stort fælles kor - du 
ikke vil gå glip af!

Hele dagen er der smagsprøver på, hvad du bliver en 
del af som elev i Musikskolen. 
• Mød lærerne
• Mød eleverne 
• Prøv instrumenterne 
• Hør koncerterne 
• Deltag i konkurrencerne
• Gå på musikalsk skattejagt
• Tag en selfie 
• Tegn, mal og udfold dig kreativt 

Sæt kryds i kalenderen, tag hele familien eller ven-
nerne med og oplev en hverdag i musikkens tegn som 
musikskoleelev på Tårnby Musikskole.
Lørdag 4. maj kl. 10-14. Gratis adgang uden billetter.

En gåtur og en go´ historie
Har du lyst 
til at komme 
ud og gå en 
tur og nyde 
forårsvejret 
i hyggeligt 
selskab med 
andre? Så 
kom med, 
når vi går 
en tur ad 
Hjertestien 
fra Vandtår-

net gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket drikker vi kop kaffe eller te, mens 

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

landsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til 
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. Gå med og 
få lidt motion til både hjerte og hjerne! 

Fri adgang uden billetter. 
Onsdag 8. maj kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 

Er forfatteren Martinus, Danmarks 
bedst bevarede hemmelighed? 
Ved Vagn Noach
Den danske forfatter Martinus (1890 – 1981) skrev 
igennem sit forfatterskab næsten 9000 sider, som han 
umiddelbart før udgivelsen af sin første bog beskrev 
som ”en helt ny kærligheds- og visdomslære”. Han var 
ved sin død i 1981 så populær, at der var 1200 del-
tagere til hans begravelse, som blev afholdt i Tivolis 
koncertsal.

Hvordan kan det være, at der i dagens Danmark er 
så forholdsvis få mennesker, som har hørt om Mar-
tinus? Det er et godt spørgsmål. Martinus udgav fra 
1932 og frem til sin død i 1981 en lang række bøger, 
hvor hovedværket Livets Bog på 7 bind er delvist over-
sat til 20 sprog. 

For det spirituelt interesserede menneske, som i sin 
søgen efter svar på livets store spørgsmål har svært 

ved at tro på noget, det ikke kan få forklaret, er Marti-
nus’ beskrivelser af livets evige principper og kredsløb 
anderledes logiske. Her bliver begreber som Gud, næ-
stekærlighed og intuition forklaret i sådan en grad, at 
læseren føres frem til at kunne sætte lighedstegn imel-
lem kærlighed og logik. 

Har du tænkt på spørgsmål som: “Hvem er vi, hvor 
kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen?” Så kan du 
igennem Martinus’ åndsvidenskabelige analyser finde 
både mellemregninger og facit på disse spørgsmål. 
Efter foredraget vil der være mulighed for at stille 
spørgsmål.

Foredraget er arrangeret af Vagn 
Noach i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker.
Foredrag torsdag 9. maj kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. 
Fri adgang uden billetter

Hvad vil russerne?
Foredrag om Ruslands udenrigspolitiske plan - og hvad 
den betyder for Danmark,  v. Kirstine Ottesen og Ida Al-
ban Adler

Dette forår er der både 
dansk folketingsvalg og 
valg til Europaparlamen-
tet - og i den forbindelse 
fylder truslen om russiske 
påvirkningskampagner 
meget. Samtidig optræder 
Rusland i danske trussels-
vurderinger, og Rusland 
bliver i højere og højere 
grad opfattet som en fjen-

de mod Danmark og vores allierede. 
Dette foredrag sætter fokus på russisk udenrigspo-

litik og sikkerhedspolitik, herunder russiske efterret-
ningsmetoder og moderne spionage. 

Foredraget holdes af Kirstine Ottesen, journalist 
og bachelor i russisk og Ida Alban 
Adler, cand.mag i Østeuropastudier. 
Arrangementet er et Scenen er din – 
arrangement. 
Onsdag 8. maj kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Fri 
adgang uden billetter.

UngTårnby - Kurser og ture i foråret
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. Kom med!
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.

Outdoor Masterchef 
Som noget nyt laver vi en outdoor session. Dette vil 
foregå på Kongelundsfortet, hvor vi skal lave forskellig 
mad over bål. Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag i 
det forhåbentlig gode vejr.
Kongelundsfortet 11. maj

Tivolitur 
På Klubbernes Dag i Tivoli 14. maj har du mulighed for 
at tage med Tårnby Ungdomsskole i Tivoli efter skole. 
Vi mødes på Tårnby Torv og tager i samlet trop toget 
derind, hvorefter der vil være mulighed for at prøve alle 
Tivolis forlystelser. Du kan også se klubber /Ungdoms-
skoler fra hele København og Sjælland optræde med 
musik, dans og SHOW på Plænen. Turen koster 180 kr., 
hvilket er med transport, indgang og turpas. Derudover 
må man gerne selv have penge med til mad og drikke, 
hvis altså ikke man er smart og laver en madpakke.
14. maj. Pris: 180

Adrenalin i trætoppen 
Oplev Ledreborg Slotspark, Danmarks største svæve-
bane park, med tretten svævebaner i forskellige højder. 
Det bliver en sjov, udfordrende og hyggelig dag, hvor 
du kan opleve træerne fra toppen af skoven, og mærke 
suset i maven.
26. maj. Pris: kr. 100

Kanoweekend i Sverige 
Kom med på kanotur i Sveriges sydligste naturreservat, 
på grænsen mellem Skåne og Blekinge. Oplev den 
smukke natur, hvor vi ror på søerne og overnatter på 
Shelterpladser, laver mad på bål og er langt væk fra 
larm og støj i 2 døgn. Vi kører fra Frederiksberg fredag 

kl. 16 og kører op til et shelter 
ved søen. Næste morgen sætter 
vi kanoer i søen og starter en 
rundtur, eller sejler ture fra ba-
sen. Vejrudsigten vil afgøre om vi 
laver en tur fra A til B eller om vi 
laver en Base-Camp og ror ud
8.-10. juni. Pris kr. 400.

Sæler & softice 
Tag med på en fantastisk tur på Øresund - hvor vi skal 
se på sæler mellem Saltholm og Peberholm. Vi sejler 
under Øresundsbroen, og hvis vejret er med os, kan 
det være vi tager smut til Malmø og spiser en is. 
15. juni.

Sommercamp på Bornholm
Kom til 3 dages sommercamp på Bornholm / Baunehøj 
sammen med op til 500 unge fra Bornholm og resten 
af landet.
Baunehøj er en lejrplads omgivet af skove, marker og 
søer tæt på Rønne. Du overnatter i dit eget telt, hvis du 
ikke har et, kan det bestilles/købes ved tilmelding.
Onsdag 3. juli - fredag 5. juli. Pris kr. 600 (OBS: Kun for 
7.klasser)

Tilmelding på www.us.taarnby.dk og husk at følge os 
på Facebook
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Noget at gå til i maj

SUNDHEDSCENTER 
TÅRNBY 

 

10 ÅRS JUBILÆUM 
ÅBENT HUS 

MANDAG DEN 6. MAJ 2019 
KL. 14.00-17.00 

 

SundhedsCenter Tårnby 
Mandag den 6. maj 2019 

Kl. 14.00-17.00 
 

Kom og bliv testet, inspireret og præsenteret for 
SundhedsCenter Tårnbys indsatser og medarbejdere. 

 

Vær med til at fejre SundhedsCenter Tårnbys 10 års jubilæum. 
Vi byder på snacks, smoothies og kaffe/the. 

 
PROGRAM 
Kl. 14.00 Velkomst v. Borgmester Allan S. 

Andersen 
 
Kl. 14.30-15.30 Oplæg: Hvordan forebygger du fald? 
 
Kl. 14.45-15.30 Afprøv babymassage 
 (husk stort håndklæde) 
 
Kl. 16.00-16.45 Oplæg: Bliv klogere på sikkerhed og 1. 

hjælp til børn fra 0-2 år 
 
Kl. 16.00-16.45 Oplæg: Hvordan kan du ændre dine 

vaner? 
 
Kl. 16.00-17.00 Afprøv træning på gulv – til dig med 

rygproblemer 
Tilmeld: sc.sf@taarnby.dk, 15 pladser 

 
Hele tidsrummet Sundhedstest: vejning/fedtprocent, 

konditest, kuliltemåling 
 
Foto: Torben Jensen og Michael Oxkjær, Amager Fotoklub 

 
   SundhedsCenter Tårnby   Facebook.com/SundhedsCenterTaarnby 
   Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup 
   Tlf. 3247 0070 

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

Forårstur til Vestamager med rickshaws 
- og andre glade cykler 
Måske skal ponchoerne, som Kreativ Klub tidligere har 
lavet til ”Vind i håret” ud at luftes, når Cykling uden 
alder den 9. maj ruller 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.

Cykling uden alder er et glædesspredende cykel-
fællesskab, 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, 
daghjemmet og boligorganisationen Tårnbyhuse.

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

Kreativ Klub i Tårnby har tidligere doneret hjemmela-
vede ponchoer til Cykling uden alder, så passagererne 
kan holde varmen - cyklisten, der træder pedalerne skal 
nok selv klare den sag. Arkivfoto
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Noget at gå til i maj

 i maj
Tårnby Musikskole
Lær at synge og spille - og få masser af 
oplevelser!

Du kan få soloundervisning, spille i band, orkester og 
synge i kor.

For de yngste er der Babyrytmik og Musik, leg og be-
vægelse. Det er sjovt at fordybe sig i musikken og lære 
at spille et instrument – især sammen med andre.

Tårnby Musikskole er også - Faglighed, Fællesskab 
og Fordybelse! Tilmeld dig sæson 19/20 nu - der er rift 
om pladserne!
Læs mere på: kulturzonen.net/musikskolen/tilmelding.

Musik i din hverdag – et kig ind i 
musikskolelivet
Tårnby Musikskole holder Åbent Hus på Hovedbiblio-
teket

Vi inviterer til en dag 
med musik. Kom, mærk 
stemningen, fællesskabet, 
oplev, prøv og vær med! 
Vi skyder det hele i gang 
med et stort fælles kor - 
du ikke vil gå glip af!

Hele dagen er der 
smagsprøver på, hvad du 
bliver en del af som elev i 
Musikskolen

Sæt kryds i kalenderen, tag hele familien eller ven-
nerne med - og oplev en hverdag i musikkens tegn som 
musikskoleelev på Tårnby Musikskole!
Læs mere under Biblioteket.
Tårnby Hovedbibliotek, lørdag 4. maj kl. 10-14.

MiniMyre & MyremorgenRøde
Minimusical v. Tårnby Musikskole 

MiniMyre & MyremorgenRøde er et musikalsk børnetea-
terstykke om venskab og fjendskab blandt myrer. De 
sorte myrer er arbejdsmyrer, de røde er krigeriske og 
vil hellere stjæle de sorte myrers mad. Men den sorte 
myre, MiniMyre, og den røde myre, MyremorgenRøde, 
bliver venner og bryder det gamle fjendskab mellem de 
to myrestammer...

Minimusicalen MiniMyre & MyremorgenRøde opføres 
af Musikskolens to Musik og eventyr hold. Musikalsk 
ledsagelse af Musikværkstedet. Varighed: 45-50 min.
Fredag 3. maj kl. 19, Kulturzonen, Nøragersmindevej 
90.

Familierytmik med Tårnby Musikskole
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. I en 
verden fuld af musikalsk magi skal vi synge, danse, 
lytte, hoppe og klappe. Musik, leg og bevægelse giver 
nærvær og styrker barnets motorik og sprog. Det ko-
ster 30 kr. pr. barn at deltage. Begrænset antal pladser 
og 1 voksen pr. barn.

Køb billetter på kulturzonen.net/tilmelding.
Vi gentager Familierytmik 22. juni – også på Hoved-

biblioteket.
Lørdag 25. maj kl. 9.30 og 10.30, Tårnby Hovedbiblio-
tek.

Musikskoledage i Tivoli

En weekend i musikkens tegn når Tivoli åbner dørene 
for alle landets musikskoler. Tårnby Musikskole deltager 
med stort program: 

Tid - Sted – Optrædende:
Kl. 13.00-13.30 Terrassen PixiHOT
Kl. 13.15-13.45 Akvariefoyer The Jokers
Kl. 13.30-14.00 Salon 2 Saxofonkvartetten Saxolicious
Kl. 14.00-14.30 Terrassen MiniHOT
kl. 16.40-17.10 Orangeriet Toppen af poppen, solosan-
gere
Kl. 17.20-17.50 Orangeriet Rock i Tårnby
Kl. 18.00-18.30 Plænen HOT, The Jokers og Nordlys
Kl. 19.00-19.30 HC Andersen Salen Det store guitaror-
kester
Kl. 19.00-19.30 Salon 2 Strings
Kl. 19.40-20.10 Den Grønne Scene Slagtøjsorkester
Kl. 20.30-21.00 Glassalen Nordlys
Søndag 26. maj kl. 10-21, Tivoli.

