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Munken danser: Forældre hjælper med alle kostumer og de 
store dansere hjælper de mindre med de fantasifulde sminker 
(masker), som omhyggeligt skal maskes og tegnes op før hver 
forestilling. 

      Side 34

Farvel til spolebåndene: Svend Erik Nielsen har optaget 
professionelle og semiprofessionelle koncerter i Tårnby i 50 år. 
Nu er den imponerende samling  sendt til Statsbiblioteket i en 
tæt pakket varevogn.

 Side 14 
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Fastelavnsridning: 
Blandt de syv ryttere, der mødte op til tøndeslagningen i Kastrup Tårnby Rideklub, var de i 
alle størrelser - både heste og ryttere - fra den mindste pony til den største Frederiksborger 
og fra småpiger til en enkelt mand, der brugte lejligheden til  en afsluttende træning før det 
gik løs med fastelavnsridt weekenden efter.                                                           Foto: Ivan Givskov                                                                                    

Side 15 
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Per Kleis Bønnelycke 
er død
Tidligere kommunalbestyrel-
sesmedlem i Tårnby Per Kleis 
bønnelycke er død 71 år gam-
mel.

Fra 1978 til 99 var han 
medlem af Tårnby Kommunal-
bestyrelse for de radikale og 
fra 1994-97 tillige medlem 
af Københavns amtsråd. både 
i Kommunalbestyrelsen og 
amtsrådet havde Per Kleis en 
væsentlig rolle i spørgsmålet 
om et storcenter på Tårnby 
Torv.

I forbindelse med gennem-
førelse af Øresundsforbindelse 
var der tanker og planer om et 
lokalt indkøbscenter samtidig 
med, at Fields var under op-
bygning. Skulle et center byg-
ges krævede det en lokalplan, 
men Per leverede den afgøren-
de stemme, så planen ikke blev 
vedtaget.

Per Kleis havde mulighe-
den for at blive amtsborgme-
ster ved hjælp af stemmer fra 
dansk Folkeparti i 1997, men 
han afslog.

Til berlingske sagde han, at 
hvis han var kommet til mag-
ten ved hjælp af en politisk 
aftale med dansk Folkeparti, 
så havde han sovet dårligt de 
næste fire år.

- nej, det ville have været 
helt utænkeligt.

Omkring årtusindskiftet flyt-
te Per Kleis og med sin  mand 
til aabenraa.

Bank efter storm
Færøerne blev i december i fjor 
ramt af store stormskaber.

det betød at bank nordiks 
forsikringsdel ikke har bidraget 
til den færøske banks overs-
klud som forventet.

Hvor koncernen har haft for-
ventninger om et overskud på 
130-169 mio. forventes over-
skuddet nu ”kun” at udgøre 
85-100 mio. kroner.

Også nedskrivninger på pri-
vatkunder og mindre erhvervs-
kunder har bidraget til de ned-
justerede forventninger.

Crowne Plaza til 
Bella Center
da arne bang Mikkelsen stop-
pede som direktør for bella 
Center A/S blev han afløst af 
allan l. agerholm, som kom fra 
Crowne Plaza.

Alan Agerholm fik dog Plaza 
med ind i sit nye job da hotel-
let blev fusioneret med bella 
Center.

tårnbY bladet ...
... udgives af
Tårnby bladforening
englandsvej 290
Postboks 34 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 509 290

bank: arbejdernes landsbank 
5325 0507711

Mail og web:
redaktionen@taarnbybladet.dk
www.taarnbybladet.dk

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

redaktion:
Tårnby bladet skrives, redigeres og 
layoutes af medlemmer af  
Tårnby bladforening.

Terkel Spangsbo (ansv. redaktør)
Heinrich ehrenreich, birgitte bark-
holt, Vibeke Wittrup, arne Mik-
kelsen, Ivan Givskov (foto), Karin 
Ott (foto) 
annoncesalg: redaktionen - mail 
eller ring

oplag: 21.000. 17.200 husstands-
omdeles, resten distribueres via 
butikscentre, biblioteker oa. 

tryk: Provins-Trykkeriet,

distribution:
Forbruger Kontakt. Udebliver 
Tårnby bladet kontakt venligst 
Forbruger Kontakt tlf. 8813 0299 
eller email amager@d-d-c.dk

denne udgave omdeles  
4. og 5. marts 2014
Førstkommende udgave herefter 
tirsdag 1. april 2014   (deadline 
mandag 24. marts kl. 16).
* deadline for annoncer og re-
daktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

udgivelsesdatoer i 2014: 
1. tirsdag/onsdag i hver måned.* 
6. maj • 3. juni • 1. juli • 12. 
august • 2. september • 7. okto-
ber • 4. november • 2. december

* januar og august 2. tirsdag/ons-
dag i måneden.

Græd ikke over spildt...
der var en gang en 5-årig dreng, som blev ind-
lagt på et hospital. Ude i byen rasede en epidemi, 
nogle mennesker døde af, andre fik lammelser. 
de, der blev indlagt på sygehuse, lå der mest for, 
at de ikke skulle smitte andre. der var ingen kur, 
man måtte bare håbe, sygdommen gik over af sig 
selv. Man kan godt tænke spild af liv og levned, 
spild af tid.

det store antal sYge fik sat skub i udviklingen 
af det, vi kender som jernlunger. Var det spild?

de overlevende – de fleste – kom ud af syg-
dommen, men ikke af dens følger. den 5-årige 
kom ikke med på fodboldholdet. Det satte flere 
korrigerende operationer en stopper for. I stedet 
måtte han opfinde lege, hvor dynen blev bjerg-
landskab for små biler, børnebøger og ugeblade 
(som indholdsmæssigt ikke må sammenlignes 
med nutidens) blev kværnet og knægten lyttede 
til radioens P1 - der var ikke andre, før sen efter-
middag, hvor P2 trådte til. der blev lyttet til mor-
gengymnastik for kvinder og mænd og fiskerino-
teringer og farvandsefterretninger for søfarten, 
om hvorvidt vager og koste forventedes at være 
på plads og i orden. det må da kaldes spild af tid?

drengen, som ikke blev ved med at være fem år, 
gik i biffen til søndag eftermiddages dobbeltpro-
grammer i Merry, aladdin eller amager bio, ind-
til det blev erstattet med midnats ditto i atlantic 
på Christianshavns Torv. Far til Fire og sort/hvide 
cowboyfilm – både på lærredet og indholdsmæs-
sigt, de sorte var dog erstattet af røde - blev skiftet 
ud med rispigen (stærkt erotisk for en teenager) 
og Frygtens Pris. Var det måske ikke bare spild af 
tid og af de slidsomt tjente penge, erhvervet ved 
avisomdeling søndag morgen.

det Får Mig til at tænke på arbejdsgiveren, 
som udnyttede den unge arbejdskraft ved at be-
tale 10 øre for hver omdelt avis. Hun, en kvinde 
uden anden forsørgelse, havde fået tildelt et avis-
stade, en kasse på en gange to (højden) meter. Her 
sad hun fra tidlig morgen til aften, for den, der 
kunne arbejde, skulle arbejde, sommer og vinter. 
Havde hun været mand, kunne hun have fået of-
fentlig tilladelse til at bestyre en pølsevogn. nåh, 
det var et sidespring og derfor spild af tid.

trods Mærket aF sYgdoMMen som 5-årig blev 
drengen i denne historie soldat i Søværnet og til-
bragte timer med at vente, afvente og forvente. 

Han og kammeraterne blev eksperter i ventetid 
på vagter og frivagter. der blev snakket, spillet 
kort, snakket, drukket kaffe lavet ved hjælp af en 
dypkoger. Pølser blev grillet med en ledning i hver 
ende og så i den elektriske kontakt. 20 sekunder 
ved 220 volt. Det magter dagens følsomme hfi-re-
læer ikke, men så kan I jo bare ringe til grilleren og 
for 50 kroner oveni få sendt en (indføj din yndling 
pizzas nummer her). endnu et eksempel på spild 
af tid, det er du vel med på, ikk?

når Man er 66 år, kan man finde mange situa-
tioner, som overfladisk set kan karakteriseres som 
spild af tid, men går jeg lidt dybere i hovedper-
sonens liv, var det ikke spild – det var faktisk liv. 
Tiden med sygdommen og de efterfølgende ope-
rationer førte ham sammen med livsglade men-
nesker, som trods meget sværere handicap end 
hans eget har lavet beskrivelser af gode liv.

lYtning til p1 åbnede for indsigt i kampen for 
at holde de koste, stager og lysbøjer på plads, 
som lystsejlere og kommerciel trafikfart er livsaf-
hængige af. Frygtens Pris og rispigen fortalte om 
skæbner, som gav grobund for drengens forståel-
se for andre og hans sociale indstilling. Kaffedrik-
keriet med kammerater, som blev venner, åbnede 
øjnene for, at der boede mennesker uden for Kø-
benhavn og at man kunne have det godt derude.

der er ikke Mange ting her i vores universelt 
set korte liv, som er spild af tid – det skulle da lige 
være indførelsen af elektronisk kommunikation. 
Mit første computer udstyr måtte jeg tage bank-
lån til, senere er det blevet billigere, men den se-
neste udskiftning løb alligel op i mere end 15.000 
kroner, nye programmer til erstatning for funger-
bare, men ikke platform-konvertible, inklusive.

det oFFentlige sparer FriMærker ved at sen-
de dig skatteopkrævninger og andet bras på e-
mail. du skal rigtig mange gange i livet, investere 
i nyt udstyr for at kunne modtage posten – og nu 
har vi alle sammen lige betalt for at få flyttet vo-
res postkasser ud til fortovet. 

trods evige portostigninger går der mange 
frimærker på computerudstyr. er der 

andre end mig, der har tænkt på 
det?

Mange forårshilsner - husk nu at nyde 
lyset og de længere dage.

Terkel Spangsbo
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Vælg rigtigt første gang!

Sag: 21-BG0014

Sindingvej 16
2770 Kastrup

Flot, indflytningsklar etplansvilla Her får I et indflytningsklart hus, der skiller sig ud fra

mængden, ikke mindst takket være en markant tilbygning og en planløsning, der giver

plads til alle i familien.

Villaen fremstår på alle leder og kanter velholdt og indflytningsklar.