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

Åbningstider i Kastrup Svømmehal  
Åbningstider for alle bassiner 
Tirsdag 18-22 
Torsdag 19-22 
Lørdag 8-15
Søndag 8-13
Yderligere åbningstider for svømmehallens varmt-
vandsbassin:
Småbørnsfamilier: ons kl. 9-12 og fre kl. 14-17. 
Pensionister og ældre: man kl. 9-12 og tors kl. 9-12  
Vi kalder op af bassinerne en halv time før lukketid.

Åbningstider for Pilegårdsbadet
Onsdag og fredag: 18-21.30
Lørdag og søndag: 8-13.

Kastrup Søbad: Åbningstider med opsyn ved søbadet/omklædningsfaciliteter:

Måned    Hverdage   Weekend/helligdage
Juni    15.00-1800  11.00-18.00 
Juli    11.00-20.00  11.00-20.00 
August    15.00-20.00  11.00-20.00 
September (1.-15. sept.) 15.00-20.00  11.00.20.00 
Søbadet kan på grund af hærværk desværre kun benyttes uden for åbningstiderne i begrænset omfang. Der vil 
dog ikke være adgang til omklædningsrummene.

Toiletbygningen er lukket i perioden 
15.09 - 01.05.
Kastrup Søbad, omklædningsrum og toiletbygning 
er handicapvenlige. Der er gratis adgang til Kastrup 
Søbad, men badning og færdsel er på eget ansvar. 
Pas godt på anlægget, så det er rart at komme igen.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET M
A

J 2
0

1
9

 2
7

  

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 21

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. 

podCaST og STifinder

…er temaerne i IT-caféen i maj. Tirsdag den 21. maj gennemgår 
vi podcasts. Nemlig hvordan du kan lytte til fortællinger, 
dokumentarer, debatprogrammer og meget mere.

Tirsdag den 28. maj kigger vi nærmere på stifinderen, som er 
Windows arkivsystem. Det indeholder alt på din computer – og gør 
det nemt at finde alt.

vi mødes i postkassen, amager landevej 71… det er gratis!

KALENDEREN:
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 13. maj og 27. maj 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.

Svømmesæson 2019/2020 
For svømmerne på hold 1 og 2 begynder den nye 
sæson tirsdag d. 3. september og svømmerne på 
hold 3 begynder torsdag d. 5. september. Betaling for 
sæsonen er uændret kr. 300,-, som bedes  overført til 
konto reg.nr. 4183 konto 11798640 med oplysning 
om navn, hold og medlemsnummer. Sidste frist 
for overførsel er fredag den 28. juni 2019 (der er 
i øjeblikket venteliste). Evt. henvendelse kan ske til 
Susanne Nyberg på tlf. 2625 9071.

 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

Maj 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.

OBS! Kontoret er lukket 16.6. - 4.8. 2019

efter årsmødet den 9. marts 2019 har bestyrelsen konstitueret sig med følgende personer:
Formand Anne-Grethe Krageruup • Næstformand/sekretær Susanne Nyberg • Bestyrelsesmedlem 
Bent Have • Bestyrelsesmedlem Birthe Dvoracek • Bestyrelsesmedlem Susanne Fagerli-Nielsen • 
Bestyrelsesmedlem • Benny F. Hansen • Bestyrelsesmedlem Annette Gemynthe

Suppleant Bente Olofsen • Suppleant Jytte Larsen • Suppleant Lissi Bak Pedersen • Kasserer Erik 
M. Henriksen
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- kom til Grøn Kirkedag med workshops 
i kirken og lær bla. at lave bi-hoteller og 
sunde bæredygtige madpakker.
Ingen af os har råd til at vende ryggen til 
at være en del af en grønnere udvikling. 
Tusindvis af arter verden over, er forsvundet 
for evigt og klimaforandringerne er en 
realitet på kloden. Mange steder er blevet 
ubeboelige, enten pga. for meget vand 
eller tørke, hvilket allerede nu fører til 
hungersnød og immigration. Dette er en 
tragedie ikke alene for mennesker men også 
for resten af klodens beboere.  
- Vi er alle nødt til at kæmpe i fællesskab 
for kloden.
I Korsvejskirken tager vi kampen op og 
har derfor gennem den seneste årrække 
arbejdet på at blive en del af Grøn Kirke 
Organisationen.  
Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-Gruppen 
under Danske Kirkers Råd. Det er en 
økumenisk arbejdsgruppe bestående 
af repræsentanter fra flere forskellige 
kirkesamfund og kirkelige organisationer 
i Danmark. Grøn Kirke-Gruppen fungerer 
også som Danske Kirkers Råds kontakt til 
internationale organisationer som f.eks. 
Kirkernes Verdensråd, når det drejer sig om 
det kirkelige klima- og miljøarbejde.
Grøn Kirke-Gruppens formål er med et 
kirkeligt og teologisk udgangspunkt at 
inspirere og motivere individer, menigheder, 
kirker og kirkelige organisationer til at 
taget et medansvar for de klima- og 
miljøudfordringer verden står overfor. 
I Korsvejskirken kan vi nu kalde os den 
første grønne kirke på Amager. Gennem 
undervisning af store som små, grønne 
projekter som vores bæredygtige 
køkkenhave, og gennem den almindelige 
drift af kirken, har vi sagt et stort JA til 
en grøn udvikling.  Det vil vi gerne fejre 
sammen med jer og afholder derfor en 
Grøn Kirkedag for både voksne og børn. 
Skal vi råbe vores politikere op så de forstår 
alvoren, er vi også selv nødt til at blive 
klogere. På dagen vil de voksne kunne høre 
og lære om bio-diversitet, om hvordan man 
selv laver insekthoteller og hvordan vi helt 
almindelige borgere kan være med til at 
modvirke den klimakrise vi reelt er en del 
af. Mens de voksne lytter kan børnene, i 
følgeskab med en voksen, være en del af 
en workshop hvor man blandt andet lærer 
at lave billige og bæredygtige madpakker. 
Vi afslutter dagen med fællesspisning og en 
kort billede- og musik meditation i kirken, 
inspireret af Pave Frans. 

vh Julie Aaboe

SE PROGRAM: Side 34 og 35

En bæredygtig kirke i et bæredygtigt samfund

Grøn kirkedag
Lørdag 11. maj fejrer vi, at Korsvejskirken 
er blevet udnævnt til Grøn Kirke som den 
første kirke på Amager. Hvad gør vi, så 
det for alvor rykker noget for klimaet og 
miljøet? Batter den lokale genbrugsbutik 
eller grønne kirke noget i det store 
billede?
Der vil være oplæg og workshops for 

voksne og børn fra kl. 11 til kl. 15. Bl.a. 
en workshop for børn fra 1.-7. klasse 
og deres voksne: ”Inspiration til billige, 
bæredygtige madpakker”. 
Velkomst ved Einer Lyduch fra 
Korsvejskirkens menighedsråd samt 
sognepræst Julie Aaboe.
Se hele det detaljerede program på vores 
hjemmeside og facebookside.

Det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt:

“Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden 
gik under i morgen?”

Han svarede: “Så ville jeg plante et æbletræ i dag.”

Du skal plante et træ.
Du skal gøre én gerning
som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare
og være til lykke og læ.

Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte
om så kun i det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.
For dén skal du plante et træ.

af Piet Hein
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Gudstjenester
April
Lørdag 27. Konfirmationsgudstjeneste  Kastrupgårdsskolen 8a kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 28. Konfirmationsgudstjeneste Kastrupgårdsskolen 8b+e kl. 10.00 Martin Herbst

Maj    
Lørdag 4. Konfirmationsgudstjeneste Korsvejsskolen 8a kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 5. Konfirmationsgudstjeneste Korsvejsskolen 8b kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 12. 3. s.e. påske Joh, 16, 16-22 kl. 10.00 Martin Herbst 
Fredag 17. Store bededag Matt. 3, 1-10 kl. 10.00 Julie Aaboe 
Søndag 19. 4. s.e. påske Joh, 16, 5-15 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 26. 5. s.e. påske Joh, 16, 5-15 kl. 10.00 Julie Aaboe
Torsdag 30. Kristi Himmelfartsdag Mark. 16, 14-20 kl. 10.00 Martin Herbst

Juni    
Søndag 2. 6. s.e. påske Joh, 16, 26-16,  kl. 10.00 Julie Aaboe 
     Crossroad Gospel

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: 
Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • bmo@ km.dk  
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13
Torsdag tillige kl. 15-18  

Sognemedhjælper : 
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509  
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  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. 

Aktiviteter - Maj
 

Søren Ulrik Thomsen: ”En hårnål 
klemt inde bag panelet” 

Søren Ulrik Thomsen læser op af sin 
seneste bog, som består af korte tekster 
om tiden, der både forsvinder bagud 
og flygter fremover. Tekster fulde af 
sansninger, stemninger og iagttagelser. 
Fra det essayistisk reflekterende til 
erindringshistorier og prosadigte. Fra det 
rå til det rørende. Om ikke at lade fortiden 
stivne til klichéer og om at forholde sig 
kritisk til nutiden og samtidig insistere på sin 
principielle optimisme. 
Efter oplæsningen vil der være mulighed for 
kommentarer, spørgsmål og diskussion.
Korsvejstræf Onsdag 1. maj 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 2. maj kl. 12.00.
 
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 7. maj kl. 10.00.

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 torsdag 23. maj 
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 28. maj kl. 16.30.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Otto er en glad baby på ni måneder.
Ud over at have sine forældre og to 
søskende til at stimulere sig, går han også 
til Babysang i Tårnby Kirke.
Her er han en gang om ugen sammen 
med andre babyer, der sammen med mor 
eller far - nogle har også mormor eller 
oldemor med – synger, danser og leger 
sig igennem forskellige børnesange og 
salmer.
Og da Otto er en meget udadvendt og 
livlig baby er han meget interesseret, 
når pop-op englen kommer ud af 
kræmmerhuset, og også god til at 
håndtere et rasleæg.
Ligesom han selvfølgelig også har meget 
glæde af at møde sine jævnaldrende.
Men Otto har så også et arbejde.
Han er besøgsbaby i Oasen på 
plejehjemmet på Irlandsvej.
Her kommer han sammen med far, og 
det er virkelig til stor glæde.
Som en af beboerne, der kom ind i 
Oasen, mens Otto var der, sagde: Jeg har 
aldrig set dem grine alle sammen på en 
gang.
Men det er jo det, små børn gør ved os. 
Vi glemmer, at vi har ondt her og der, og 
ser kun det glade smil, der møder os.
Og glæden holder længe, for der snakkes 
meget om Otto, også når han ikke er der.
Alle husker ham, og glæder sig til hans 
næste besøg.
Så hvis du og din baby har lyst til at 
glæde nogen, er det en oplagt idé at blive 
besøgsbaby på et plejehjem.
Det glæder både beboere og 
personale, babyerne har det fint med 
opmærksomheden, og vi voksne har også 
glæde af at møde de ældre og få en snak 
med dem.
Så det er til glæde for alle.

Ida Nielsen

Gudstjenester

April
Lør 27. Dåbsgudstjeneste      11.30 Nielsen
Søn 28. 1. s. e. påske      10.00 Nielsen 

Maj
Ons 1. Hverdag er som onsdag/Eftermiddagsgudstjeneste 13.45 M. Hansen   
Lør 4. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn 5. Konfirmation      10.00 M. Hansen
        12.00 M. Hansen
Tirs 7. Konfirmanddåbsgudstjeneste      19.00 Nielsen
Tors 9. Aftengudstjeneste      19.30 Nielsen
Lør 11. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
        13.00 M. Hansen                                                                                                                    
Søn 12. Konfirmation Løjtegårdsskolen  10.00 M. Hansen
   Løjtegårdsskolen  12.00 M. Hansen                                        
Fre 17. Bededag Konfirmation Nordregårdskolen  10.30 Nielsen
   Nordregårdskolen  12.00 Nielsen   
Søn 19. Højmesse 4.søndag efter påske     10.00 Nielsen
Tor  23. Voksendåbsgudstjeneste     10.00 M. Hansen     
Lør 25. Dåbsgudstjeneste      10.00 Risum
        11.30 Risum
Søn 26. Højmesse 5. søndag efter påske     10.00 Risum
Tors 30. Kristi Himmelfartsdag 
  Konfirmation Amager Privatskole og andre  10.00 Risum   
Søn 2. Højmesse 6. søndag efter påske     10.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen

Otto en aktiv baby

Privatfoto
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MAJ 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 maj mødes netværksgruppen:
Torsdag 9. maj til aftengudstjeneste kl. 19.30. 
Gudstjenesten er en ”ønskekoncert”, hvor 
kirkegængerne selv vælger salmerne. Efter 
gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuerne.
Søndag 26. maj til Gudstjeneste kl. 10.00. 
Ved gudstjenesten medvirker kirkens tre 
præster, og efter gudstjenesten er der frokost i 
konfirmandstuerne.
Tirsdag 28. maj kl. 18.00 til forårsmiddag. 
Middagen koster 120 kr., og man medbringer 
selv drikkevarer. Tilmelding senest 20. maj til 
Ida Nielsen på 3250 4186 eller idni@km.dk                                 

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 torsdag 16. maj kl. 10.30 ved 
Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 31. maj kl. 10.45 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10. 
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center Amager, 
Digevej 110, onsdag 15. maj kl.11.00 og 13.00 
i ”cafeen” overfor afsnit B2. Ved Desirée 
Risum.