4.195.000..................................Knt.:
210.000..................................Udb.:

Alternativ finansering, Afdr.fri. Rtpl. F1 10/29,1

13.140...............................................Brutto

23.091.....................................Brutto

20.782....................................Netto

11.968...............................................Netto

170 m²..........................................Bolig:

730 m²........................................Grund:

1/4.........................................Stue/vær.:

1986..........................................Opført:

Energimærke: Sag: 21-BG0015

Vosborgvej 10
2770 Kastrup

Hyggelig murermestervilla! Nu kan I blive de næste ejere af denne klassiske

murermestervilla i Kastrup. Her får I god plads og mulighed for at "lege" med

indretningen og dermed skabe en drøm af en villa for hele familien.

2.795.000.................................Knt.:
140.000..................................Udb.:

15.709.....................................Brutto

13.951.......................................Netto

120 m².........................................Bolig:

570 m²........................................Grund:

2/3.........................................Stue/vær.:

1928..........................................Opført:

Energimærke:

Villa i
Pilegårdskvarteret

Mette og Thomas søger villa i pæn stand
med tre værelser. Gerne nyere køkken og

bad.

Pris: ca. 3 mio. 

Ring 3630 1555 for vurdering

1-plansvilla uden kælder
søges

Mikael søger villa på min. 100 m2 og 3
soveværelser.

Pris op til 3,5 mio. 

Ring 3630 1555 for vurdering

Lejlighed på min. 80
m2 søges for kunde

Mia søger ejerlejlighed beliggende i
Kastrup/Tårnby eller yderkanten af

Sundby.

Pris: 1,5 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

Rækkehus på 135 m2
Rikke søger rækkehus i Kastrup.

Det skal have 4 værelser og være
minimum 135 m2

Pris: 3,1 mio

Ring 3630 1555 for vurdering

Hos Lokalbolig får du
det som du vil ha' det 

Sammen skræddersyer vi løsningen

Ring 3630 1555 for vurdering

Lejlighed i Sundby
søges til lille familie
Lene og Kristian søger lejlighed i

Sundby, gerne i området omkring Nordre
Digevej

Pris: ca. 2,8 mio

Ring 3630 1555 for vurdering

LokalBolig Amager ApS
Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Holmbladsgade 76
2300 København S • Tlf 3630 1555

LokalBolig Amager ApS
Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Kongelundsvej 264
2770 Kastrup • Tlf 3630 1555

Nye sager hver dag på
lokalbolig .dk



4
 T

å
r

n
b

y
 b

la
d

eT
 M

a
r

TS
 2

0
1

4

Sanne-sagen kort
I februar udgaven af Tårnby bla-
det fortalte vi om Sanne Saaby, 
som lider af den sjældne, men 
også uhelbredelige sygdom 
Spielmeyer-Vogt. 

Sanne er i dag 24 år og er 
100% afhængig af hjælpere 
og familie og svækkes stadig. I 
dag har hun kun sin hørelse til-
bage og hendes skæbne er ikke 
uvis. Få, meget få patienter med 
Spielmeyer-Vogt bliver 30 år, de 

fleste ikke engang i nærheden 
af.

Sanne er terminal. det vil 
sige, at hun er døende, lang-
somt men sikkert.

Familien Saaby har fået hjælp 
af Tårnby Kommune gennem 
hele Sannes opvækst, men har 
ikke altid været enig med kom-
munen i, hvilken hjælp, der var 
bedst for Sanne. nu i Sannes 
sidste livsfase har familien bedt 

om sikkerhed for, at Sanne kan 
dø hjemme og få hjælp af sine 
faste hjælpere, men den garanti 
vil Tårnby Kommune ikke give.

afslaget er ledsaget af or-
dene ”vi kan ikke tage stilling til 
en hypotetisk situation”.

Tårnby bladet har forelagt en 
række spørgsmål til formanden 
for Social- og sundhedsudval-
get Camilla Schwalbe og dan-
ske Handicaporganisationer i 
Tårnby.

spanger

Svar fra 
handicap-
organisationerne
Forelagt artiklen fra sidste 
nummer, og svarene fra for-
valtningen og formanden for 
udvalget for området, har vi 
følgende kommentarer på 
vegne af danske Handicapor-
ganisationer i Tårnby.

Vi har dyb medfølelse med 
familien Saaby, og har selv 
oplevet lignende situationer, 
hvor man godt kan stå med 
en fornemmelse af, at myn-
dighederne arbejder imod os 
i stedet for med os.

Vi ser svaret fra forvaltnin-
gen, som et ærligt ønske om 
at gøre det bedst mulige in-
den for lovens rammer.

desværre står virkelighe-
den ikke altid mål med inten-
tionerne.

Vi har selv oplevet at have 
døende pårørende hjemme, 
og må sige, at vi har fået en 
fantastisk hjælp både fra 
hjemmeplejen og hjemmesy-
geplejen.

Måske kunne forvaltningen 
og politikerne have betrygget 
familien, ved at fortælle, at 
det er det tidligere pårørende 
har fortalt, efter endt forløb.

Med venlig hilsen
På vegne af Danske 

Handicaporganisationer i Tårnby

Lars-Peter Brogaard Nielsen
Formand       

Johnny Fredelund       
Bestyrelsesmedlem.

Spørgsmål og svar
Formand for social- og sund-
hedsudvalget i tårnby, Camilla 
schwalbe svarer på tårnby bla-
dets spørgsmål udsprunget af 
sanne saaby-sagen

Af Terkel Spangsbo

Tårnby bladet har forsøgt at få 
svar - ikke bare på Sanne Saabys 
sag, men også hvordan Tårnby 
kommune med administration og 
politikere forholder sig til  bor-
gerne, som står i komplicerede 
sociale- og sundhedsmæssige 
sager.

Tårnby bladet har kendskab 
til andre sager, hvor borgere fø-
ler sig skidt behandlet af Tårnby 
Kommune og vi har derfor med 
vores spørgsmål forsøgt at få ge-
nerelle svar, men da Tårnby Kom-
mune angiveligt ikke ønsker at 
svare på hypotetiske spørgsmål, 
har vi benyttet Sanne Saabys 
situation - med Sannes værgers 
tilladelse.

 
Er det korrekt, at en person, som 
er visiteret til hjælp (som en San-
ne Saaby) pr. automatik mister 
sine hjælpere på hospitalsophold 
efter tre dage?

CS: når en person er indlagt 
på et hospital, stopper den hjælp 
kommunen leverer, det drejer 
sig om hjemmehjælp, genoptræ-
ning, handicapbetingede ydelser, 
hjælp til ledsagelse m.m. det 
skyldes, at borgeren får hjælp af 
hospitalet/regionen til behand-
ling og pleje m.m., mens man  er 
indlagt.

Er det korrekt, at de faste hjæl-
pere ikke er til rådighed fra dag et, 
når personen sendes hjem efter 
endt behandling? 

CS: når en person er indlagt 
på et hospital, stopper de ydel-
ser som sagt, som en borger har 
i hjemmet. Som udgangspunkt 
vil disse ydelser starte op igen, 
når borgeren bliver udskrevet fra 

hospitalet. der kan være visse 
situationer hvor hospital, kom-
mune og borger skal koordinere 
hvilke ydelser, der er behov for 
efter et hospitalsophold. derfor 
kan der i nogle specifikke tilfæl-
de godt gå mere end en dag før 
en ydelse starter op igen efter en 
udskrivning, men naturligvis ikke 
ydelser, der vedrører de basale 
ydelser (personlig pleje, hygi-
ejne og mad).

Vil det være lovligt at efter-
komme en families særlige ønsker 
(når situationen eksempelvis er 
som Sanne Saabys)?

CS: det er et meget generelt 
spørgsmål. der skal som ud-
gangspunkt være en hjemmel i 
en lovgivning før kommunen kan 
yde støtte. Som udgangspunkt 
kan kommunen ikke yde støtte 
under indlæggelser. Men der kan 
i visse tilfælde laves aftaler når 
der f.eks. er tale om at borgeren 
ikke er indlagt selv om man reelt 
optager en seng på hospitalet og 
der således er tale om en ”grå-
zone” i spørgsmålet behandling/
personlig pleje e.lign.

Vil Tårnby Kommune stille en 
særlig hjælp i udsigt i en døendes 
sidste tid, hvis en familie er i en si-
tuation som familien Saabys. Og 
hvorfor vil man evt. ikke?

CS: der er hjemmel til at yde 
støtte i lov om social service til 
pasning af døende i eget hjem. 
Generelt kan det oplyses at an-
tallet af familier, der søger og får 
en godkendelse er stigende – der 
er specielt mange med cancer, 
der søger og får bevillinger. det 
er en konkret afgørelse om der 
ydes støtte.

Kan man eksempelvis lade en 
patient (som Sanne i sin sidste 
tid) beholde sine kendte hjælpere 
ved hospitalsophold. Er det lov-
ligt, kan/vil Tårnby love en sådan 
hjælp – og ikke afvise” at tage stil-

ling i et hypotetisk tilfælde”.
CS: Se tidligere svar, der vel 

dækker det spørgsmål.

Hvordan stiller forvaltning/
politikere til en families ønske 
om at lade et familiemedlem dø 
hjemme?

CS: Positivt - det må være fa-
milien og den enkeltes valg. Hvis 
det ikke kan ske i hjemmet er det 
vel kun en læge, der kan anbe-
fale noget andet, men selv her 
er det vel den enkeltes eget valg.

I hvilken grad indgår økonomi-
ske overvejelser, når forvaltnin-
gen/politikere skal træffe foran-
staltninger som i en Sanne-sag?

CS: Kommunalbestyrelsen 
fastlægger en række service-
niveauer, samtidig med at man 
fastlægger årsbudgettet dette 
indgår i instruksen til forvaltnin-
gen, der naturligvis samtidig skal 
følge gældende lovgivning.

 Hvordan opvejer man menne-
skelige hensyn med økonomiske 
hensyn?

CS: det ved jeg ikke, gør du?

Sanne Saaby er totalt afhængig af sine hjælpere og familien 
24 timer i døgnet. Den hjælp får hun hjemme, betalt af Tårnby 
Kommune. Problemerne opstår, når hun bliver indlagt.
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Er du træt af priserne hos de autoriserede mærke-værksteder?

CHOKPRIS  PÅ LILLE SERVICE

Alle reservedele overholder autoriserede 
standarder/normer indenfor kvalitetssikring,  
således at diverse garantier ikke bortfalder.

Vores åbningstider er:
Mandag - fredag 7.45 - 16.45
Weekend efter TELEFONISK AFTALE

Lille service kun 599,00 inkl. moms, 
(ekskl. reservedele, olie, oliefilter, luftfilter etc.)