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
... er slut for denne gang, men vi mødes 
igen til efteråret. Babysang foregår i Tårnby 
Kirke seks tirsdage kl. 11.00, hvor vi igennem 
sang, leg og dans lærer nogle børnesange – 
og salmer. Det varer ca. en time hver gang 
inkl. en kaffepause. Det er gratis at deltage i 
babysang. 

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

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

Korsvejsmarked
Husk allerede nu at notere, at der er 
Korsvejsmarked lørdag 1. juni ved FDF huset 
på Gemmas Allé fra kl. 10-23. 

Præsten vil som sædvanligt være at finde i 
Lunden på Stand E5.                                                   

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til 
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer 
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og 
således blive afhentet på deres bopæl og 
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten eller 
arrangementet. 

Hvis man har behov for at benytte 
kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 
sidste hverdag, før man skal bruge den.

Ønsker man for eksempel at bruge 
kirkebilen en søndag, skal man bestille den 
senest fredag kl. 12.

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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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

FORÅRSKONCERT i Kastrup Kirke

Traditionen tro afholder Danske Bank Notes forårskoncert i Kastrup Kirke.
Under ledelse af Dan Johnsen og med deltagelse af Danske Bank Notes,
samt enkelte solister.
Gratis adgang og dørene åbnes kl.19.00                                                                   Tirsdag 30. april kl. 19.30 

Koncert: Asger Buur og Træværk
Vi får besøg af et spændende nye ensemble Træværk, 
hvor blandt andet vores tidligere bas i kirkekoret Asger 
Agerskov Buur medvirker.
TRÆVÆRK er ny nordisk instrumentalmusik som 
bevæger sig på tværs af rytmiske og klassiske stilarter. 
I kærlighed til melodi og harmonik fortælles musikken i en 
dansant og å̊ben folketone.
Musikerne er Jacob Agerskov Buur - violin, Asger 
Agerskov Buur - klaver, Dea Marie Kjeldsen - percussion 
og Mathilde Qvist – kontrabas

Søndag 28. april kl. 19.30  
i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

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

Meget få billetter 
tilbage
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Det sker også i 
Kastrup kirke:

April
Søn. 28. kl. 10 Susanne Freddin 
Skovhus
Søn. 28. kl. 19.30 Koncert: Asger 
Buur og Træsnit
Tirs. 30. kl. 17.30 
Menighedsplejens Årsmøde
Tirs. 30. kl. 19.30 Forårskoncert:  
Danske Bank Notes

Maj
Tors. 2. kl. 17-19 Noas Ark 
Søn. 5. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Tors. 9. kl. 19 Dialogandagt
Søn. 12. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Ons. 15. kl. 19 Koncert: Rudolf 
Steiner Skole i København
Tors. 16. kl. 9.30 Ældreskovtur 
til Frilandsmuseet – få billetter 
tilbage
St. Bededag fre. 17. kl. 10 
Konfirmation ved Elizabeth 
Laursen
Lør. 18. kl. 10 Konfirmation ved 
Allan Ivan Kristensen
Søn. 19. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Tors. 23. maj kl. 17 
Menighedsrådsmøde
Søn. 26. maj kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard

Søn. 26. kl. 16 Koncert: Ars 
Novakoret fra Slagelse
De har kaldt koncerten 
“Romantikken i ord og toner”, 
et program med dansk musik 
af bla Weyse, Gade, Hartmann, 
Rung, Heise og Lange-Müller.

Kristi Himmelfartsdag tors. 30. 
maj kl. 10 Allan Ivan Kristensen

Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www. Kastrup-
kirke.dk

Noas Ark 
stævner ud 
sidste gang i 
sæsonen

Forår og sidste gang i sæsonen for Noas Ark, hvor 
målgruppen er børn fra ca. 4. år.

Hvad er Kristi Himmelfart og Pinse for noget. Det 
er spørgsmålet? 

Vi spiser sammen kl. 18.30, hvor resten af familien 
også er velkomne.

Torsdag 2. maj kl. 17-20 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3

Forårskoncert: Rudolf Steiner
Rudolf Steiner Skole i 
København inviterer dig til 
en klassisk musikoplevelse i 
Kastrup kirke onsdag 15. maj 
kl. 19. 
På scenen vil 4. - 8. kl. elever 
underholde med sammenspil 
og skoleorkester i forskellige 
konstellationer. 
Repertoiret spænder over 
klassiske værker til både 
traditionelle og moderne værker.
Alle er inviteret. Fri entre.

Onsdag 15. maj  
kl. 19 i Kastrup kirke, 

Kastruplundgade

Kastrup sogns 
Menighedspleje

Tirsdag 30. april kl. 17.30  
i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Kastrup Sogns Menighedspleje afholder
ÅRSMØDE

tirsdag den 30. april 2019 kl. 17.30
i Kastrup Kirkecenter, Gl. Skovvej

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning v/formanden
3. Regnskab 2018 v/kassereren
4. Valg af 2    
 bestyrelsesmedlemmer
5. Besøgstjenesten
6. Dato for næste årsmøde
7. Eventuelt

Mødet er åbent – alle er velkommen
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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

Nyd forårets komme sam-
men med SAS-Koret og 
Eventyrkoret fra Herlev

SAS-Koret har inviteret Even-
tyrkoret fra Herlev, så de sam-
men kan byde på en munter 
og glad koncert i Skelgårdskir-
ken. 

- Endvidere har vi inviteret 
trioen Jazz for pleasure, som 
vil spille en afdeling, fortæl-
ler Lonny Nilsson, formand for 
SAS-Koret.  

- Der vil være mulighed for 
at synge med på flere fælles-
sange, så vi sammen kan få 
rørt stemmebåndene. 

SAS-Korets dirigent igen-
nem flere år er Vlad Alexan-
dru Robu, og ved denne kon-
cert deltager pianisten Nadia 
Okrusko.

INFO:
Onsdag 22. maj kl. 
19.30 holdes koncert 
i Skelgårdskirken ved 
Vestamagercentret.

INFO:
SAS-Koret starter ny sæson 
onsdag 14. august kl. 19. Har 
du lyst til at synge med koret, 
så mød op i Skelgårdskirken.

SAS-Koret, Eventyrkoret og jazztrio i fælles koncert

Grøn kirkedag i Korsvejens 
kirke
Vi fejrer at Korsvejskirken er blevet ud-
nævnt til Grøn Kirke som den første kirke 
på Amager. Hvad gør vi, så det for alvor 
rykker noget for klimaet og miljøet? (Bat-
ter den lokale genbrugsbutik eller grønne 
kirke noget i det store billede?)
Kom og bliv klogere! (Der vil være oplæg og 
workshops for voksne og børn fra kl. 11.00 
til kl. 15.00. )

• Fælles salme om skaberværket
• Velkomst ved Einer Lyduch fra Korsvejskir-
kens menighedsråd samt sognepræst Julie 
Aaboe.
• Workshop – Lær at lave en billig bæredyg-
tig madpakke ved sognemedhjælper Lone 
Madsen og Mei Mei fra Dansk Vegetarisk 

Forening. Workshoppen henvender sig til 
børn som går i 1 – 5. klasse sammen med en 
voksen. Der er kun plads til 16 så derfor er 
tilmelding nødvendig: skriv til lone@kors-
vejskirken.dk. 
• Oplæg - Erfaringer fra andre grønne kirker 
ved repræsentant for Grøn Kirke 
• Workshop for alle – lær hvordan man la-
ver og insekthoteller og hvorfor det gør en 
forskel. Ved Jesper Johansen fra den lokale 
biavlerforening.
• Fælles spisning 
• Billede- og musik meditation inspireret af 
Pave Frans, ved Julie Aaboe og afslutning 
med salme. 

TID OG STED:
Lørdag 11. maj kl. 11.00 – 15.00

Bedre Psykiatri – Amager 
Lokalafdeling indkalder til 
ordinær generalforsamling
Foreningen henvender sig til alle, der er 
ramt af psykiske lidelser eller som har 
pårørende, der er det 
Lokalafdelingen har de seneste år hver må-
ned arrangeret Pårørendecafé med oplæg 
af eksperter indenfor forskellige områder af 
interesse for foreningens medlemmer. Des-
uden har lokalafdelingen etableret og facili-
teret samtalegrupper og mindfulnessgruppe 
for interesserede, ligesom lokalafdelingen 
har fokus på Tårnby Kommunes ageren i for-
hold til pårørende. 

Nu har to af foreningens bestyrelses-
medlemmer meddelt, at de ikke opstiller til 
bestyrelsen ved den kommende generalfor-
samling. 

- Derfor søger vi nye frivillige til at fort-
sætte det gode arbejde for de pårørende 

i Bedre Psykiatri, f.eks. Pårøren-
decaféen, samtalegrupperne 
og mindfulnessgruppen samt 
vores udadvendte arbejde i for-
bindelse med Tårnby kommu-
nes behandling og betjening 
af de pårørende, fortæller for-
mand Tommy Rasmussen. 

D a g s o r - den ifølge vedtæg-
terne, her- under fremlæggelse og 
godkendelse af bestyrelsens årsberetning 
og det reviderede regnskab. Desuden be-
handling af indkomne forslag, der skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8. maj kl. 12.

Men ikke mindst valg af bestyrelsesmed-
lemmer til at fortsætte lokalafdelingens 
arbejde. Interesserede må meget gerne hen-
vende sig til Tommy Rasmussen, formand for 
Bedre Psykiatri, Amager afdeling, Tlf. 2757 
5333 eller amager@bedrepsykiatri.dk

Ordinær generalforsamling onsdag 22. 
maj 2019, kl. 19-21 i Foreningscentret 
Postkassen, Amager Landevej 71, 1. sal, 
mødelokalerne 4+5, 2770 Kastrup
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OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
OK snakkedag - billetsalg til skovtur starter. 2. maj
Banko med mange gevinster. kr. 15,- pr. plade - 3 for kr. 
40,-. 9. maj
Varme hveder 16. maj.
Skovtur til traktørstedet Malerklemmen i Borup. kr. 350,- 
23. maj kl. 9.45 Præcis.
Kr. Himmelfartsdag lukket. 30. maj.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om 
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 
11.15.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 1. maj 
Banko fredag 3. maj  
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 8. maj
Banko fredag 10. maj
Film, Foredrag og hyggeligt samvær onsdag 15. maj
Banko fredag 17. maj
Løvsprings Skovtur kr. 350. Onsdag 22. maj, kl. 10.
Banko fredag 24. maj
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 29. maj
Banko fredag 31. maj

Bordinghus
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kom-
mune, 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.
Frokosttur med Bodil. Restaurant Karla, Dantae Plads 1. 
Onsdag 8. maj kl. 13.00 ved restauranten.
Klargøring til sommer i haven. Lørdag 11. maj kl. 11-13. 
Derefter smørrebrød. Tilmelding senest 9. maj.

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensio-
nister og 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 specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i 
nogle af vore mange faste aktiviteter, tage med på udflug-
ter og rejser, og meget, meget mere. Huset er åbent for 
aktiviteter mandag-fredag fra kl. 10-16.30.
www.taarnby.dk/solgården
Temadag i caféen hvor vi laver Japanske Kirsebær grene 
til vores sommerfest. Torsdag 2. maj kl. 13.30-15.
H.C. Jepsen underholder med Hit med sangen. Han har 
været her tidligere så glæd jer. Fredag 3. maj kl. 13.30 - 
15.30
Bankospil i caféen. Torsdag 9. maj kl. 13.10 - 15.30
Kastrupløver spiller Irsk folkemusik. Fredag 10. maj kl. 
13.30 - 15.30
Skovtur til Sorø (se husopslag) Torsdag 16. maj kl. 10.00
Ungarnsrejse. 22. - 26. maj. 
Tage Olsen byder op til dansemusik. Fredag 31. maj kl. 
13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister i Tårn-
by. 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, fælles-
sang og petanque, 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. 
Damernes lækreste 2-retters menu. Billet á 50 kr. Tirsdag 
30. april kl. 18
Fælles frokost – ræverød mad og politiske taler v. delta-
gerne. 25 kr. Tilmelding senest dagen før. Onsdag  1. maj 
kl. 12.30
Ramsløg i Kongelunden - Tag bussen fra Pilehaven med 
Henrik eller cyklen med Bodil. Vi går en dejlig tur skoven. 
Tilmelding til landgangsbrød i Pilehaven. Torsdag 2. maj 
kl. 12.
Overraskelsestur m. Bodil og Henrik – se opslag i Pileha-
ven. Mandag 6. maj kl. 10 - 14.30
Fælles frokost. Vegetarbøf, vegetar frikadelle og vegetar-
pølser 25 kr. Tilmelding i Pilehaven dagen før. Onsdag 8. 
maj kl. 12.30.
Cafe eftermiddag med Stewen Hart – Stewen med den 
store stemme og Knud på elklaver. Billet á 60 kr. Fredag 
10. maj kl. 15.
Skovtur til Splids mølle, Åmosen, Vedbygård m.m. Bil-
let kr. 300 inkl. frokostplatte, kaffe og kage. Tilmelding. 
Søndag 12. maj kl. 9.30-17.30 
Fælles frokost - pitabrød med laks og grønt 25 kr. Tilmel-
ding dagen før. Onsdag 15. maj kl. 12.30 
Seniorshop - Tøjdag - Kaffe og kage 15 kr. Onsdag 15. maj 
kl. 12.
Fællessang og varme hveder – Edith slår tonen an på 
klaveret. Kaffe og hveder kr. 15. Tilmelding dagen før. 
Torsdag 16. maj kl. 10.
Fællesfrokost - Mini stjerneskud, 25 kr. Tilmelding dagen 
før. Onsdag 22. maj kl. 12.30
Dragør museet. Cykel eller bus 33 kl. 14.03 - entré 40 kr. 
Tilmelding dagen før. Onsdag 22. maj kl. 14-16.30
Musik og kaffe i haven - se opslag i Pilehaven. Fredag 24. 
maj kl. 15.
Shiatzu massage - 1. gang 100 kr. derefter 200 kr. for ½ 
time. Tidsbestilling. Mandag 27. maj kl. 9-14.30 
Damernes lækre 2-retters menu. Billet á 50 kr. Tirsdag 28. 
maj kl. 18
Fællesfrokost – Tortillaruller 25 kr. Tilmelding dagen før. 
Onsdag 29. maj kl. 12.30

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.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver måned. 
Næste gang 19. maj. Vi mødes ved Vandtårnet, England-
svej kl. 11. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785 eller 
Asbjørn Rasmussen, 2279 5818.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Foreningen holder ferie til 24. september 2019

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128 
7999 
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej 4. 
med henvisning fra egen læge. Hver onsdag kl. 13-14.
Fysioterapeuter fortæller om fælles træningsprogram 
med Dragør. Torsdag 23. maj kl. 14.00. Postkassen

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S. 
Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333. 
amager@bedrepsykiatri.dk 
Ordinær generalforsamling. Onsdag 22. maj kl. 19 i Post-
kassen, Amager Landevej.71, Kastrup. 
Foreningen holder derefter sommerferie

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 
102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko. (Vi spiser medbragt mad kl. 13) 7. maj.
Naomi kommer - få appetit på livet. 14. maj.
Laura fortæller en historie. 21. maj.
Cafemøde. 28. maj.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårds-
vej. Hver mandag kl. 10.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør Aktivi-
tetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 4041 0868 
eller jane@piasecki.dk
Husk du kan møde bestyrelsen på Korsvejsmarked den 1. 
juni. Vi ses.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby:
Medlemsmøde om medicinrådet i Scleroseforeningens 
lokaler Poul Bundgaarsvej 1.st, 2500 Valby tirsdag 28. 
maj kl. 19 -21.30.Sammen med de øvrige lokalafdelinger 
i Københavnsområdet. Tilmelding Til Yrsa Rasmussen tlf 
2013 6105 eller asry@mail.dk. Gratis for medlemmer. Se 
mere på Scleroseforeningen.dk.

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

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Drej til 
højre, når du kommer ud fra viadukten ved Quality Hotel 
og følg vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år.
Kan du lide at svinge hofterne? Vi tilbyder gratis zumba, 
Groove, afspænding m.m. Du behøver ikke atr melde dig 

til første gang. Hver lørdag kl. 11-12.

Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 27

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Maj  2019

Jeanette Kunstleben fortsætter
Maleriudstilling med værker af 
Jeanette Kunstleben fortsætter maj 
måned ud i Skelgårdskirken
Jeanette skriver om sig selv:
- Jeg arbejder abstrakt/ekspressivt, 
hvilket betyder, at jeg ikke arbejder 
med skitser eller anden form for for-
arbejde.

- Mine billeder bliver til i selve ar-
bejdsprocessen. Motiverne dukker 
op undervejs hvor pensel, spartel og 
mine indfald arbejder med oliefarver-
ne på lærredet.

- Alle mine billeder er ”uden titel”. 
Grunden til det er, at de for mig ikke 
udtrykker nogen bestemt historie. For 
mig handler malerierne om begreber 

som struktur, farvekomposition, mod-
sætninger, balance, stemning osv.

- Det er op til beskueren selv at 
finde ud af, hvad billedet siger den 
enkelte. At male abstrakt giver besku-
erens fantasi frit spillerum.

- At give liv til de sanser er et mål i 
sig selv.

Skelgårdskirken resten af april og 
maj måned. 
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Danmarksmesterskab i Armwrest-
ling for kvinder hos TarGet Gym 

ARMWRESTLING 

Det første officielle danmarksmester-
skab i armlægning, lidt finere kaldet 
armwrestling for kvinder blev afviklet 
først i april hos TarGet Gym på Amager 
Strandvej. Initiativtagerne Zennie Ly-
derik og Laila arbejder på at få sporten 
bredt ud og få mange flere kvinder til 
at dyrke denne mere konkurrencebe-
tonede form for armlægning. 

Zennie Lyderik fortæller, at arm-
wrestling er en meget stor og aner-
kendt sport i Europa, også blandt kvin-
der, men vi har i Danmark ikke haft 
officielle stævner, hvor kvinder kunne 

stille op før nu. De første organiserede 
turneringer blev holdt i 1950. 

Der findes et forbund Armbryd-
ning Danmark og på verdensplan WAF 
World Armwrestling Federation med 
udførlige regler for, hvordan stævner 
skal afvikles.

Succesfuldt DM-stævne

I weekendstævnet deltog syv kvin-
der og 18 mænd og derudover var 50 
tilskuere mødt frem for at overvære 
denne første officielle konkurrence i 
armbrydning for kvinder.

Dagens helt store vinder blev Laila 
Lazime Ndizawa, der udover at vinde 
guld i sin vægtklasse, også vandt kvin-
dernes overall (alle vægtklasser mod 
hinanden) både med højre og venstre 

arm. Hun tabte ikke en eneste kamp 
hele dagen. 

Kort fortalt er kvinderne opdelt i 
vægtklasser, der bøjer arm mod hin-
anden og dertil er der konkurrence 
både med højre og venstre arm. Som 

eksempel bruger Laila Lazime Ndi-
zawa og Zennie Lyderik både højre og 
venstre arm i +80 kilo klassen.

SH 

Fra venstre Maria Dalgas, dommer Tonni Christensen 
og Rikke D. Andersen i høj koncentration. Foto: Kurt 
Petersen, Amager Fotoklub.

Fra venstre Zennie Kyed Lyderik og Laila Lazime 
Ndizawa, der blev vinderne af DM og de flotte 

medaljer. Kurt Petersen, Amager Fotoklub.

Armlægning om mesterskab – ny sport på Amager 
REGLERNE: De fleste har da prøvet at lægge arm!

Har du aldrig prøvet armlægning, kan reglerne kort beskrives. Armwrestling 
involverer to deltagere. Hver deltager placerer deres albuer på en pude på 
bordet og tager greb i hinandens hænder. Med den anden hånd tages fat om 
et håndtag for enden af bordet. 

Deltagernes albuer må ikke løftes fra bordet, og den anden hånd skal holde 
i håndtaget så længe, kampen står på. Målet er at bøje den andens arm helt 
ned på overfladen, så vinderens arm ligger over taberens arm. Det kræver 
både god teknik, koncentration og styrke at vinde.
På det helt uofficielle og julefrokost plan er risikoen for at tabe mange øl 
stor, hvis du er typen, der ofte overvurderer dine egne evner. 

Mange har set golfbanen i 
Dragør fra en Airbus, men 
nu får du muligheden for at 
besøge golfbanens velpleje-
de fairways, prøve drivning 
range og putting green

Tekst og foto:  
Søren Havemann

GOLF

I Dragør markeres Golfens 
Dag ved, at golfklubben til-
byder dig en søndag på golf-
banen. 

- Vi står klar med udstyr, 
træningsfaciliteter og fri-
villige, som kan hjælpe dig 
med golftips og fortælle om 

det sportslige og sociale liv i 
klubben, fortæller klubsekre-
tær Torben Ehlers.

- Banen bliver åben for alle, 
der har lyst til en naturople-
velse, lidt god motion og kyn-
dig instruktion. Vi åbner ba-
nen for dig, din ven, dit barn, 
din forælder, nabo, kollega og 
enhver anden, der har lyst til 
uforpligtende og helt gratis at 
prøve at slå til en masse golf-
bolde.

- Det er vigtigt at under-
strege, at det er fuldstændig 
underordnet hvilken form, du 
er i, hvilket tøj, du har på, og 
hvor meget eller lidt, du ved 
om golf. Alle er velkomne på 

Golfens Dag. Det vigtigste 
er at du er nysgerrig efter at 
udfordre dit gen for at spille 
golf.

- Golf er en sport, som ud-
fordrer dig teknisk og men-
talt, giver god motion i na-
turskønne omgivelser. Det 
er også sporten, hvor du selv 

bestemmer balancen mellem 
det sociale og det konkur-
rencemæssige og hvor alle 
kan spille sammen uanset 
alder, køn og niveau, slutter 
Torben Ehlers

Frivillige og socialt liv

Dragør Golfklub stiller op 

med frivillige,  der giver gra-
tis undervisning i slagteknik, 
indspil, putting og udlån af 
det udstyr, du har brug for. 

Og så er det socialt liv på 
en søndag i godt selskab med 
glade frivillige golfere, en øl 
eller vand til at slukke tørsten 
og en pølse eller to til at stille 
den værste sult. 

Har du lyst til lidt mere, har 
golfklubben en fantastisk re-
staurant, der også er værd at 
besøge.

SH

Golf er også meget 
handicapvenlig og er man 
rigtig dårlig til bens, er der 
golfbiler på næsten alle 
golfbaner. Foto: SH

Prøv putting på Golfens Dag

Golfens dag: 
Dragør Golfbane, Kalvebodvej 100, søndag 28. april 
Meld dig til åben dag kl. 10.00 eller åben dag kl. 13.00,  
bare ved at skrive en e-mail til post@dragor-golf.dk og 
oplyse hvilket tidspunkt du kommer.
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Amager Cykle Ring  
etablerer et damejunior-team og 
bliver den første klub i landet med 
egne herre- og kvindeteams for 
både juniorer og elite

Fra 2020 vil Amager Cykle Ring i sam-
arbejde med den svenske klub Staf-
fanstorp CK have et damejuniorteam 
på landevejene under navnet Øre-
sund Young Ladies, og projektet får 
opbakning fra prominente navne som 
Amalie Dideriksen og Brian Holm, der 
begge er ambassadører for teamet. 

ACR-formand Lone Billehøj giver 
projektet disse ord med på vejen: 

- Det er ret enestående, at en klub 
ikke blot har en stor pigegruppe, men 
har så mange stærke piger, at de kan 
udgøre fundamentet for et team. Det 
er vi enormt stolte af, for mange klub-
ber kæmper med bare at få piger ind 

i sporten. 
Grundlaget for teamet er, at det 

skal tage udgangspunkt i klubbens liv 
og værdier, og at pigerne skal træne 
sammen og derfor har Amager Cykle 
Ring inviteret Staffanstorp CK med i 
projektet. 

- Det har været vigtigt for os at 
sikre, at projektet er langtidsholdbart, 
og derfor er vi gået sammen med en 
svensk klub, der har den samme til-
gang til klubånd og udvikling som os. 
Desuden mener vi, at der er et stort 
potentiale i sportssamarbejde i Øre-
sundsregionen, forklarer Lone Bille-
høj. 

Udvikling eller hurtige resultater 

Cheftræner Michael Smith Larsen, der 
selv er tidligere professionel cykelryt-
ter, har haft sin første træningssam-
ling med pigerne, og han understre- ger, at målet ikke er resultater nu og 

her, men at skabe gode ryttere på sigt.  
- Vi skal ikke nødvendigvis vinde 

et hav af løb, men holde fokus på den 
langsigtede udvikling. Der er ikke tvivl 
om, at pigerne har et stort potentiale, 
og det skal forvaltes rigtigt og det 
kræver tålmodighed, fortæller han. 