-  Lille service iflg. fabriks-anvisninger  
 således, at diverse garantier bibeholdes 
 og serviceskema udleveres og du får  
 gyldigt stempel i servicebogen
-  Vi arbejder ud fra et serviceskema i  
 henhold til den specifikke bils  
 serviceintervaller og gennemgår samtlige 
   kontrolpunkter

Gammel Kirkevej 104 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 60 34 • bas@biloens.dk • 
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

C h o k p r i s

599,00

s pa r  4 4 %

n o r m a l p r i s   6 8 7 , -

I marts 349,- 
i n k l .  m o m s 

Tilbuddet gælder kun i marts • Oplys venligst 
ved tidsbestilling, at du har set annoncen i 

Tårnby Bladet

Lyser lamperne på kontrolpanelet?
Vi gennemgår 
din motor med 
diagnosetester, 
som kan måle på 
98 procent af den 
danske bilpark

Vi bliver inden for hegnet
københavns lufthavn skal kun-
ne håndtere 40 mio. passagerer 
årligt – om 25 år

Af Terkel Spangsbo

Københavns lufthavne har frem-
lagt planer for det kommende 
25 år, hvor lufthavnen i Kastrup 
vil vokse til dobbelt kapacitet 
– uden af flytte hegnet, fortalte 
adm. dir. I CPH Københavns luft-
have, Thomas Woldbye ved en 
storstilet præsentation for pres-
se og nuværende og kommende 
samarbejdspartnere. 

Modsat mange af CPHs kon-
kurrenter på det europæiske 
fastland vil Københavns luft-
havn ikke bygge en ny, selvstæn-
dig terminal. Planen er derimod 
gradvist at øge kapaciteten i det 
eksisterende terminalkompleks.

det betyder blandt andet ud-
bygning af Terminal 3 ud på for-
pladsen og nedlæggelse af bane 
12-30. 

årligt vil lufthavnen investere 
omkring en mia. kroner, hvad 
man i øvrigt har gjort gennem de 
seneste år.

- Og det handler ikke kun om 
at en større lufthavn er bedre for 
regionen. det er faktisk en nød-

vendighed, hvis vi vil sikre at Kø-
benhavns lufthavn også i fremti-
den er det stærkeste knudepunkt 
i nordeuropa, sagde Thomas 
Woldbye, da han fremlagde pla-
nerne for udbygningen.

- Udbygningsplaner bliver kun 
realiseret, hvis regionen i frem-
tiden er i stand til at tiltrække 
endnu flere internationale er-
hvervsinvesteringer og turister.

derfor var også inviteret re-
præsentanter for danske og 
skånske virksomheder, organisa-
tioner, region og kommuner, da 
de skal medvirke til at skabe be-
hovet for en større lufthavn.

Flere jobs
40 mio. passagerer vil også bety-
de flere arbejdspladser. Allerede 
i dag er Københavns lufthavn 
arbejdsplads for 23.000 men-
nesker. Med yderligere 16 mio. 
passagerer vil der ifølge inter-
nationale undersøgelser blive 
skabt 16.000 flere arbejdsplad-
ser i lufthavnen - i alt flere end 
40.000 på lufthavnens område. 

- derudover kommer en øget 
beskæftigelse i en række støtte-
funktioner, svarende til ca. 8.000 
arbejdspladser udenfor. I alt 

24.000 nye job, spåede Thomas 
Woldbye.

- I de tal er der ikke taget 
højde for de indirekte effekter, 
der ligger i at tilrejsende turister 
er med til at skabe jobs, når de 
bor på hotel, spiser på restau-
rant, bruger transport, anvender 
forlystelser og bruger penge i 
butikker i både danmark og Syd-
sverige. 

Samtidig lagde direktøren op 
til indførelse af personalebespa-
rende teknologi på eksempelvis 
bagagehåndtering og indtjek-
ning.

Tørre fakt om 
udvidelser i CPH
Finger b og C Forlænges. 
Der etableres flere gates og 
standpladser til de mellem-
store fly, der bruges til denne 
trafik
terMinalerne sMelter saM-
Men. det giver både en bedre 
oplevelse ved ankomst og 
et mere effektivt og intuitivt 
passagerflow ved afrejse
plads til Meget store FlY på 
Finger e. I takt med at selska-
berne ønsker at sætte dem i 
fast rutefart, udvides banesy-
stemet, og der etableres en 
helt ny Finger e
nY ankoMstoplevelse. an-
komstområdet vil blive mar-
kant forandret med plads til 
flere store bagagebånd. Nye 
lysindfald, markant dansk de-
sign og bedre faciliteter skal 
forbedre oplevelsen, mens 
man venter på bagagen, og 
sikre en god velkomst til dan-
mark
station til højhastigheds-
tog. 

Om reaktioner 
på lufthavnens 

visioner... 
...se side 8
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Vil du være vores næste lejer i Københavns 
eneste sundhedscenter, så er her et yderst 
attraktivt lejemål blevet ledigt:

Erhvervslejemål på 155 kvm. i 
Sundhedscenter beliggende på Kamillevej 4, 
1, 3 i Tårnby, til udlejning hurtigst muligt.

Kvartalsvise ydelser:
Erhvervsleje                    48.741

A conto varme:                 3.720

A conto vand:                    1.000

A conto fællesudgifter:    4.798

Energimærkning B2

Henvendelse til mail adr.: 
hhk@citycontainer.dk

Vil du være vores næste lejer?

Unge og ældre læser sammen
ældre sagen og 5. c på pile-
gårdsskolen har været læse-
venner i fem uger

Af Søren Havemann

Tænketanken X-linjen fra Pile-
gårdskolen har gennemført et 
forløb med fem læsedage i sam-
arbejde med Ældre Sagen i Tårn-
by. det foregik i starten af året, 
og strakte sig over fem uger samt 
en afsluttende dag med morgen-
mad og hygge.

9.x klassen havde tænkt tan-
kerne, 8.x stod for at udføre for-
løbet og eleverne i 5.c havde det 
hårde arbejde med forberedelse 
i at øve sig og træne deres læse-
færdigheder.

Hver torsdag morgen 08.30 
mødte 10-12 ældre op for en-
keltvis at sidde sammen med to 
elever som så læste eventyr højt. 
efter 45 minutter var læsningen 
samt samtale omkring livet og 
minder fra dengang færdig. ele-
verne gik videre til time og de 
ældre satte sig og fik en kop kaffe 

og et stykke kage. 
Forløbet har været en kæmpe 

succes set både med elev, lærer 
og ældres øjne.

overskredet grænser
den gensidige respekt, åbenhe-
den mellem generationer og ikke 
mindst en styrkelse af læsefær-
digheder har været til stede i høj 
grad.

eleverne fra 5. c giver udtryk 
for, at de har glædet sig til hver 
torsdag, og har været glade for at 
lære nye mennesker at kende og 
har i forløbet overskredet egne 
grænser.

de ældre har oplevet positive 
elever, der blev bedre og bedre 
til at læse, ud over det har de 
også oplevet elever, som åbnede 
sig mere og mere, og snakken 
blev meget privat efter det op-
læste eventyr var overstået.

de ældre fortæller, at det har 
været en enormt god oplevelse 
og de har nydt at sidde sammen 
med de unge og lytte til deres 
oplæsning. de fortæller sam-
stemmende også at de var begej-
strede for de unges gåpåmod og 
iver for at vise hvor dygtige de er. 

Samtidig var eleverne også 
modtagelige for både rettelser 
og gad lytte til de ældres små 
anekdoter og historier. der var 
en dejlig åbenhed mellem ge-
nerationerne og de ældre roste 
eleverne til skyerne for deres in-
teresse og nysgerrighed. 

det var oven i købet således at 
enkelte besøgte hinanden efter-
følgende og fik en lille is hjemme 
hos en af de ældre.

spændende møde
eleverne udtrykker, at det har 
været spændende at møde nogle 
nye mennesker og lære dem at 

kende over flere læsegange. En 
elev siger også, at det var dejligt 
at mærke hvordan de selv blev 
bedre og bedre som ugerne gik.

Flere sagde højt, at de ligefrem 
glædede sig til det blev torsdag 
og at det var rigtig fedt, at deres 
læsning kunne bruges. eleverne 
blev udfordret og brød deres 
egne grænser for at oplæse foran 
en fremmed. 

Fra skolens hold var det en po-
sitiv erfaring at både elever og 
ældre kunne mødes og se hvor-
dan der blev bygget nogle rela-
tioner på så kort tid. 

Skoleleder, Karen bille ud-
trykte glæde over hyggen og det 
faktum, at man kunne se hvor-
dan begge parter nød hinandens 
samvær. 

- Vi var lykkelige over at skole 
og nærmiljø kunne mødes og at 
alle involverede gik derfra med 
noget positivt i bagagen.

En klasse hvor alders-
gennemsnittet er noget 
højere end i andre klasser. 
5.c har holdt læsedage med 
højtlæsning af medlemmer fra 
Ældre Sagen.
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Kastruplundgade 11 • 2770 Kastrup •
Telefon 32 52 00 15 • www.cafeleperr.dk
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag 10.00 - 22.00

Desuden Sandwich • Burgere • Wok
Mørbrad Sandwich 129,-
Sandwichbolle smurt med peberrodsmayonnaise, grillet 
oksemørbrad, grillede tomater, rødløg, pesto, blandet salat, 
gedeost, guacamole og oliven. 
Spicy Mexicana Sandwich 109,-
Sandwichbolle smurt med mayonnaise, stegte oksekøds  og 
kyllingestrimler, champignoner, peberfrugt, tomater, rødløg, blandet 
salat, jalapenos, guacamole og chili ketchup.

Hovedretter • blandt andet
Stjerneskud a Le Perr 119,-
Friturestegt og dampet rødspættefilet på landbrød med  
røget laks, krebsehaler, tomat og agurk. Pyntet med rejer,  
kaviar, asparges, blandet salat, rødløg, citronskiver  
og thousand island dressing.

Le Perr Tallerken 119,-
Røget laks, tunmousse, rejer, marinerede kyllingestrimler,  
marineret gedeost, oliven, artiskokhjerter, panerede  
mozzarella-sticks. Serveres med salat og brød.

Entrecote 189,-
Serveres med garniture, kartofler og bearnaisesauce.  

Scaloppina gorgonzola – Kalvefilet 179,-
Serveres med kartofler, garniture og gorgonzolasauce.  

Oksemørbrad 199,-
Serveres med bacon, kartofler og garniture. Vælg mellem  
bearnaise- / peber- / gorgonzola- / champignonsauce.  