Skal styrkes lokalt 

I øjeblikket er der kun ét dansk da-
mejunior-team, Team Rytger, der på 
mange områder er gået forrest og 
har leveret en uvurderlig indsats for 
dansk pige- og kvindecykling. 

Team Rytger har længe efterlyst an-
dre danske teams at køre mod, og vi 
håber, at vi kan være med til at gøre 

hinanden stærkere. Men Øresund 
Young Ladies vil helt og holdent være 
lokalt forankret med fokus på at vo-
res team-ryttere indgår i klublivet og 
klubtræningen. 

- Målet med teamsatsningen er at 
bidrage til at styrke kvindecyklingen 
og være med til at sørge for, at endnu 
flere piger kører cykelløb på højt ni-
veau. Teamet er et klubprojekt og alle 
med drømme om flere piger på cyklen 
er meget velkomne i Øresund Young 
Ladies, slutter Lone Billehøj. 

 SH

I cykel action for Øresund Young 
Ladies er det Laura Auerbach Lind. 

Foto: Jesper Skovbølle.

Young Ladies fra ACR er tvillingerne 
Trille og Nadja Reichel, Laura 
Auerbach Lind og Solbjørk Minke 
Anderson. Foto: Jesper Skovbølle.

Øresund Young Ladies • nyt damejunior-team 

Flere medaljer til Vikings 
kvinde ungdomsløftere ved 
junior danmarksmesterska-
ber

VÆGTLØFTNING

De danske junior mesterska-
ber i vægtløftning blev holdt i 
Kalundborg. AK Viking deltog 
med fem løftere. Emily Lykke 
i 45 kg klassen satte dansk 
ungdoms og junior rekord og 
det gav en guldmedalje.

Samia Danris løftede i 55 

kg klassen og satte ny person-
lige rekord og det gav en flot 
sølvmedalje.

I 59 kg klassen løftede Siff 
Wibling, men var lidt uheldig 
i træk. I stød gik det meget 
bedre med ny dansk ungdoms 
og junior rekord og en suve-
ræn guldmedalje.

 71 kg klassen var Freja 
Obel Rosendahl på gulvet og 
blev en fuldstændig suveræn 
vinder med danske junior-
rekorder i både træk, stød og 
to-kamp. Næste store mål for 

Freja er europamesterskaber 
for juniorer i Moldova til juli.

Helt nye Ronja Leutert i 71 
kg klassen gjorde det ganske 
godt med 45 kilo i træk og 61 
kg i stød, hvilket var til dansk 
ungdoms rekord og en bron-
zemedalje.

 I hold konkurrencen fik de 
fem stærke kvinder fra AK Vi-
king en 3. plads ud af 10 klub-
ber.                                           SH

Fem stærke AK Viking løftere 
med trænere efter en godt 

overstået dansk junior 
mesterskab i Kalundborg.  

Foto: Erling Langtved.

Damerne er til metal

Har du ikke fået Tårnby 
Bladet - giv os besked og 
hent denne måneds avis i et 
af vore depoter!
Dem finder du blandt andet 
her:

Kastrup
• Irma, Televænget
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, 3 steder
• Hovedbiblioteket
• Skottegårds Centret, apo-

teket og udenfor kiosken
• SAS-klubben ved diget

Tårnby
• Menu, Tårnbyvej 51
• Tårnby Torv ved alle ind-
gange samt SuperBrugsen 
ved kiosken
• Plejehjemmet Løjtegårds-
vej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Ha-
rald Nyborg
• Løjtehus

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

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

Vestamager
• REMA, Løjtegårdsvej
• REMA Kongelundsvej 326 
• Købmand Spar, Konge-
lundsvej 299
• Vestamagercenter. Bage-
ren, Biblioteket og 
Menu
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Tårnby kommunes æresme-
dalje for idræt 2018 gik til 
Tårnby Skøjte Klub

ÆRESPRIS

- Tårnby Skøjte Klub, TSK blev 
stiftet i 1985 med det formål 
at glæde alle som har lyst til 
at løbe på skøjter, og med et 
ønske om at lære så mange 
som muligt kunsten at løbe 
på skøjter, både børn, unge og 
voksne. Klubben holder til i 
skøjtehallen på Røllikevej.

Således indledte borgme-
ster Allan Andersen sin mo-
tivation for valget af Tårnby 
Skøjte Klub som modtager af 
kommunens æresmedalje for 
idræt 2018.

- TSK har alle de egenska-
ber, en forening skal have. 
Ikke kun på grund af klubbens 
fine sportslige resultater, 
men lige så meget på grund 
af alle de ting, som intet har 
med skøjteløb at gøre, men 
som betyder så meget for for-
eningslivet og fællesskabet. 

- Man er afslappede, kom-
petente, sjove og der er altid 
plads til en krammer, hvis 
man har brug for det. Derfor 

elsker alle medlemmerne 
Tårnby Skøjte Klub.

Allan Andersen nævnte alle 
de flotte sportslige resultater, 
som TSK har opnået gennem 
tiden og tilhørerne fik det 
indtryk, at det må være et im-
ponerende medaljeskab, der 
er taget i brug for at rumme 
pokaler og medaljer. 

Hvordan bliver man en dyg-
tig skøjteløber?

- Det at blive en dygtig kunst-
skøjteløber kræver balance, 
smidighed, koordinations-
evne, musikforståelse, hur-
tighed, styrke og ikke mindst 
udholdenhed. Bag de dygtige 
løbere står en række dygtige 
trænere, og ikke mindst en 
masse frivillige forældre med 
varme hænder, som klubben 
kan trække på, kunne borg-
mesteren afsløre. 

TSK sætter en stor ære i at 
fremtidssikre klubben, blandt 
andet ved at uddanne nogle 
af klubbens egne dygtige lø-
bere med den rette TSK-ånd.

- TSK-ånden betyder så 
meget for fællesskabet og 
giver plads til alle de mange 

kreative arrangementer som 
klubben også afholder, fæl-
lesspisning om onsdagen, 
fastelavn, halloween, Mor-
tens aften, juleklip, kagedyst, 
loppemarked, hårdulledag og 

perlehyggedag, sluttede Al-
lan Andersen sin begrundelse 
for prisen.

SH

TSK har meget mere at være 
stolte af…

Sæsonens sidste danske kon-
kurrence var Dansk Skøjte 
Union’s. Friløbskonkurrencen, 
som samtidig var en Grand 
Prix Finale og holdkonkur-
rence. 

Her fik TSK en dejlig over-
raskelse, da TSK blev kåret til 
den 3. bedste klub i Danmark. 
Dette er ekstra flot i betragt-

ning af, at man eksempelvis 
i Tårnby kun har en hal, som 
man deler med en ishockey-
klub - og offentlig åbningstid.

TSK´s store elite hold på 20 
dygtige skøjteløber måtte da 
også kæmpe om de få medal-
jer. 

Det blev til fem spektaku-
lære medaljer. Hele fire im-
ponerende medaljer ud af syv 
mesterskabsløber blev det til, 
hvor den ene var i GPX. Syv 

skøjteløbere i Top 5 og 12 lø-
ber Top 10. 

Ellen G. Danielsen (Ju-
nior M – 15-19 år) og Cecilie 
P. Christensen (Senior K1) 
vandt guld, Natalee Rasmu-
sen (Springs M 10-12 år) og 
Victoria Møgelgaard (Debs M 
12-13 år) flot bronze. Annika 
Skibby (Junior M-GPX 15-19 
år) fik overraskende sølv i GPX 
finalen, hvor de seks bedste 
fra hele Danmark var samlet.

TSK havde den sidste 
udenlandske internationale 
konkurrence i Hamborg (25. 
Hamburger Michel) i begyn-
delsen af april, hvor hele 18 
klubmedlemmer deltog.

Men inden kunne man op-
leve et storslået show som 
afslutning på den hjemlige 
skøjte sæson med masser af 
god musik – i år som en hyl-
dest til Kim Larsen. 

Her havde TSK over 130 
deltagere på isen, lige fra 
skøjteskole-eleverne til de 
dygtigste i hele Danmark. 

Showet fandt sted sidst i 
marts og vil blive omtalt i 
kommende udgave af Tårnby 
Bladet.

Det er en tradition, at den 
lokale skøjteklub slutter med 
alle kvinder (og få mænd og 
drenge) på isen inden hallen 
lukkes ned for sommeren. 
Imens har klubben flere so-
ciale arrangementer og kon-
ditræning for at holde sport-
formen ved lige.

tsp

Borgmester Allan Andersen 
og formand Brian Skibby, 

TSK, med blomster og 
æresbevisningen. 

Foto: Kurt Petersen, 
Amager Fotoklub.

Den særlige TSK-ånd førte til ærespris

... og 3. bedste klub i Danmark
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Havet venter på roerne i mange båd-varianter fra 
Roklubben Øresund. Foto: Mette Bacher.

Mere ro på
Lørdag 27. april kl. 10.00-12.00 holder 13 roklubber i Køben-
havnsområdet åbent hus under mottoet Kom og prøv roning. 

Således håber Roklubben Øresund, at potentielle baglæns-
roere finder vej ned på Kastrup Gamle Lystbådehavn for at se 
roklubben og bådene, samt høre om, hvad rosporten har at 
byde på mht. aktiv motion i det fri.

Hvis man har lyst til at få en lille gæstetur i en 4-åres inrig-
ger, så tag noget ikke for løsthængende fritids/-eller sports-
tøj og en jakke på. Båden medtager to gæster og to erfarne 
roere plus en instruktør/styrmand på styrmandssædet.

Rokursus for nye roere starter tirsdag 30. april kl. 17.30 og 
derefter hver tirsdag og torsdag til en gang midt i juni. Det 
tager 6-7 roture med en instruktør for at lære at ro.

Roklubben Øresund, Kastrup Gamle Lystbådehavn, Amager 
Strandvej 413, 2770 Kastrup
Parkering bag klubben overfor Skøjtevej.

Bowling for ungdom
Bowlingklubben Spares And Strikes, SAS, ta-
ger pr 1. august hul på en ny æra. En ung-
domsafdeling for unge mennesker i alde-
ren 6 til 17 år bliver en realitet, da Sundby 
Bowling lukker deres ungdomsafdeling 
efter mange års godt arbejde. 

SAS satser på de unge – både nybegyn-
derne og dem, der har talentet, og derfor til-
fører SAS nogle af landets bedste trænere, der kan varetage 
alt fra nybegyndere til ungdomstalenter på højt plan. 

SAS rummer alt fra nybegyndere til landsholdsspillere - 
Jesper Agerbo (verdensmester 2016), Britt Brøndsted, Anja 
Ginge Jensen og Rikke Holm Agerbo er alle en del af verdens-
eliten.
INFO:
Lanes & Lounges på Englandsvej/Astridsvej i Kastrup
Tirsdage i kl. 19.00-20.00. 
Ungdomsspillerne kommer til at træne om tirsdagen fra kl. 
18.00-19.00
www.sparesandstrikes.dk

Vandring for varme hveder
Det er en tradition i Danmark, 
at man i København store bede-
dags aften går tur på volden og 
bagefter nyder de varme hve-
der i hinandens selskab.

Den tradition har Motionsfor-
eningen København taget op og 
inviterer alle, som har lyst til at 
være med, til en dejlig vandre-
tur omkring og på voldene om-
kring Kastellet i København. 

Turen, som er afmærket med 
pile og bånd, er ca. 10 km lang; 
men man er selvfølgelig vel-
kommen til at forlænge den, 
hvis man vil opleve lidt mere af al det spændende, som altid 
foregår den aften på Kastellet. 

For at være med til Motionsforeningen Københavns ar-
rangement skal man møde op på startstedet 16. maj på Vi-
benshus Skole, Kertemindegade 10, København Ø, og købe 
et startkort. Der er start på turen mellem kl. 18 og 18.30. 
Startkortet koster 30 kr., og prisen dækker selve turen samt 
et diplom og ikke mindst kaffe (eller te) og hveder, når man 
kommer i mål. Hvis man ikke ønsker kaffe og hveder, er prisen 
dog kun 20 kr.

Der er god tid til at gå turen, men man skal dog være i mål 
senest kl. 21. Alle er velkomne.

Karen Lintner.

Carsten Quistgaard fra NTK 
Amager blev Tårnby Kom-
munes Idrætslederpris

PRISVINDER

Det var formanden for Kul-
tur- og fritidsudvalget Henrik 
Zimino, der stod for overræk-
kelsen af Tårnby Kommunes 
Idrætslederpris og skulle sige 
de mange pæne ord om Car-
sten Quistgaard, formand for 
NTK Amager, Nøragersminde 
Tennis Klub, der spiller på ba-
nerne på Vestamager.

Henrik Zimino kunne for-
tælle, at Carsten Quistgaard 
gjorde sit indtog i tennisspor-
ten i 1987 efter at hans to 
talentfulde døtre havde gået 
til tennis i Tårnby Kommunes 
Ungdomsskoles sommerakti-
viteter og herefter blev meldt 
ind i tennisklubben Nøragers-
minde Tennis Klub. 

- Din første opgave var i 
juniorudvalget, hvor du ud-
førte et stort arbejde for 
klubbens ungdom ved turne-
ringer, amagermesterskaber, 
træningslejre og ikke mindst 
pasningen af klubbens grus-
baner, fortale Henrik Zimino.

- Efter en del år i bestyrel-
sen blev du i 1996 valgt som 
formand. I alle årene har du 
været en stor drivkraft i klub-
ben og har medvirket til et 

godt samarbejde med Tårnby 
Kommune. Blandt andet med 
cafeteriet på idrætsanlæg-
get, udvidelse og renovering 
af tennisanlægget og ikke 
mindst i planlægningen og 
byggeriet af Skelgårdshallen, 
som har betydet, at der også 
kan spilles tennis om vinte-
ren på Vestamager.

- Carsten, du har også været 
en stor profil i Københavns 
Tennis Union og i Dansk Ten-
nis Forbund gennem årene og 
i 2009 blev du tildelt Dansk 
Tennis Forbunds fortjenstnål 
for dit store arbejde for ten-
nissporten. 

- At du også er i bestyrel-
sen for Kastrup Tårnby Idræts 
Sammenslutning, KTIS, vores 

lokale paraplyorganisation 
for idrætsklubberne, viser dit 
lokale engagement.

Det var en synligt ydmyg og 
stolt prismodtager, der greb 
mikrofonen og naturligvis 
takkede for prisen, men også 
takkede kommunen for det 
rigtige gode samarbejde og 
håbede, at det ville fortsætte 
med at udvikle det dejlige 
tennisanlæg på Vestamager.

SH

Henrik Zimino giver Carsten 
Quistgaard sit hurra og 
blomster, men der blev 

ikke sagt skål. Foto: Kurt 
Petersen, Amager Fotoklub.

Døtrene viste vejen

For anden gang på en måned 
blev Christine Busch An-
dreasen (KMB) kåret til Årets 
Fund 2018

Det var formanden for Ka-
strup Tårnby Idræts Sammen-
slutning Jørgen Jørgensen der 
skulle kåre Årets Fund i Tårn-
by Kommune. Og det blev en 
ung 17-årig badmintonspiller.

At Christine også i år har 
smashet sig til Amager Bla-
dets pris som årets fund sæt-
ter en streg under, at vi har at 
gøre med et rigtig stort bad-
mintontalent.

Jørgen Jørgensen gav Chri-
stine mange fine ord med på 
vejen. Årets Fund har spillet 
badminton lige siden sit 12. 
år. Har været en fast del af det 
danske ungdomslandshold i 
både dame- og mixdouble. På 
sin vej mod toppen har hun 
ydet en utrolig indsats i sin 
klub, Kastrup Magleby Bad-
mintonklub 2010, og hun vi-
ser i dag sine mange talenter 
på klubbens 1. divisionshold. 

Christine deltog første 
gang i Europamesterskaberne 
for U15 i 2016, og har siden 
deltaget i EM for U17 og U19. 

Ja rent faktisk blev du alle-
rede som 16-årig udtaget til 
verdensmesterskaberne for 
U19. 

I top-200 for doubledamer

- I dag har du allerede pla-
ceret dig i top-200 for da-
medoublespillere på se-
niorranglisten, mens du på 
juniorverdensranglisten er 
placeret som nummer otte i 
damedouble, fortalte Jørgen 
Jørgensen. 

Disse flotte placeringer be-
tyder udtagelse til Ungdoms 
Verdensmesterskaberne i 
Toronto og udtagelse til Ung-
doms Europamesterskaberne 
i Tallinn, hvor du klarede det 
super flot.

- Så alt i alt en utrolig flot 
præstation opnået alene i 
2018, sagde Jørgen Jørgen-
sen

SH 

Jørgen Jørgensen, formand 
for KMB og prisoverrækker, 
måtte have brillerne af for 
at få en rigtig badminton 
krammer af Christine Busch 
Andreasen (KMB) dette års 
fund.  
Foto: Kurt Petersen, Amager 
Fotoklub.

Årets fund fundet for  
anden gang i år
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Er du, eller har du været tjenestegørende 
i Søværnet eller Marinehjemmeværnet?

Så er et medlemskab i Brøndby Marineforening måske noget for dig?

BRØNDBY MARINEFORENING

Vi er en stærk forening, som sætter 
kammeratskabet i højsædet, og hvor vi 

har mange aktiviteter og spændende 
foredragsholdere. Vi har også et 

Skyttelav, som giver dig mulighed for 
at prøve kræfter på skydebanen.

Marineforeningens formål er bla. at 
fremme Nationens Interesse for Søværn 

og Søfart. Brøndby Marineforening har 
domicil på Marinegården i Brøndby, 

som vi igennem en lang årrække har 
istandsat og vedligeholdt. 

Et projekt som vi har brugt 
mange penge og megen tid på, men 
resultatet er enestående. Et resultat 

vi er stolte af, kom selv og se.

Du kan kontakte os via mail: 
marinegaarden@mail.dk 
Du kan også kontakte banjermester 
Gert Allan Larsen på tlf. 2043 8796 
eller mail: gert-allan@larsen.dk 
Eller sende et brev til: 
Brøndby Marineforening, Marinegården, 
Sognevej 35, 2605 Brøndby.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Brøndby Marineforening er en lokalafdeling 
af Danmarks Marineforening. 
Ud af foreningens rundt 9.300 medlemmer 
er ca. 200 medlemmer i Brøndby.  

Læs mere om Brøndby Marineforening 
og Danmarks Marineforening på: 
www.marineforeningen.dk  

Er du, eller har du været tjenestegørende i
Søværnet eller i Marinehjemmeværnet,

ansat i handelsfl åden eller fi skeriet, eller er du blot
interesseret i Danmarks maritime fortid og nutid?

- så er et medlemskab af Amager Marineforening måske noget for dig?

Siden stiftelsen i 1913 har Danmarks Marineforenings motto været

”For Søværn og Søfart”

Foreningen sætter kammeratska-
bet, som det kendes blandt søens 
folk, i højsædet, og vi står sammen 
om spændende foredrag og udad-
rettede aktiviteter for medlemmer-
ne.

Amager Marineforening er én 
blandt godt 70 afdelinger i 
Danmarks Marineforening 

(www.marineforeningen.dk), der sam-
ler ca. 8.500 danske medlemmer for at 
styrke nationens interesse for Søværn 
og Søfart.

Du kan læse om os på 
www.amagermarineforening.dk eller 
kontakte  afdelingsformand John Ras-
mussen på jorras61@gmail.com.

Er du, eller har du været tjenestegørende i
Søværnet eller i Marinehjemmeværnet,

ansat i handelsflåden eller fiskeriet, eller er du blot
interesseret i Danmarks maritime fortid og nutid?

- så er et medlemskab af Amager Marineforening måske noget for dig?

Siden stiftelsen i 1913 har Danmarks Marineforenings motto været

"For Søværn og Søfart"
Foreningen sætter kammeratskabet, som det kendes blandt søens folk,

i højsædet, og vi står sammen om spændende foredrag
og udadrettede aktiviteter for medlemmerne.

Amager Marineforening er én blandt godt 70 afdelinger i Danmarks Marineforening 
(www.marineforeningen.dk),

der samler ca. 8.500 danske medlemmer
for at styrke nationens interesse for Søværn og Søfart.

Du kan læse om os på www.amagermarineforening.dk eller kontakte 
afdelingsformand John Rasmussen på jorras61@gmail.com.

               AMAGER MARINEFORENING

HER OG DER OG ALLE VEGNE 
er i maj Open Gallery. Fernise-
ring fredag 3. maj kl. 16, hos 
Gallery Open i Holmblads-
gade, hvor de tre Amager 
kunstnere Anita Nielsen, Ina 
Wittbold og Stig Løvenkrands 
deltager.

Der vil være malerier og 
keramiske skulpturer, Ina og 
Stig er begge fra Kastrup, 
Anita er fra Sundby, de er alle 
tre medlemmer af den aktive 
Kunstnergruppe10Plus2, som 
udstiller her og der og alle 
vegne sammen.

I dette tilfælde huserer de 
hos Open Gallery fra 3. til 
19. maj, de er friske på jeres 

besøg til en dialog om deres 
kunst.

Man kan finde Open Gallery 
i Holmbladsgade 15, ejeren af 
Galleriet Linda Mathiesen er 
selv kunstner og er født og 
opvokset, ja gæt selv, i Ka-
strup naturligvis.

Foto: Keramik øverst 
Stig Løvenkrans: Raku 
læsergruppe
I venstre spalte  maleri af 
Anita Nielsen og herover af 
Ina Wittbold.

Årets kulturbazar inviterede gæsterne på

Lula Gebreslasie inviterede til eritreansk 
kaffeceromi. Der bredte sig en duft af kaffe 
brygget på friskristede bønner, hjemmebagt 
brød, popcorn og clementiner. 

Baptisterne fortalte deres historie og 
krydrede fortællingen med gospelsange.

 Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Billedtekster: Rikke Klæsøe, Tårnby kommunebibliotek.  
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
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Redaktørens tidligere læ-
remester udi det maskime-
kaniske erhverv har sendt 
nedenstående erindrings-
skrivelse

I folketingssamlingen 1958-
59 havde et internt udvalg 
udarbejdet et lovforslag om 
lærlinge i forsvaret. Februar 
1960 afgav udvalget betænk-
ning.

Forsvarsminister Poul Han-
sen konstaterede, at der i 
marts 1960 var flertal for 
lovforslaget. For første gang 
i dette århundrede, var der 
indgået et forlig mellem de 
4 gamle partier: socialdemo-
kratiet-venstre-konservative 
og de radikale. ”Den dag blev 
de radikale medlem af Nato-
klubben”.

Forslaget var forudsætnin-
gen for at nedsætte værne-

pligten fra 18 til 12 måneder, 
at man skulle hverve 5000 fri-
villige, som man kaldte ”For-
svarets hårde kerne”.

Man skulle henvende sig til 
unge med almindelig folke-
skoleuddannelse.

Hvervningen skulle ske 
gennem dagbladsannoncer. 
Der skulle så etableres en 
række lærlingeuddannelser i 
de tre værn.

Denne nye personelord-
ning skulle træde i kraft jan. 

1961. Søværnet havde ud-
arbejdet planer for de nye 
lærlingeuddannelser. Tele-
væsenet - artilleriet - torpedo 
- radio og intendantur havde 
deres egne lærlingeskoler, 
men maskinfolket kunne ikke 
få plads nogen steder. Måske 
kunne man oprette noget i 
enten Frederikshavn eller i 
Korsør. Et medlem af kommis-
sionen mente, at man måtte 
bygge noget nyt, men det 
ville nok blive for dyrt.

Ude på Lynetten sad to æl-
dre maskin-orlogskaptajner 
og havde strikket en uddan-
nelse til maskinfolk sammen. 
Den skulle hedde skruestiks-
arbejder, fordi den kun havde 
1½ års uddannelse på skolen, 
inden den såkaldte nyttetje-
neste, hvor lærlingen skulle 
udbygge sin uddannelse og 
samtidig indgå i daglige tje-
neste ombord. På den måde 
kunne man give noget tilbage 
for uddannelsen på skolen.

Man skulle så vende tilbage 
til skolen efter 3 år, repetere 
færdighederne, udføre og 
bestå en svendeprøven, som 

skulle ende med et svende-
brev. 

Man kunne så vælge at for-
lade Søværnet med en pæn 
pose penge, eller man kunne 
forsætte på enten sergent 
eller officersskole og på den 
måde skabe sig en karriere 
i forsvaret. Man håbede på 

at ca. 30 procent ville gøre 
tjeneste i forsvaret efter lær-
lingetiden. Man må vel sige, 
det var en succes, efter som 
omkring små 2000 maskin-
konstabler gennemgik uddan-
nelsen.

REDAKTØREN er sig ikke bevidst om den sam-
fundsgode indsats han gjorde ved at melde sig til 
”Forsvarets hårde kerne” i 1964-69. Man måler et 
metals hårdhed ved at presse en hård genstand 
ned i metallet med en bestemt kraft.

Den fordybning der efterlades i metallet kan 
måles og give en talværdi for hårdheden.

Redaktøren er helt klar over at hans aftryk på 
forsvarer ikke har genereret nogen nævneværdig 
fordybning.

Undskyld!