Hvidløgs Bøf 199,-
Grillet oksemørbrad med marinerede hvidløg og soltørrede  
tomater, artiskokhjerter, sæsonens garniture, dagens  
kartofler og hvidløgssmør.  

Planke af Oksemørbrad 199,-
Grillet oksemørbrad serveres med bacon, sæsonens garniture  
og kartoffelmos. Vælg mellem bearnaise- / peber- /  
champignon- / gorgonzolasauce. 

Planke af grillet Laks 159,-
Grillet laksefilet med rejer, sæsonens garniture og kartoffelmos. 
Bearnaise-/ peber-/champignon-/ eller ingefærsauce.

Planke af grillet Hakkebøf 149,-
2 stk. grillede hakkebøffer med sæsonens garniture, ost og 
kartoffelmos. Vælg mellem bearnaise-/ peber-/ champignon-/ 
gorgonzolasauce. 

Mexicansk
Nachos Classic 79,-
Varme og sprøde tortillachips med gratineret cheddarost, jalapenos, 
hjemmelavet guacamole, salsa og creme fraiche.

Spise her • hyggeligt
- med hjem • også hyggeligt
Brunch
Brunch – mandag-fredag kl. 11-14 95,- 
Røræg med bacon, små pølser, små krydrede kartofler, 
peberfrugt, tomater, yoghurt med mysli, pandekage med 
ahornsirup, frisk frugt, grillet toast ost & skinke, brød, 
marmelade, skiveost & smør. Vælg mellem appensinjuice,  
en kop kaffe eller te.

Stor Brunch Buffet 99,- 
Lørdag & søndag kl. 10-14 (ex. drikkevarer)

Forretter • udvalgte
Bruschetta all Aglio 39,-
Hvidløgsbrød med cheddarost, mozzarella og tomat. 

Bruschetta di Symfoni 49,-
Hvidløgsbrød med champignon, trøfler, tomat og gorgonzola.

Bruschetta Salmon 49,-
Hvidløgsbrød med laks, mozzarella og tomat. 

Tomatsuppe 59,-

Pasta • eksempler
Salmone 95,-
Med laks, basilikum, chili og hvidløg i flødesauce.

Fettucine 99,-
Pasta med marinerede tigerrejer, fløde- og tomatsauce, 
champignon, peberfrugt, hvidløg og parmesanost.

Pasta Penne 95,-
Med kylling og champignon i flødesauce med pesto, sour-sweet 
chili, revet parmesanost på toppen.

Penne Kylling & Karry 95,-
Pasta med kylling, champignoner, bacon, ananas, cremet fløde- 
og karrysauce. 
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AMAGERTEATRET
Amagerteatret ønsker alle abonnenter 
og andre velkommen til de tre 
stundesløse jubilæumsforestillinger 7. - 8. 
og 9. april.
Teaterforeningen er kommet godt ind i sin 50. sæson trods 
de største forandringer i foreningens historie med ændret 
antal af pladser i Kastrup Bio, hvor forestillingerne spilles. 
Antallet af spilleaftener blev udvidet med mandage for at 
kunne fastholde det store antal abonnenter.

Næste forestillinger er:

Ronja Røverdatter
Tirsdag 18. marts kl. 18.

Den stundesløse
7. - 8. og 9. april kl. 19.30. Forsalg af resterende 
billetter fra 30. marts i Kastrup Bio: 
Prisgruppe A 210,- og prisgruppe B 180,- kr.
Kom i god tid - mindst et kvarter før du plejer - og vær 
med til at markere Amagerteatrets 50 års jubilæum.

Folketeatrets hæsblæsende Den stundesløse opdaterer 
muntert Holberg, så det er en fryd, skrev Berlingske.

Når Cecilie Stenspils Pernille sender 
publikum af sted som det sidste i 
Folketeatrets udgave af Holbergs komedie 
Den stundesløse, sker det med en lige 
venstre til vores egen mentale tilstand:

- Så kan I godt tænde jeres mobiltelefoner 
igen, så I kan se, hvad I er gået glip af de 
sidste to timer og 22 minutter.

Av. Tag den. For hvad er det egentlig, vi tror, vi skal? Hvad 
er det, vi har så travlt med? Alt andet end at være til 
stede dér, hvor vi er.

Det er sådan set også det, der er 
problemet for titelpersonen, den 
stundesløse Vielgeschrei. Han har 
hovedet så fuldt af sine »forretninger«, at 
han halser gennem tilværelsen og ikke lægger mærke til 
noget som helst omkring sig. Stresset? Egentlig ikke. Men 
han tror det selv – og han taler gerne om det. Aldrig rigtigt 
til stede. Aldrig rigtigt i live. Er det noget, vi kender?

Holbergs komedie om den stundesløse Vielgeschrei er 
skrevet i 1723, men føles lige aktuel i 2014. Med blandt 
andet Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil og Sofia Nolsøe. 
                                                         Folketeatret / Turné

• www.amagerteatret.dk •

Foto: Thomas Petri

Alt udsolgt

50 billetter til mandag • meget få til tirsdag og onsdag

GEDEMARKEDET

Dette GEDEMARKEDET er en opsamling af de senere 
måneders tilbud. Tårnby Bladet er ikke vidende om, 
hvorvidt effekterne er solgte eller stadig eksisterer.
Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private 
for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller 
byttes væk. 
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppemarkeder. Husk at maile 
i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.

TO STK. B&O STEREO-RADIOER i teaktræ, fra 
1960’erne. Fuldt fungerbare. 100,- stk. 32 509 290.
SØDE UNDULATER trekvart år gamle og fuglebur 45 x 
92 cm. kan afhentes pga. allergi.  3251 6808 
Mellem de månedlige avis-udgivelser sætter vi 
genstande, som ønskes købt/solgt/bytte på www.
taarnbybladet.dk

Redaktionen

Reaktioner på LUH vision
Afgørende 
for dansk 
erhvervsliv
dansk erhverv ser stort poten-
tiale i den nye vision for køben-
havns lufthavne.

Københavns lufthavns vækst-
vision er ambitiøs og afgørende 
og kan skabe arbejdspladser, 
øge samhandlen og turismen 
samt styrke danmarks position 
i den globale økonomi, mener 
erhvervsorganisationen dansk 
erhverv.

- Visionen sætter grundtonen 
for erhvervslivets rammebetin-
gelser, og hvis København skal 
bevare og udbygge sin position 
som nordeuropæisk knudepunkt, 
er det vigtigt med en ambitiøs 
strategi for Københavns luft-
havne. det har vi nu fået, siger 
chefkonsulent i dansk erhverv 
Susanne nordenbæk.

borgmester tilfreds
Tårnbys borgmester Henrik Zi-
mino ser positivt på planerne, 
og han garanterer opbakning fra 
kommunen, som også fremadret-
tet ønsker at være en aktiv med-
spiller.

- Jeg ser med begejstring på 
planerne. Vi vil i Tårnby Kom-
mune gøre vores for at under-
støtte udviklingen af lufthavnen. 
Naturligvis er den positive effekt 
på beskæftigelsen noget vi er 
yderst positive over for.  Jeg vil 
dog også gerne understrege, at 
vi samtidig skal huske på, at luft-
havnen ligger tæt på bymæssig 
bebyggelse. det vil sige, at der 
i forbindelse med udbygningen 
skal tages hensyn til naboer, mil-
jøet og infrastrukturen.  alt i alt 
er en positiv udvikling for luft-
havnen en positiv udvikling for 
Tårnby Kommune og for borger-
ne, lyder det fra borgmesteren.
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Bataljen om øst og vest
en frontlinje beretning fra et 
kommunalbestyrelsesmøde, 
hvor aftenens konfrontation stod 
om svømmehallen på Vestama-
ger

Af Terkel Spangsbo

dette er ikke nødvendigvis en 
ordret beretning fra februars 
møde i kommunalbestyrelsen, 
Kb. Måske er den heller ikke 100 
procent ret- og sandfærdig, men 
det er heller ikke løgn. det er en 
kommentar som skal læses med 
det forbehold, at korrespon-
denten selv har en aktie i det 
spørgsmål, som gerne skulle stå 
lysende klart ved artiklens af-
slutning. Skal/bør politikere tage 
hinanden og folket med på råd 
mellem valgene, ellers skal man 
tage sit mandat så håndfast, at de 
nærmer sig en §-corydon.

allerede nu en undertegnede 
på tynd is i forhold til journali-
stiske etiske regler, jeg har sat 
en scene, som kan manipulere 
læseren i en bestemt retning. 
læs dette indlæg med forbehold, 
men trods alt – jeg var der, da det 
skete.

Som punkt 3 på Kbs møde var 
spørgsmålet om placering af den 
kommende svømmehal på Vesta-
mager. Teknisk Forvaltning var 
kommet med to forslag til bygge- 
og ejendomsudvalget, b&e, og 
der var på forhånd et stort flertal 
for at lade svømmehallen opføre 
på området vest for tennishallen 
ved Vestamager Idrætscenter.

indhold før placering
Men Frants nielsen, Venstre, 
havde bedt om, at få sagen op i 
KB, da han og flere andre mente, 
at inden man begyndte at tage 
delbeslutninger skulle flere kom-
munale udvalg spørges om deres 
syn på indholdet udover vand, 
H2O. det kunne være Kulturud-
valget.

borgmester Henrik Zimino 
svarede at det efter Styrelseslo-
ven var b&e, som rettelig var den 
kommunale politiske enhed, som 
skulle for totalentreprisen og 
først når byggeriet var fuldendt 
skulle svømmehallen så overdra-
ges til Kulturudvalget, som skulle 
stå for driften.

- der er vedtaget en lokalplan 
38 i 1978 – og jeg er vist den ene-
ste af det nuværende Kb, som var 
med til den beslutning – og den 
lokalplan har udlagt området til 
idrætsformål, så det kan vel ikke 
komme bag på nogen, at der skal 
være idrætsanlæg på netop det 
område.

det verbale slagsmål
Der var flere, som stod bag Frants 
nielsen idé om at lade relevante 
fagudvalg komme med udtalel-
ser før nogen beslutninger blev 
taget. bjarne Thyregod, enhedsli-
sten, mente ikke at en lokalplan 
var et argument. 

- den kan vi jo bare lave om, 
hvis vi vel, sagde han (i øvrigt 
vel en stor svømmehal række 
bygningsmæssigt række ud over 
lokalplan 38).