Redaktøren har modtaget:

Hvorfor lærlinge i forsvaret
Læremesteren underskriver 
sig ”Med hilsen og 
sværdslag, professor G.E. 
Vind. Det rigtige navn er 
redaktionen bekendt, nemlig 
Leif Rislund.

Tårnby Musikskoles 
slagtøjsorkester åbnede årets 
Kulturbazar  for fuld musikl. 

Trygve Dreijer satte vanen tro gang i dansegulvet med sin 
harmonika. 

Kursisterne fra Sprogskolen 
havde igen tryllet i køkkenet 

og serverede lækre 
smagsprøver hele dagen. 

musik, mad, dans og kreativitet
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Derfor blev jeg frivillig – eller - Den 
nye frisør med det meget korte hår

Af Annie Petersen 
frivillig ved Stafet for Livet

Det er vanskeligt at skifte frisør; at bli-
ve klippet er en tillidssag, det er lidt 
ligesom, hvis du er glad for din læge 
eller tandlæge, personen holder op og 
du skal finde en, du kan få samme per-
sonlige forhold til.

Min frisør flyttede sydpå, og efter et 
par ikke så gode forsøg hos nye frisø-
rer, sagde min datter, at jeg da kunne 
prøve i salonen, hvor hun går. Der er 
en, der hedder Karin, jeg tror hun pas-
ser til dig, lød beskeden.

Jeg fik bestilt tid, blev budt velkom-
men af Karin og blev klippet, mens vi 
talte om stort og småt. Hun var godt 
nok lidt korthåret, men hvad ved jeg 
om hårmode!

Det blev tid en ny klipning, og den-
ne gang sagde Karin, hvis jeg havde 
tænkt at blive fast kunde, ville hun 
lige sige, hun var opereret for kræft 
og var i kemo behandling. Det betød, 
hun ikke havde det godt hver dag, og 
nogle dage kunne hun ikke arbejde. 
Hvis det gik ud over mine aftaler, blev 

der ringet fra salonen, og jeg kunne få 
en ny tid eller blive serviceret af en af 
de andre kollegaer.

Meget mere end klipning

Ved vores samtaler under disse klip-
ninger lærte jeg meget om, hvordan 
det er at være kræftpatient både i 
sundhedssystemet og personligt. 

Det blev tid for den første Stafet for 
Livet i Tårnby, og jeg lovede Karin at 
komme forbi, og se, hvordan det for-
løb. Det var imponerende, så meget 
der var stablet på benene. Jeg havde 
ikke forstillet mig, at hele plænen ved 
Tårnby Skole var i brug, og at så mange 
var frivillige og holdt stafetten køren-
de i 24 timer.

Efter stafetten var der en i Karins 
gruppe, der meddelte, hun ikke kunne 
deltage mere. Ideen om, at jeg kunne 
få pladsen, luftede Karin for mig. Jeg 
var interesseret, og skulle møde grup-
pens tredje medlem, Janne for lige at 
føle, om vi synes, vi kunne arbejde 
sammen. Det blev et fint møde over 
en god kop kaffe, og vi aftale at mødes 
igen og fordele arbejdsopgaverne.

Der kom flere møder, men specielt 
husker jeg et, hvor både Karin og Jan-
ne sagde, de var lidt energiforladte og 

trætte, men begge havde alligevel væ-
ret til træning om morgenen, og Janne 
skulle afsted igen senere på dagen. 

Og der sad jeg som ”rask”, og tænk-
te på alle de gange, jeg har fundet på 
undskyldninger og overspringshand-
linger for ikke at løbe en tur! 

Jeg har også mødt Karins aftentræ-
ningsgruppe, det var ikke kedeligt. 
Magen til åbenhed, medfølelse, energi 
og vilje havde jeg ikke forventet hos 
personer, der har eller har haft kræft. 
”Er du også syg?” blev jeg spurgt. 
”Nej”, svarede jeg og havde lyst til at 
tilføje, ikke endnu, for statistisk set er 
risikoen jo høj.

Jo mere jeg kommer ind i arbejdet 
med stafetten, jo mere må jeg beun-
dre de personer, der deltager i arbej-
det med at få det hele til at fungere. 
Flere i arbejdsgrupperne er tidligere 
kræftpatienter, der gør alt for at an-
dre i samme situation får en rigtig god 
oplevelse ved årets stafet. Andre er 
”arbejdsramte” og bruger fritiden på 
projektet.

Det er ikke fordi, jeg ikke har haft 
kræft tæt på. Begge min forældre 
døde af kræft, og der har været fa-
milie, venner og kolleger, der også er 
blevet ramt. Hele mit voksenliv har jeg 
været medlem af Kræftens Bekæm-
pelse for at støtte ”det gode formål”, 
men nu, hvor jeg har mødt alle disse 
dejlige mennesker, der har kræft el-
ler har haft kræft, synes jeg godt det 
kunne gå lidt hurtigere med at få ”det 
gode formål” til at komme med flere 
resultater til hjælp for patienterne. 

På’en igen
Det er nu blevet tid til at planlægge Stafet for Livet 2019, som holdes lørdag 
31.  august og søndag 1. september og jeg er med som frivillig igen, denne 
gang som tovholder for Fighterne.

Oplevelsen ved sidste stafet var kun positiv. Hvordan kan den være andet, 
når frivillige bruger mange timer på at glæde kræftpatienter eller tidligere 
kræftpatienter med fællesskab, underholdning, mad, konkurrencer, børne-
løb, lysceremoni og meget andet.

I min gruppe skulle vi sørge for Fighterne hele døgnet, og det blev ved 
hjælp af sponsorer til frokostbuffet, kaffe med kage, sandwichs til aften, 
morgenbrød og øl/vand/vin/juice/frugt.

Desuden havde vi en lodtrækning blandt Fighterne med sponsorerede ga-
ver og blomsterdekorationer.

Kom så mænd!

Der manglede kun en ting – mænd! Det undrede mig, at der ikke var flere 
mænd, der havde meldt sig som Fightere. Statistisk set er der nogenlunde 
lige mange mænd og kvinder, der rammes af kræft, så hvor blev mændene 
af? 

Jeg håber, der er andre derude, der vil ofre fritid på at gøre dette års sta-
fet lige så vellykket som i fjor. Man kan være frivillig fra nu af under plan-
lægningen, eller man kan ”nøjes med” at være frivillig under afviklingen af 
stafetten.

Annie Petersen

Frisøren viste vejen til stafetten

For første gang i Rotary 
Danmarks historie kan to 
rotarianere, der er optaget 
samtidig, fejre 50 års jubi-
læum som fortsat aktive i 
den samme Rotary Klub

Claus Ehlers og Christian Mø-
rup blev ved den årlige char-
terfest tilbage i 1969 optaget 
i Tårnby Rotary Klub, og 50-
års jubilæet er netop blevet 
markeret ved en charterfest i 
Tårnby Selskabslokaler, hvor 
klubben har sit domicil.

Christian Mørup og Claus 
Ehlers er fortsat særdeles ak-
tive i klubbens virke, som de 
begge har været det gennem 
alle årene.

Et af Tårnby Rotary Klubs 
adelsmærker er engagemen-
tet inden for den interna-
tionale ungdomsudveksling, 
hvor klubben har sat varige 
spor for internationalt sam-

arbejde og forståelse. Unge 
mellem 16 og 18 år fra hele 
verden kan få tildelt et års 
skoleophold i Danmark, lige-
som danske unge kan få et års 
skoleophold i udlandet uden 
for Europa.

Som tak for den aktive del-
tagelse i Tårnby Rotary Klub 
gennem 50 år blev de to ju-
bilarer dekoreret som Paul 
Harris Fellows med særligt 
hædersemblem med safir 
samt det meget sjældne 50 
års Rotary emblem.

Præsidenten motiverede i 
sin tale den store indsats for 

klubben, de to jubilarer har 
ydet gennem et halvt århund-
rede og fortsat aktivt bidrager 
med.

250 klubber og 10.000 med-
lemmer

Rotary blev stiftet i 1905 i 
Chicago og ideen om lokale 
klubber med medlemmer fra 
forskellige brancher bredte 
sig hurtigt. 

I dag har Rotary Internatio-
nal ca. 1,2 mio. medlemmer i 

ca. 200 lande verden over.
Den første Rotary Klub i 

Danmark blev stiftet i 1921. 
Rotary omfatter i Danmark 

ca. 250 klubber med i alt ca. 
10.000 medlemmer. På Ama-
ger er der syv Rotary Klubber 
med Amager Rotary Klub som 
den ældste. Klubben blev stif-
tet i 1939, og Tårnby Rotary 
Klub kom til som den fjerde i 
rækken i 1967.

tsp

Fra venstre:  distriktsguvernø-
rens repræsentant Løkke Munk 

Kirkegaard fra Amager Rotary 
Klub, og fra Tårnby Rotary Klub 

50 års jubilar Claus Ehlers, 
præsident Tommy Møller og 50 

års jubilar Christian Mørup.

Ehlers og Mørup skriver Rotary historie Flere til det faglige
Erhvervsuddannelserne i 
Region Hovedstaden får 
i år flere ansøgere end 
sidste år. Det viser de se-
neste søgetal for landets 
ungdomsuddannelser, 
som netop nu tikker ind. 
14,2 procent af de unge i 
hovedstadsregionen har i 
år søgt ind på en erhvervs-
uddannelse efter 9. og 10. 
klasse. Det er en stigning 
på 0,5% i forhold til sid-
ste år.

I fremtiden kommer 
virksomhederne i ho-
vedstadsregionen til at 
mangle 32.500 faglærte i 
2025 – særligt indenfor de 
såkaldte STEM-erhvervs-
uddannelser, som blandt 
andet er de tekniske og 
digitale erhvervsuddan-
nelser. Derfor er der behov 
for at sikre, at endnu flere 
i fremtiden vælger en er-
hvervsuddannelse. 
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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. 

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

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 
Villads, som har en helt almindelig familie: en mor, 
en far og en støresøster. 

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

Tegn abonnement NU!

Priser 2019-20
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement   

Gruppe A:  Række 1 til 11 200 kr. (800 kr. + 50 kr. = 850 kr.)  
Gruppe B:  Række 12 til 15 170 kr. (680 kr. + 50 kr. = 730 kr.)

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

Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk eller ring 29 46 60 93 
eller 29 46 60 77.

Billetter i løssalg sælges kun i  Kulturhuset KastrupBIO  en uge før hver  
forestilling. Priser mellem 220-250 kr. og husk KUN KONTANT

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! 
23. - 24. og 25. marts kl. 19.30

© Operettekompagniet
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Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

DEN EVENTYRLIGE PARK – dansk tale
27 – 28/4:  kl. 14.00 + 15.30
4 – 5/5:  kl. 13.45 + 15.15 fr. u. 7

ASTERIX OG TRYLLEDRIKKENS 
HEMMELIGHED – dansk tale
27 – 28/4:  kl. 13.30 + 16.00
4 – 5/5:  kl. 13.15 t. f. a.

DEN SIDSTE GENTLEMAN
26/4 – 1/5:  kl. 17.30 fr. u. 7

AVENGERS: ENDGAME – 2D
26/4 – 8/5:  kl. 19.30

GØG OG GOKKE
26/4 – 3/5:  kl. 18.00
4 – 5/5:  kl. 15.45 + 18.00
6 – 8/5:  kl. 18.00 fr. u. 7

TIL VI FALDER
26/4 – 1/5:  kl. 20.15
2 – 8/5:  kl. 17.15 t. o. 11
Visningerne 2 – 8/5 er med danske undertekster

Danmarkspremiere:
LONG SHOT 
2 – 8/5:  kl. 20.15

Programmet for perioden 9 – 23/5 kan ses på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk 
fra starten af uge 19, men vi ved allerede nu, at 
du kan glæde dig til: 9/5: Danmarkspremiere 
på både POKEMON – DETEKTIV 
PIKACHU og UGLY DOLLS og 23/5: 
Danmarkspremiere på både ALADDIN og 
KVINDE PÅ KRIGSSTIEN

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:
30/4: GØG OG GOKKE
7/5: LONG SHOT

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
30/4: DEN SIDSTE GENTLEMAN
7/5: GØG OG GOKKE

©
 D

is
ne

y
©

 C
am

er
a 

fil
m

©
 N

or
di

sk
 F

ilm
©

 S
F 

S
tu

di
o

©
 S

F 
S
tu

di
o

LONG SHOT
Charlotte Field er en af de mest indflydelsesrige 
kvinder i verden. Klog, sofistikeret og succesfuld – en 
fantastisk politiker med evner indenfor… ja, nærmest 
alt. Fred Flarsky er en dygtig og grænsesøgende 
journalist med selvdestruktive tendenser. De har intet 
tilfælles udover at Charlotte var Freds babysitter og 
første kærlighed.
Mens hun forbereder sit kandidatur til at blive USAs 
kommende præsident, hyrer Charlotte impulsivt Fred 
som sin personlige taleskriver – hvilket går meget 
imod hendes betroede rådgivere. 

UGLY DOLLS
Dukker, der ikke er perfekte ender i Grimsted - en 
anderledes by, hvor man hylder det underlige og 
mærkværdige, og hvor skønhed er mere, end hvad 
øjet ser. Den frisindede Moxy og hendes venner bruger 
tiden på at fejre deres særlighed, men nysgerrigheden 
over hvor de kommer fra, vokser i Moxy. 
Derfor tager vennerne på en rejse mod Den Store 
Verden, og på vejen støder de på Instituttet for 
perfektion, hvor smukke dukker venter på at blive 
fundet af deres menneskelige match. 
Her bliver Moxy og hendes venner konfronteret med, 
hvad det betyder at være anderledes, må kæmpe med 
behovet for at føle sig elsket og i sidste ende lære, at 
det vigtigste er at være tro mod sig selv.

KVINDE PÅ KRIGSSTIEN
Halla er en islandsk kvinde, der erklærer krig mod den 
industri og de politikere, som truer med at ødelægge 
hendes land. 
Hun går radikalt til værks, men så kommer 
et forældreløst barn ind i ligningen. Halldóra 
Geirharðsdóttir er en åbenbaring af kvindelig trods, 
sensualitet og virkelyst, mens den storslåede islandske 
natur bidrager med sit. 

POKEMON – DETEKTIV PIKACHU
Da privatdetektiven Harry Goodman på mystisk 
vis forsvinder, begiver hans søn, Tim, sig ud for at 
efterforske hvad der er sket. Undervejs støder han på 
Harrys tidligere Pokémon makker, detektiv Pikachu. 
Da de finder ud af, at Tim som den eneste kan forstå 
hvad Pikachu siger, slår de sig sammen og begiver 
sig ud gennem de neon-oplyste gader i Ryme City på 
et hæsblæsende eventyr for at opklare mysteriet om 
Harrys forsvinden.

ALADDIN
Adventurefilmen ’Aladdin’ er en live action-version af 
folkeeventyret om Aladdin, der drømmer om at slippe 
fri fra det usle liv som gadedreng og gifte sig med 
sultanens smukke datter, prinsesse Jasmin. 
Skæbnen blander sig, da Sultanens onde vezir 
Jafar vælger Aladdin til at hjælpe sig med at finde 
den legendariske magiske lampe i dybet af ”Den 
vidunderlige hule”. 
Lampen havner i hænderne på Aladdin, og han møder 
den sprudlende lampeånd Genie, der kan opfylde 
ønsker.

GØG & GOKKE…
… handler om Oliver Hardy og Stan Laurel, som 
helt tilbage i stumfilmens tid blev verdenskendt 
for deres komiske slapstik og herlige barnlige 
optrin. Da duoen forsøger at genstarte 
karrieren med en tour til efterkrigstidens 
Storbritannien, viser det sig, at de ikke nyder 
den samme popularitet, som de tidligere gjorde 
i biograferne. Desuden går touren ikke helt som 
ønsket, og da også snart helbredet og deres 
indbyrdes forhold skranter, er spørgsmålet om 
denne rejse vil blive Stan og Ollies svanesang?

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. Det bliver et vemodigt og 
overvældende gensyn med det sted, hvor de 
engang var lykkelige. 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. 

AVENGERS: ENDGAME
Efter Thanos samlede alle evighedsstenene 
og udryddede halvdelen af galaksen, måtte 
Avengers anerkende deres nederlag. Men 
det betyder ikke, at de har givet op. Nye 
medlemmer som Captain Marvel og Ant-Man, 
tilslutter sig gruppen, når der gøres klar til det 
afgørende slag.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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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

Tak til publikum for en helt igennem dejlig dag
Endnu en gymnastik opvis-
ning fra Kastrup Gymnastik-
forening KG66 løb af staben 
en dejlig solbeskinnet lør-
dag i slutningen af marts

Af Ulla Jensen, KG66.  
Foto: Gunnar Larsen,  

Amager Fotoklub.

Den sidste lørdag i marts dan-
nede Amagerhallen rammen 
om den årligt tilbagevenden-
de begivenhed, hvor foræl-
dre, bedsteforældre, søsken-
de og alle andre, der har lyst 
til at se på gymnaster - store 
som små, samles.

Alle KG66’s gymnaster vi-
ser denne dag, hvad de har 
lært i løbet af sæsonen, siden 
september og frem til slut 
maj måned.

Der var nok omkring fem-
tenhundrede publikummer, 
der kom og gik over hele da-
gen, men alle bidrog de til, 
at vores gymnaster havde en 
fantastisk dag, hvor de var i 
centrum. 20 gange skulle nye 
gymnaster på gulvet, alle med 
forskellige temaer for deres 
opvisning.

Blandt andet havde træne-
ren for de helt små med for-
ældre i stedet for musik valgt 
at synge til gymnasterne, og 
de kvitterede med en flot og 
meget levende opvisning.

Frivilligheden bærer værket

Andre havde Rengøring, Rock 
& Roll, Neonfarver og mange 
flere forskellige indlæg, alt 
med gymnastik og bevægelse 
som omdrejningspunkt.

KG66 er en forening med 
stadig flere medlemmer, hvor 
alle frivillige og bestyrel-
sen arbejder målrettet for at 
få foreningen til at fungere 
bedst muligt. I ugerne op til 
årsopvisningen er alle i fuld 

gang, og uden alle de frivilli-
ge ville denne fantastiske dag 
ikke blive til noget. Derfor 
ligger det os meget på sinde 
at fremhæve den hjælp, som 
frivillige byder ind med. 

Samtidig skal der lyde en 
kæmpe tak til Amagerhal-
len’s personale, der virkelig 
gør alt, for at vi skal lykkes; 
strøm, stole, lys, lyd og alt det 
praktiske. Basketball klubben 
skal have tak for lån af deres 
køkken, ligesom Tårnby Hånd-
bold klub for lån af køkken 
til forberedelse og ovn til at 
bage pølsehorn. 

Sidst men ikke mindst tak 
for det store antal af hjem-
mebagte kager, som famili-
erne til gymnasterne hvert 
år medbringer. Salget af dem 
giver KG66 en indtægt, der 

går ubeskåret til, at klubben 
kan opretholde et godt og le-
vende klubliv.

Vi havde en fantastisk dag, 
og da vores formand Inge 
Abildgaard afsluttede dagen 
med udmarch ved alle gym-

naster, var der stående bifald 
fra publikum, og det virkede 
som om, der godt lige kunne 
have været et ekstra nummer. 

De helt små med forældre 
leverede en flot og meget 

levende opvisning til lyden 
af trænerens stemme..

Gymnastik kan også tangere 
akrobatik...

Der var tydeligvis stor 
koncentration hos 
gymnasterne.
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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

Musikskolens teaterkoncert Ung 
bæres oppe af de unge medvirken-
des engagement - mere end af den 
teatralske opførelse - igen i år

Af Terkel Spangsbo  
Foto Michael Oxkjær,  

Amager Fotoklub

Det glæder på mange måder en æl-
dre amatørskuespiller og dramalærer 
at se så megen talentfuld ungdom på 
scenen og høre dem udsynge svært 
tilgængelige sange så godt, som det er 

tilfældet i årets præstations forestil-
ling Ung, der bæres af Tårnby Musik-
skoles børne- og ungdomsmusikere 
og sangere.

Hvert andet år gennem nu mange 
år er alle hold og solister mobiliseret 
og gået på den smalle scene i Kastrup 
Bio og har vist og ladet lyde, at de kun 
er blevet bedre og bedre. Hvis det er 
gennemsnittet af dansk ungdom, går 
kulturlivet en gylden tid i møde.

Hvis alle de tabte muligheder 
skrælles af og man overlades til mu-
sikundervisernes og familiernes glæ-

de over at se deres poder og i aller 
højeste grad deres podinder folde sig 
ud, så er det det, der tæller. Så er det 
ikke en ældre herres beklagelser over 
musikgenrer, han for længst er vokset 
ud af og unoder fra bagscene-stabens 
iver til at ville kigge ud på forestil-
lingen fra sidekulisserne, som skal 
tælle. Det skal alene de unges evner 
og musikglæde samt ikke mindst mod 
til at stå dér, broderet med elektronisk 
isenkram og give den som mentees af 
Blackman i glimmer og glamour.

En ting er de musikalske egenska-

ber, som er det tekniske holdepunkt i 
deres performance, men det, der tæl-
ler allermest, er modet, viljen, som 
de optrædende børn og unge bærer 
videre med sig i livet. Det er den disci-
plin, de har indordnet sig under, for at 
få hele det musikalske og underhold-
ningsmæssige apparat til at fungere.

Den danske sang synges på engelsk
Det kan ikke være de samme unger, 
der har udgjort de yngste børnekor 

gennem alle årene, musikskolen har 
opført store show, men koret med 

deres ivrige og veldisciplinerede 
sangere, ville kunne bære  

deres eget show. 
De er bare så gode.
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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 •

Overgange i fokus

Jeg tror ikke ordet logistik er 
det, som er brugt mest om in-
struktør og hovedorganisator 
Sibéal Hill, men det er i høj 
grad det, hun bestrider, så 
kald det instruktion. Det store 
ligger i evnen til at få sangere, 
dansere, musikere ind og ud 
af scenen uden, at det ender 
i noget, der ligner udgangen 
fra en tabt landskamp. 

Det er med til at holde ner-
verne i spænd og gør forestil-
lingen til at holde ud at se 
på. Publikum skal ikke tage 
hele den tekniske bagscene-
ballet med i deres vurdering 
af showet, det er der nørder 
til, men ligesom man ikke 
skal bedømme arbejdsgan-
gen i køkkenet efter et super 
måltid, vil et publikum ikke 
lægge mærke til, når ind- og 
udgange fungerer, men de vil 
opleve det, når det ikke gør.

Det var med til at få de små 
tre timer, showet varer, til at 
glide, at overgangene mellem 
de enkelte numre var video-
udtalelser på storskærm fra 
teenagere, som gav voksen-
verden en sjælden indsigt i 
deres tanker. Strejf, men igen 
modige strejf.

Ved afslutningen af pre-
miereforestillingen bekendt-
gjorde en tydeligt rørt Sibéal 
Hill, at det var hendes sidste 
sæson som instruktør. Hun 
blev fortjent rost for den mar-
kante indsats, hun har gjort 
fra den første opsætning af 
Musikskolens resultater. Det 
er blevet mere end en afslut-
ningskoncert for forældre, 

bedsteforældre og søskende. 
Slagelse kan glæde sig, hvis 
hun engagerer sig i sin nye 
hjemby.

De unge har fortjent bedre

Nørden kan ikke helt undslå 
sig, men må kommentere, at 
der nok er livsglæde og musik 
og langt hen ad vejen show i 
en opsætning som Ung, men 
der er også langt flere mu-
ligheder, end forholdene til-
lader.

Det er som om hele orga-
nisationen bag et show som 
dette, er tilbageholdende 
med at ønske sig mere af de 
praktiske forhold. Man skal 
ikke have været meget om-
kring i amatørteaterverdenen 
og det er i bund og grund den 
kategori, en musikskoles fore-
stilling må henregnes til, for 
at vide, at der ligger uforløste 
muligheder gemt i Ung.

Den bedste teknik kan ikke 
give fuld retfærdighed til so-
lister, når de skal overdøve 
et 40-50 mands brassband, 
der både skal ses og høres, 
dansere bliver begrænset i 
deres udførelse, når de har så 

få kvadratmeter at boltre sig 
på, kostumer, der ikke er no-
gen god reklame for den gen-
brugsbutik, hvor de er købt.

Og så er jeg sikker på, at 
det at synge på dansk vil give 
en bedre sang. Synges der 
engelske coverversioner, er 
der en kedelig tendens til, at 
sangerne efterligner original-
kunstnerne mere end de syn-
ger som sig selv. Så mere på 
dansk, tak! 

Der er så mange gode men-
nesker omkring 20, der er 
engageret i showet, at der vil 
være nye højder at nå, hvis 
Tårnby havde et hus, en sal, 
som var dedikeret til show 
og teater på samme måde, 
som andre hobbies har deres 
opvisningsbaner. Det betyder 
ikke, at nogen skal begynde at 
tænke over, om Ung var den 
oplevelse, de har troet indtil 
nu. For det var det, men som 
vi siger på avisen, læserne 
ved ikke, hvad de ikke får.

Sibéal Hill, th, danser 
og dramalærer, 

har løftet 
Musikskolens show 

fra ”blot” at være en 
afslutningskoncert til 
en reel teaterkoncert.
Her takkes hun mere 

end velfortjent for 
mange show af 

musikskoleleder 
Martine Fogt.
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