- det må da være vigtigt at få 
klarhed over, hvad der skal prop-
pes ind i en svømmehal. Skal der 
være varmtvandsbassin, indret-
ning til genoptræning, vipper 
og hvor høje, 25 eller 50 meter 
på den lange led, gentog Frants 
nielsen.

- der er fornuft i at spørge re-
levante fagudvalg!

- Ja og hvis der skal svømme 
arbejdsløse, skal vi vel også 
spørge arbejdsmarkedsudvalget, 
sagde Henrik Zimino.

- Jeg ser bjarne Thyregods ind-
læg som en skinmanøvre fordi 
han slet ikke vil have en svøm-
mehal.

den samme beskyldning blev 
dog ikke rettet mod Tommy 
Frederiksen, de radikale, som 
hellere havde set, at de 100 mil-
lioner svømmehallen er sat til at 
koste, blev brugt på at forbedre 
skolerne.

- Men jeg har forstået på borg-
mesteren, at der er penge til det 
hele, mente Tommy Frederiksen 
at have hørt.

borgmesteren fastholdt syns-
punktet om, at det var b&e som 
skulle køre hele byggeriet med 
samme ihærdighed, som en bjør-
nemor forventes at forsvare sin 
unge.

Og trods et forslag fra Frants 
nielsen om Kb vedtog forvaltnin-
gens indstilling sammen med til-
føjelsen om at ”samtidig anmo-

des Kulturudvalget og at afgive 
en udtalelse om udvalget forslag 
til svømmehallens overordnede 
funktionalitet”, fik bormesteren 
sin vilje.

- b&e står for byggeriet af den 
nye tandklinik og udvidelserne 
på Pilegårdsskolen og der er der 
ingen som har blandet sig, sagde 
han i løbet af debatten.

det var også b&e som stod på 
opførelsen af badmintonhallen, 

som blev fire meter for kort til 
de påtænkte tv-transmissioner. 
det problem klarede badmin-
tonklubben så selv ved at spille 
sig ned i en division, som tv ikke 
gider transmitere.  

Allerede i 1978 blev området med Vestamagercentret mod vest 
og Ugandaskoven mod øst udlagt som idrætsområde. Der var 
satset på en svømmehal, der hvor tennishallen nu ligger og en 
kommende svømmehal skal så ligge øst for tennishallen.
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Aloe Vera Butik Amager
Er din hud klar til vintervejret? 

Bli’r den let tør og irriteret? 
Prøv vores Aloe Vera Propolis Creme.
Denne fantastiske creme er uden vand, hvilket gør den 
velegnet til tørre og sprukne hænder, ansigtet, hård hud 
på fødderne mv.
ELLER har du tænkt på solcreme/Lips til skiferien?
Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Glimt fra gamle dage - Alleen
tårnby bladet har fået lov at rode i kurt e. 
hansens fotoarkiv og sammen med allan 
Meyer (tekst) bringer vi løbende glimt fra 
svundne tider

Af Allan Meyer 
Foto ©: Kurt B. Hansen 

De fleste af bladets læsere kender eller har 
hørt om Facebook, der er et såkaldt socialt 
medie, hvor brugerne kan udveksle hilsner, 
kommentarer, fotos og meget andet.

Der findes også på Facebook Grupper, der 
samler informationen om egentlige emner. 
en af disse grupper hedder ”2770 Kastrup”, 
der blandt mange andre har et medlem ved 
navn Kurt b. Hansen.

 Kurt har bidraget med mange ældre bille-
der, som vi mener, flere skal have glæde af, og 
vi har derfor kontaktet ham og fået en dVd 
med mange gode billeder af ældre dato fra 
Kastrup og Tårnby.

 Vi begynder vor nye serie ”Gamle dage” i 
dette nummer og håber, der kan blive plads i 
kommende numre.

Dette billede er 
sandsynligvis det ældste 
her på siden. I baggrunden 
ses Kastrup Station fra 
banesiden.
Kiosken lå på Alleen 
over for Søvangs Alle 
mellem Amagerbanen og 
Glasværksboligerne.

Jernbane Kiosken i Alleen 
fra1956, og det fortælles, at 

manden i skuret med lugen 
er Karleby. Bag samme skur 

anes ”Loppen”, som var 
byens daværende biograf 

(Kastrup Bio).

Langt op i 60’erne i 
forrige århundrede kunne 

man trække cigaretter 
i automater. Disse er 

dog ældre udgaver og 
sortimentet indeholdt også 

tændstikker.

der er mange billeder at tage af i Kurt b. Hansens arkiver, men vi 
vil da gerne have bidrag fra læserne. der er ikke så mange krav, 
men det vigtigste er, at du selv skal eje billedet. Kontakt redaktio-
nen for yderligere oplysninger.

Svenskere i Tårnby
Øresundsbroen har givet vores 
naboer i Malmø gode mulighe-
der for arbejde i øresundsregi-
onen. Ifølge Ørestat er er 2 pro-
cent af jobbene i København 
besat med svenskere, mens 
hele 8 procent af jobbene i 
Tårnby kommune - svarende til 
2043 stillinger - er gået til en 
svensk kollega. det er naturlig-
vis lufthavnen, som er årsag til 
den markante andel . 

Tallene indgår ikke i  dan-

marks Statistik over arbejds-
styrken og det finder man 
problematisk i Ørestat. den po-
sitive økonomiske effekt giver 
de regioner, der ligger tættest 
på broen en værditilvækst på 5 
milliarder årligt.

Ørestat er et samarbejde mellem 
regionerne Skåne, Hovedstaden, 
Sjælland, Helsingborg Stad, 
Malmø Stad, Landskrona 
Stad, Arbetsförmedlingen, 
Øresundskomiteen og 
Beskæftigelsesregion Hovedstaden 
og Sjælland.
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For os handler god rådgivning om meget andet end 
penge. Folk er jo forskellige steder i livet og har forskel-
lige drømme og planer. Derfor drejer det sig om at finde 
frem til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi 
taler penge. 

det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af 
vores filialer og aftal et uforpligtende møde. 
eller se mere på al-bank.dk.

Lær mindfulness
Har du lyst til at lære 
mindfulness og hvordan du kan 
anvende det i din hverdag?

Ønsker du at blive introduceret 
til mindfulness, at opnå mere ro 
i sindet og mindre stress, er her 
et godt tilbud til dig. 

Vi er to mindfulness instruktører, som gerne vil øse af vores 
erfaring over 8 gange af 2 timer. 

Antal deltagere 8 - 12 personer efter først til mølle princippet. 

Tid: Fra kl. 19-21 på følgende datoer:  
19/3, 25/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4, 7/5 og 13/5.  
Bemærk to aftener er tirsdage, resten onsdage. 

Pris: 100,- pr. gang • 8 gange i alt. 

Sted: Vandtårnet, Oliefabriksvej 106, 6. sal, 2770 Kastrup

Kontakt:  Kontakt: 
Anne Eriksen • 60713126 Lilian Arendal • 50463469
Annekirstine@oncable.dk  Lilian-arendal@hotmail.com

Hvert forår indtager de fire 
børne- og ungdomshold scenen 
på tårnby teater

Igen i år byder programmet på 
fire vidt forskellige forestillinger, 
der spænder lige fra monologer 
og friluftsteater til teaterkoncert 
og historiefortælling. Med andre 

ord er der rig mulighed for at få 
en på opleveren gennem hele 
foråret - men vær opmærksom 
på, at forestillinger med børn og 
unge kun spiller i korte perioder 
ligesom de altid trækker fulde 
huse.

bb

Børnene står ikke tilbage for de voksne, når der skal spilles 
igennem på teaterscenen. 
Foto: Flemming Wulff, Amager Fotoklub

Forestillinger i foråret:
Alt, noget, intet – spiller 20.-21. marts
Mellem røde pølser og tarteletter – spiller 8.-10. maj
Under stjernerne - 23.-24. maj
Paradoks – spiller 28.-29. maj 
Billetter på www.taarnbyteater.dk! 

Børn og unge på de skrå  brædder

At de unge nyder at spille teater, kan der vist ikke være to 
meninger om. Her er det unge skuespillere fra Tårnby Teater, som 
man kan nyde ved forestillinger hen over foråret. 
Foto: Michael Benner, Amager Fotoklub

ved du... at du kan skrive til bladet
kom med via www.taarnbybladet.dk
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FORENINGEN NORDEN
afholder generalforsamling mandag 31. marts

Dagsorden iflg. lovene. Udsendes til 
medlemmerne.

På valg er formand og næstformand hhv. 
Terkel Spangsbo og Ebbe Salling.

Generalforsamlingen holdes i Bording Hus, 
Klitrose alle 37, Kastrup mandag 31. marts kl. 
19.00

- og nu du alligevel læser denne annonce - så 
test dig selv. Hvor mange af disse nordiske flag 
kender du?

I øverste række fra venste ses Grønlands flag, derefter Dan-
mark, Finland, Sverige og Norge. Nederst ses et flag fra 
Ålandsøerne, Færøerne, Skåne, Samernes flag og Islands.

Kommunalmøde-noter
- opfanget af Terkel Spangsbo

Mødet i Kommunalbestyrelsen, 
Kb, i februar var et af de kortere. 
en kommentar til aftenens lange 
punkt kan læses på side XXX.

aftenen begyndte med oplæs-
ning af en afgørelse fra Statsfor-
valtningen, som havde fået en 
klage fra en virksomhed om ge-
byr på erhvervsaffald.

Statsforvaltningen havde ikke 

noget at udsætte på kommunens 
fortolkning af affaldsbekendtgø-
relsen og ville ikke foretage sig 
yderligere i sagen. 1-0 til Kom-
munen.

anderledes gik det i en sag, 
hvor ”der var fremsat et ønske 
om publicering af bilag på kom-
munens hjemmeside sammen 
med dagsordenspunkter til den 
åbne del af Kommunalbestyrel-
sens, Økonomiudvalgets og de 
stående udvalgs møder”. Sekre-
tariatet vil nu i dialog med kom-
munens hjemmesideleverandør 
om en teknisk løsning. borg-
mesteren advarede mod, at det 
ville kunne forsinke sager, mens 
Tommy Frederiksen (r) og Paw 
Karslund (dF) udtrykte glæde 
over beslutningen. Point til den 
ukendte, som havde fremsat for-
slaget.

Styrelsesloven, som senere 
skulle spille en aktiv rolle i 
svømmehalssagen er ændret, så 
et kvalificeret flertal i en Kom-
munalbestyrelse kan afsætte en 
borgmester på grund af mistillid 
i valgperioden. det har ikke tidli-
gere været muligt. en gang valgt 
til borgmester – og man havde 
posten til næste kommunalvalg.

tilfredse forældre formodes
det er en blandet landhandel 
som Kommunalbestyrelsen skal 
indvies i og tage stilling til. Man-
ge sager bliver læst op og så er 
sagen juridisk i orden.

549 børn er indskrevet i kom-
munens skoler i kommende 
0-klasser. Forældrene til 492 
af børnene har valgt distrikts-
skolen. Ved en manøvre med at 
oprette fem klasser på Pilegårds-
skolen og nøjes med tre på Skot-
tegårdsskolen kan alle minus ti få 
opfyldt deres ønsker om skole.

der foreligger 29 ansøgninger 
om skoleudsættelser og 22 ele-
ver har søgt privatskoler. 

Kb godkendte også medlem-
mer til Taxinævnet i region Ho-
vedstaden. blandt de valgte er 
allan Holst og Morten dreyer fra 
dragør. 

- nævnet sammensættes ud 
fra en partimæssig sammen-
hæng, derfor kan der komme to 
medlemmer fra dragør, forkla-
rede borgmesteren.

Kb godkendte også et samar-
bejde mellem amager ressour-
cecenter, arC, (tidligere amager 
Forbrænding) og Vestforbræn-
ding og håndtering af farligt af-
fald.

Formålet med det nye sam-
arbejde er dels at bevare kom-
munernes beredskab ved miljø-
uheld og have kapacitet til at ser-
vicere kommunernes ordninger 
til farligt affald. Det havde ingen 
medlemmer af Kb noget imod.

efter spørgetid, hvor der blev 
anket over brugen af forkortelser 
i dagsordenen og at Frants niel-
sen ikke talte ned i sin mikrofon, 
var det åbne møde slut.
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Bestil nu på www.happydays.nu 

eller ring 70 20 34 48

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode: TAARNBYBLADET

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

Himmerige i Sydtyskland

Herregårdsferie i Nordtyskland

6 dage på 4-stjernet hotel i Lam, Bayerischer Wald

4 dage på bio-hotel i Mecklenburg-Vorpommern

Ankomst: Søndage i perioden 6.4.-7.12.2014. 
Kurafgift max EUR 1,50 pr. person pr. døgn.

Ankomst: Valgfri frem til 10.4. 
samt i perioden 22.4.-29.8.2014.

Best Western Hotel Sonnenhof HHHH

Vil I helt væk fra hverdagen og forkæles ud over 
alle grænser, står det 4-stjernede superiorhotel 
Sonnenhof klar til at give jer en ferieoplevelse af 
de mere luksuriøse. Turen hertil kan gøres på 7-8 
timer fra den danske grænse – og adressen er i al 
sin enkelhed: Himmelreich. Her får I værelser med 
balkon eller terrasse, og der udleveres badekåber 
til både børn og voksne. Og her skal I bare læne jer 
tilbage og nyde tilværelsen med udendørs og inden-
dørs poolområde, pragtfuld wellnessafdeling, egen 
golfbane og en fabelagtig udsigt over de disede 
bjerge og bayerske skove – et panorama, der både 
kan beundres fra swimmingpoolen udenfor, der er 
opvarmet hele året, og over et glas bayersk øl på 
solterrassen.  Hotellet ligger højt hævet over byen 
Lam med sit smukke kirketårn og lige op ad natur-
parken Bayerischer Wald og grænsen til Tjekkiet. 

Gut Gremmelin
Dette hotel giver dig god samvittighed: Her bety-
der ferie, at du gør noget godt for dig selv – og 
for miljøet. Den smukke herregård fra 1800-tal-
let er i dag et ikke helt almindeligt slotshotel, 
moderne indrettet og klassificeret som BIO-
hotel med en klar holdning til, hvad man byder 
gæsterne. Her serveres der kun mad af økologi-
ske og lokale råvarer, og her er lagt op til aktiv 
miniferie og forkælelse i skøn forening. Turene 
på cykel eller med stave kan næsten ikke finde 
smukkere rammer end her midt i højlandet kaldet 
Mecklenburgische Schweiz syd for Rostock (46 
km). Høje, gamle træer omkranser slotsparken 
og badesøen – og ellers breder den landskabelige 
skønhed sig herfra og hele vejen til Østersøen: 
Mecklenburg-Vorpommern har hele 2000 søer, 
1700 km kystlinje og en enestående historie at 
byde på.

•	 5	overnatninger
•	 5	x	champagnebrunch
•	 4	x	4-retters	middag/buffet
•	 1	gallamiddag	
•	 Eftermiddagskaffe	m.	kage	på		
 ankomstdagen
•	 Fri	adgang	til	tennis,	
 badminton og minigolf
•	 50	%	rabat	på	greenfee

Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis.
2 børn 3-12 år ½ pris.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	økologisk	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	middag	af	lokale,		
 økologiske råvarer
•	 Badekåbe	og	1	flaske	vand	på		
 værelset ved ankomst
•	 1	dags	cykelleje
•	 Fri	afbenyttelse	af	stavgangs-	
 stave
•	 1	x	entre	til	Schloss	Güstrow

Pris per person i dobbeltværelse

2.399,-
Pris uden rejsekode 2.699,-

Pristillæg i perioden 22.6.-7.8.: 100,-

Pris pr.person i dobbeltværelse 

 1.149,-
Pris uden rejsekoden fra 1.299,- 

Pristillæg	fra	1.4.:	350,-

Mulighed for værelse med udsigt
– ring og hør!

Ekstra for børn 3-12 år:
Børneklub inkl. frokost med drikkevarer ad 

libitum.
1 is og 2 softdrinks hver eftermiddag.

Gut Gremmelin

2 overnatninger fra 899,-
4 overnatninger fra 1.399,-

KØR-SELV-FERIE
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Vi er det ikke,
  men vi kan det 
       - alt det grove

Aut. vvs-installatør
Osbæck ApS

v/Søren Løvgreen

Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

• 32 51 43 07 •

Naturgas
Vand

Toilet etc.
Varme

Vi har modtaget:

Skal EU bestemme over tilskud til Kastrup Bio?
Udtalelse fra 

Kommunistisk  Parti, Amager

Fremover må Tårnby Kommune 
kun støtte Kastrup bio med max. 
500.000 kroner om året, hvilket 
er væsentligt mindre end tidli-
gere år.

eU har erklæret, at en større 
kommunal støtte er konkurren-
ceforvridende i forhold til de sto-
re biografgiganter som nordisk 
Film biograf og Cinemaxx.

EU’s udmelding fik i december 
regeringen, Venstre og Konserva-

tive til at ændre den danske film-
lov. nu er det ikke længere op 
til den enkelte kommune selv at 
bestemme, hvordan de vil støtte 
en lokal biograf. 

Kulturministeren lover, at der 
nok skal findes konkrete løsnin-
ger, så ingen af de små biografer 
bliver tvunget til at lukke. Hun 
henviser til, at der er mulighe-
der for at give yderligere støtte i 
særlige tilfælde. Men ministeren 
glemmer at fortælle, at kriterier 
for yderligere støtte skal godken-
des af eU-kommissionen. Faktum 
er, at der er lokale biografer, som 

er lukningstruede.
det er totalt uacceptabelt, at 

det er eU, der bestemmer, hvor-
dan en dansk kommune må støt-
te en lokal biograf. 

bare mere eu
det er et konkret eksempel på, 
hvordan eU i stigende grad be-
stemmer over dansk politik. 

eU har det sidste ord at skulle 
have sagt på en lang række om-
råder, som for eksempel hvilken 
økonomisk politik danmark skal 
føre, om vi må kræve overens-
komst på en arbejdsplads, eller 

hvilke krav vi må stille til indhol-
det i vores fødevarer.

Mange danskere er imod ud-
salget af dansk selvbestemmelse 
til eU. Folkebevægelsen mod eU 
kæmper deres sag både indenfor 
og udenfor eU-systemet. de har 
brug for din støtte ved eU-parla-
mentsvalget i maj.

Vedtaget på Kommunistisk Parti 
Amagers generalforsamling  

lørdag 1. februar. 

God mad og endnu  
mere viden

Bliv klogere på EU 
før valget i maj

Se mere på hjemmesiden

Årets håndværkere 
Snedkerfirmaet GoodmanSer-
vice håber, at man kan hente tit-
len årets Tømrer til Tårnby igen i 
år.  Jens Goldmann og hans med-
arbejdere var de stolte vindere 
af guld i 2013 og alene det, at de 
igen er nomineret på baggrund 
af kundernes anmeldelser er flot.

Også kunder hos Malerfirmaet 
Crillesen og Sørensen har været 
så tilfredse, at firmaet har opnået 
en nominering om at blive årets 
maler.

Kåringerne finder sted i Cir-
kusbygningen 8. april.
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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

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Festligt fastelavns-forskud
kastrup tårnby rideklub holdt 
deres egen tøndeslagning til 
hest søndagen før fastelavn

Af Vibeke Wittrup 

Foto: Ivan Givskov

I Kastrup Tårnby rideklub træner 
en flok piger ringridning i ridehu-
set på Ugandavej hver søndag, så 
hvorfor ikke udnytte disse fær-
digheder til en gang tøndeslag-
ning til hest. Som tænkt så gjort.

der var ganske vist kun mødt 
7 ryttere op. Til gengæld var he-
ste i alle størrelser repræsente-
ret, fra den mindste pony til den 
største Frederiksborger, små og 
store piger og en enkelt mand, 
som brugte dagen til lidt træning 
før de rigtige fastelavnsridt løber 
af stablen.  

Ole Gjedved styrede den op-

hængte tønde, så højden passede 
til alle og så blev der ellers gået 
til tønden. der var selvfølgelig 
stor forskel på fart og slagkraft, 
men det var tydeligt at ringrid-
ningstræningen var nyttig. 

alle mestrede at holde he-
stene i galop og stående i stig-
bøjlerne ramme tønden. Selv om 
pigerne kæmpede bravt, kunne 
de ikke hamle op med Michael 
Felat, som fra sin store herrehest 
kunne sætte nogle gevaldige 
slag ind og han endte da også 
som tøndekonge.

ud med hestene
efterfølgende var der tøndeslag-
ning for børn uden hest, mens 
rytterne og de mange frem-
mødte medlemmer af klubben 
nød nogle lune fastelavnsboller 

og et godt glas af den traditio-
nelle Amager punch. Et rigtig fint 
og hyggeligt arrangement, hvor 
Mona og Ole Gjedved som van-
ligt var drivkræfterne.

 

Hvis tønden hed Søren 
passede det med at slå 

til Søren. 
Fra venstre Bibi Kit 

på Freja, Mathilde på 
Lucky, Michael på Lille B 

og Vera på Mani.

Om KTR
Kastrup Tårnby rideklub, KTr, holder til på Ugandavej 13. area-
lerne er stillet til rådighed af kommunen, men det er klubbens 
medlemmer, der selv har stået for opførelsen af den flotte ridehal 
og som også står for anlæg og vedligeholdelse af de særdeles vel-
passede ridebaner. 

de gode forhold betyder, at klubben har over 200 medlemmer, 
selv om man ikke har opstaldningsmuligheder på stedet.
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

• Overenskomst med alle kommuner
• Gratis uforbindende konsultation og tilbud
• Eget laboratorium

KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 8 - 16      Fredag kl. 8 - 12

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

GENERALFORSAMLING
i Tårnby Bladforening 2014

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby Blad-
forening tirsdag 11. marts 2014, kl. 19.30 i mødelokalet på 
redaktionen, Englandsvej 290. Parkering med indkørsel fra Eng-
landsvej eller Sneserevej (skolegården).

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen aflægger revideret regnskab
4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest  
 8 dage før generalforsamlingen (tirsdag 4. marts 2014)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg fra:
 Tårnby Forenings Råd Michael Pedersen
 Kastrup-Tårnby Idrætssam. Jørgen Jørgensen
 Plenum Heinrich Ehrenreich
  Karl Johann Carstensen
 Suppleanter Søren Markvard
  Terkel Spangsbo

8. Valg af to revisorer:  Egon Jørgensen og Ole Sørensen
 Revisorsuppleant:  Lis Lassen
9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne  
Karl Johann Carstensen, formand

Oscar Wergelands maleri af 
Rigsforsamlingen på Eidsvoll hænger i 
Stortinget og er kendt af hver nordmand

Grundlovsjubilæet  
i Norge 1814-2014
Den officielle åbning af jubilæumsåret fandt 
sted ved eidsvollsbygningen søndag 16. 
februar. på denne dag var det præcis 200 år 
siden, at den proces, som førte til grundlo-
ven af 17. maj 1814 startede

netop for at markere vigtige begivenheder 
i 1814 deltog en officiel norsk delegation i 
flere arrangementer i Kiel 14. januar 2014. 
Kiel-traktaten bestemte, at danmark skulle 
afstå norge til Sverige. Traktaten udløste et 
oprør i norge, som førte til rigsforsamlingen 
på eidsvoll og 17. maj-grundloven.

Grundloven har spillet en afgørende rolle 
for udviklingen af vort demokratiske samfund 
og det er der al mulig grund til at tro, at den 
også vil gøre i fremtiden. 

På grundlovsdagen/nationaldagen 17. maj 
vil både det danske og svenske kongehus 
være repræsenteret ved deres monarker.

Frank Finstad

Fotograf udfordrer fotografiets 
muligheder
den aspirerende fotograf jakob 
pagel andersen giver sit bud på, 
hvordan man kan bruge fotogra-
fiet i fotoserierne Møllegaard 
og rødmevej på tårnby teater

Møllegaard er en fotografisk for-
tælling og udforskning af barn-
domsmindet, hvor det konkrete 
sted opløses i svage sort/hvide 
fremstillinger. Fragmenter frem-
vises og sætter tidens betydning 
for fastholdelsen af et minde i 
perspektiv. det er en historie om 
en tid, der svandt, og som mate-
rialiserer sig derefter - hvad kan 
vi huske og hvordan kan vi forsø-
ge at begribe og fastholde det?

Rødmevej udfordrer fotografi-
et som medie igennem abstrakte 
fremstillinger af et specifikt sted 
og foranlediger tanken om et så-
kaldt ”ikke-sted”. Udgangspunk-
tet er 1 rulle film, hvor i alt 6 ud 

af 25 billeder på uforklarlig vis 
gengiver virkeligheden abstrakt 
og bestemt ikke som det så ud, 
da billedet blev taget. Fotogra-
fiets status som sandhedsvidne 
udfordres derved og vores ople-
velse af verden sættes i perspek-
tiv.

Jakob Pagel andersen er stu-
derende ved roskilde Univer-
sitet, men ønsker med denne 
udstilling at søge optagelse på 
det Kongelige danske Kunstaka-
demi. Se mere på www.jakobpa-
gel.dk 

Tårnby Teater 7. – 9. marts. 
Lørdag 12.00–16.00, søndag 
fra 11.00–15.00.
Fernisering 7. marts kl. 18.00.
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en enestående samling af koncert-bånd-
optagelser er kørt fra amager til statens 
Mediesamling i århus.

Af Vibeke Vittrup. Foto: Søren Markvard

Solens stråler ramte gennem et vindue på 
Teglkåsvej en stor lp-plade, som var efterladt 
på en lille Phillips grammofon. Det fik pladen 
til at smelte ned omkring drejeskiven.  

I stedet for at ærgre sig over den ødelagte 
grammofon, fik det Svend Erik Nielsen til at 
investere i sidste mode: båndoptageren.  det 
blev starten på en livslang passion. der fulg-
te en mikrofon med båndoptageren og den 
skulle naturligvis prøves. de første optagel-
ser var FdF’s orkestre og lignende, men snart 
blev ambitionerne større.

det førte til over 40 års formandskab for 
Danske Båndamatører, flotte priser ved bånd-
amatørkonkurrencer, men mest af alt til over 
5000 båndoptagelser af koncerter. det er 
klassisk musik spændende fra kammermusik 
til regimentsmusik optaget mange forskel-
lige steder som for eksempel Odd Fellow 
Palæet, kammermusikforeninger og Tårnby 
rådhus. Hustruen, Jonna nielsen, fulgte altid 
sin mand på optagelserne og sammen kom de 
rundt i hele europa. 

det var dog ikke helt uden problemer at få 

lov til at optage, men meget lykkes, når man 
spørger pænt, fortæller Svend erik. 

Orkestrene og korene kom til at sætte stor 
pris på den fine kvalitet i optagelserne og 
blev glade for selv at kunne erhverve en kopi. 
alt var Con amore og altså helt uden vederlag 
til Svend erik.

verden rundt
Parret har været med Glostrup Sangforening i 
luxemburg, med Michael Schønwandt og Col-
legium Musicum i nice og sågar optaget don 
Kosakkerne i Wiens Musikverein. 

den oplevelse, som står allerstærkest i 
ægteparrets erindring er en koncert i Helle-
rup Kammermusikforening, hvor Ib eriksson, 
klarinettist og Prager-kvartetten spillede Mo-
zarts Klarinetkvintet. da glemte Svend erik 
næsten at tænde for båndoptageren efter 
båndskift, så betagende var det. 

det er for længst slut med båndamatørfor-
eninger og turene ud på optagelse er også 
lagt på hylden. Jonna er nu 83 og mindes 
gode dage som sekretær i SaS og Kastrup 
Kammerkor, mens Svend erik, som nu er 87, 
har beholdt sit teorilokale fra sin tid som kø-
reskolelærer. Her har han indrettet et velud-
styret værksted, hvor hans uddannelse som 
værktøjsmager stadig er til nytte. blandt an-

det er han en habil møbelsnedker.
Tårnby bladets besøg afsluttes selvfølgelig 

med musik. en optagelse fra Tivoligardens 
100-års jubilæum bliver sat på det nu helt 
moderne anlæg og tonerne fra Sousas Fest-
march fylder stuen og Svend erik dirigerer, 
så man tydeligt kan se, at han kender hver en 
strofe og hver nuance i musikken. Svend erik 
og Jonna er selvsagt meget glade for, at deres 
livsværk nu er tilgængeligt på Statens Medie-
samling i århus.

Det var også lidt vemodigt at tage 
afsked med den store samling bånd, 
men Svend Erik Nielsen er meget glad for 
Statsbibliotekets overtagelse.

Svend Erik Nielsen underholdt vist også med nogle gode røverhistorier under 
nedpakningen at dømme efter biblioteksmedarbejderens brede smil.

Et liv med musik på bånd

et udpluk af svend erik nierlsens 
anekdoter fra musikverdenen

den amerikanske dirigent og komponist 
Sousas familie kom oprindelig fra Portugal 
og hed Sou. de blev så glade for USa, at  de 
satte landets navn efter deres egen. Voila! 
SoUSa.

Ved en lejlighed mente Svend erik nielsen, 
at han havde fået lov til at optage en kon-
cert i Odd Fellow Palæet, men da dirigenten 
Klaus Weise kom og så mikrofoner og ud-
styr, blev han vred. Svend erik nielsen sag-
de, at han havde fået lov, mens Klaus Weise 
sagde, at ingen havde spurgt ham.

Svend erik nielsen gentog, at han havde 
fået lov og Klaus Weise gentog igen og igen, 
at ingen havde spurgt ham mens nielsen 
gentog sit. efter den ensidige ordveksling 
havde fundet sted syv gange, råbte Wiese, 
”dann fragen Sie doch mich!”. det gjorde 
nielsen så og Weise svarede ”aber natür-
lich!” – og optagelsen kom i hus.
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Denne søndag må du prøve lykken sammen 
med onkel Jens og alle de andre festlige  LIONS

Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby

KÆMPE BINGO-SPIL
På Skottegårdsskolen -  Indgang fra Nordmarksvej

SØNDAG DEN 9. MARTS 2014
1.spil begynder kl. 11.00 - 2.spil begynder kl. 14.30
Flotte gevinster i Bingo og Kineserlotteriet
Kæmpestore PRÆMIEKURVE 
og SLAGTERVARER fra 
Sidemandsgevinster og bonustal 
i hvert spil! Kaffe, vand, øl, pølser og 
Lionssnegle til rimelige priser.

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN Aut. klin. tandtekniker

Tårnby Torv 7
32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

Annoncen er sponsoreret af:

Skolekunst skal vise vejen for grønt Europa
elever fra 5.b på løjtegårds-
skolen skal forme fremtidens 
grønne europa

Af Terkel Spangsbo  

Foto: Ivan Givskov

I anledning af det europæiske 
Melodi Grand Prix har eurovisio-
nen inviteret skoleelever fra hele 
danmark og Skåne til at deltage i 
konkurrencen eurovision School 
Contest. I konkurrencen skal ele-
verne sammen med deres lærer 
få idéer til, hvordan europa kan 
blive grønnere og mere bære-
dygtigt og derefter omsætte de-
res idéer til et kunstværk.

elever i de 700 klasser, som 
ventes at deltage, skal udtrykke 
deres idéer til et grønnere liv 
for sig selv, skolen og europa i et 
kunstværk, som skal kunne foto-
graferes.

5.b på løjtegårdsskolen er 
tilmeldt konkurrencen og kick-
starterne fra eurovision School 
Contest har været på besøg for 
at fortælle om konkurrence og 
ikke mindst, hvilke præmier, der 
er på spil.

de ti bedste kunstværker bli-
ver nomineret til førstepladsen, 

og eleverne fra de ti klasser bli-
ver automatisk inviteret til fina-
leeventen. blandt de andre del-
tagende klasser trækkes lod om 
5.000 billetter.

5.B Løjtegårdsskolen er medievante efter optræden i Ramasjang 
på DR1, så de havede let ved at vise begejstring sammen med 
kickstarterne Christen Lærkholm Hansen, bagerst, og Ditte 
Isabell Büchmann yderst tv.. 
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Noget at gå til i marts og april

Gråænder i marts
Af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole

Gråanden er den mest almin-
delige af vore svømmeænder, 
og hannerne kan kendes på det 
smukt, grønlige, metalskinnende 
hoved, mørkebrune brystparti, og 
grålige underside. Overgumpen 
er nærmest helt sort, og som 
noget helt særligt har den en 
”krølle” på halen, idet nogle fjer 
på overgumpen svinger bagud, 
som leder tanken hen på oven-
nævnte. 

Næbbet er gult, og fødderne er 
orange. Gråanden findes i stort 
set alle byparker både i Hoved-
stadsområdet og i provinsen, og 
også herude på det flade Vesta-
mager, til tider tæt på Natursko-
len, hvor de parvis vralter rundt 
og ser sig omkring. Under parrin-
gen kan det se voldsomt ud, når 

andrikken kryber op på ryggen 
af hunnen, og holder hende nede 
under vandet ved at bide sig fast 
i hendes nakke, så kun hovedet 
stikker op over vandoverfladen. 
Parringen hos de fleste vandle-
vende fugle finder altid sted på 
vandoverfladen.

Denne særlige side af ænder-
nes biologi ses dog sjældent her-
ude, men i mange andre søer og 
damme i og ved København, ses 
det langt oftere. 

Lige uden for Naturområde 
Vestamager, ved siden af Vesta-
mager metrostation, er der en 
kanal, hvor der næsten altid er 
en lille flok halvtamme gråænder, 
der gerne lader sig fodre med lidt 
brød. Her kan man komme rigtig 
tæt på fuglene, og se deres ad-
færd og smukke farver. Det hæn-
der også at en enkelt fiskehejre 
flyver op, hvis man kommer en 

anelse for tæt på. Fiskehejrer 
ses dog hyppigere inde på selve 
Vestamager, ved de kunstige 
damme tæt på Naturcentret.  

For øvrigt er det netop nu at 
alle gråænderne og andre arter 
af ænder er i den smukkeste 
fjerdragt, da de skal gøre kur 
til hunnerne og vise sig over for 
dem. Dette gælder som sagt kun 
andrikkerne, da hunnerne med 
deres mere uanselige farve skal 
kunne camouflere sig, når den 
ligger og ruger på sine æg. 

Reden består nærmest af en 
ring af bløde dun, som hunnen 
plukker af sin egen krop. Dog har 
man kendskab til at gråænder 
kan have deres rede på taget 
af høje bygninger eller i huller i 
store træer. Når de små ællinger 
er kommet ud af æggene, og er 
tørre, flyver hunnen da ned fra 

reden og kalder på ællingerne. 
Disse små, få timer gamle æl-

linger hopper da, en efter en, 
ud fra stor højde, for at lande 
ubeskadiget i nærheden af deres 
moder. Kuldet begiver sig her-
efter mod nærmeste kanal eller 
vandhul. 

Af mangel på billeder af gråænder 
bringer vi i stedet disse dunede, svane-
ungerne, som er samlet af deres moder 
ved et vandhul, hvor de nyder forårs-
vejret i sikkerhed for eventuelle rovdyr. 
Foto: Karin Ott.
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Noget at gå til på bibliotekerne i marts og april
Rockklub - på med levende musik!

Tårnby Bibliotek fortsætter rækken af P6 
Beatklubber. Alle nye deltagere skal være 
velkomne.I løbet af foråret er der endnu tre 
aftener med foredrag og quiz. I marts vil der 
også være levende musik med det elektroni-
ske soloprojekt, Fjeldaben.Fjeldaben består af 
produceren og musikeren Peter Harris Nielsen 
fra Islands Brygge. 

Inspireret af både ambient og dubstep har 
Fjeldaben siden 2011 komponeret og ind-
spillet en forunderlig elektronisk musik, der 
blander naive og sentimentale melodistumper 
med mørke og klangfulde stemninger.

Derefter er der foredrag om grungemusik-
kens store navne Nirvana og Pearl Jam ved 
en af bibliotekets faste brugere, Steen De-
ertz. Beatklubben afsluttes med en quiz med 
præmier. 
Torsdag 6. marts kl. 19-21.30, Tårnby Hovedbibliotek 
Gratis billetter 

Sprut, stoffer og storsvindel
- foredrag ved Casper Schrøder  - 
om filmen Wolf of Wall Street og 
virkelighedens spekulanter

Journalist Casper Schrøder fra 
Berlingske og TV 2 fortæl-
ler om Martin Scorcesses 
Oscar-nominerede film Wolf 
of Wall Street, der bygger 
på en sand historie om spe-
kulanten Jordan Belfort, der 
op gennem 90’erne tjente 

milliarder i finans-
verdenen, før han 
endte bag trem-
mer. Men hvem er 

virkelighedens Jordan Belfort, og hvorfor bli-
ver hans slags ved med at fascinere verden.
Mandag 10. marts kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek, Gratis 
billetter

Håndlæsning - foredrag ved Eva 
Kragh Edelsteen
Alle hænder er unikke og fortæller deres egen 
historie. Håndlæsning giver mulighed for at 
se dig selv i et klarere lys. Håndens linjer 

udgør et kort over 
personen, som 
håndlæse-
ren tyder 
og belyser 
fortid, nutid 
og fremtid. 
Eva har vidst 
hun ville være 
håndlæser siden 
b a r n d o m m e n og 
er uddannet fra 
Den Nordiske 
Håndlæserskole v/
Sigridur, hvor hun løbende 
efteruddannes inden for ki-
romanti og relaterede spirituelle emner.
Foredraget afsluttes med eksempler blandt 
publikum. 
Tirsdag  11. marts kl. 19, Vestamager Bibliotek.Be-
grænset antal gratis billetter.

Vestamager

- historien om flade marker, der blev 
til en moderne bydel

Foredrag ved Tommy P. Christensen

I løbet af 50 år blev kolonihaverne og mar-
kerne på Vestamager forvandlet til et mo-
derne parcelhuskvarter. Byudviklingen skete 
uden planlægning – kun styret af mange fa-
miliers store ønske om at bo netop på denne 
frie plet på Amager. Men det tog tid, før der 
var kloakering, infrastruktur og skoler.

Hør kulturhistorikeren cand. mag. Tommy 
P. Christensen fortælle om Vestamagers bro-

gede historie - en nybyggerkultur placeret 
mellem en international lufthavn og et dø-
ende Amagerbrug.
Torsdag 13. marts kl. 17 på Vestamager Bibliotek,  Bil-
letpris 30 kr.

Litteraturcafé
Kom til Litteraturcafé og bliv inspireret til 
nye læseoplevelser. Vi serverer kaffe og te, 
imens Vivi Strunge Lind og Lise Lotte Larsen 
fortæller om et udvalg af sæsonens nye bø-
ger. I år har vi foruden spænding og under-
holdning også eksempler på dansk og svensk 
samfunds-satire på programmet. Du må me-
get gerne selv medbringe en bog og dele en 
læseoplevelse med os andre, men du er også 
velkommen til bare at møde op og lytte.
Onsdag 19. marts kl. 17 på Vestamager Bibliotek, 
gratis billetter.

Husk! Onsdag 7. maj inviterer vi til en fæl-
les snak om Lone Aburas’ nye bog Politisk 
roman kl. 17 på Vestamager Bibliotek.

Bibliotekernes  
åbningstider:
Hovedbiblioteket 
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag Kl. 9 – 15
Vestamager bibliotek 
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket
Billetter og info
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved 
arrangementet. De kan bestilles på bibliotekernes 
telefon. Det koster fem kroner i gebyr.

Hovedbiblioteket, Kamillevej, 
3246 0520
Filial Vestamager, Ugandavej,  
3253 5499
Billetter hos AOF-Amager, se mærke 
www.aof-amager.dk eller 3251 1495

Som det meste af det sydlige Amager tidligere for-
ventedes at se ud. Kål  kål og mere kål, men det har 
udviklingen gjort kål på.
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Kulturzonen
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Kulturzonen rummer også Tårnby 
Musikskole.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle 
samlingspunkt med blandt andet 
øve- og mødelokaler, café- og spil-
leområde og en række inden- og 
udendørsaktiviteter. Det er gratis at 
benytte Kulturzonens faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige 
kulturelle arrangementer såsom 
koncerter, teaterforestillinger, 
kunstudstillinger og diverse work-
shops. Du kan læse mere om, hvad 
der sker på Kulturzonen her.

Friluftshuset 
... har offentligt åbent klokken 
09:00 – 15:00 på hverdage og 
klokken 10:00 – 16:00 i week-
enderne.

Naturcenter 
Vestamager
Offentlig åbent
Alle weekender og helligdage
Alle dage i uge 16 + 2. på-
skedag lørdag 12.  til og med 
mandag 21. april.
29. maj - 1. juni. (Kr. himmel-
fartsferie)
Alle dage fra 30. juni - 10. 
august (sommerferie)
Alle dage i uge 42 (efterårs-
ferie)

Åbningstider
Feb. - mar: kl. 10-16
Apr. - sep: kl. 10-17
Okt. - nov: kl. 10-16

Noget at gå til i marts og april

Erindringscafé - 
Forlystelsesliv
Erindringscaféen lægger denne gang op til en efter-
middag med udveksling af minder fra forlystelseslivet 
i Tårnby. 

Vi holder et lille oplæg og krydrer det med billeder 
fra lokalarkivets samling. Kom og del dineerindringer 
og oplevelser med andre og få bragt minderne til live. 

Medbring gerne billeder og andet der kan vise din 
historie. Lokalarkivet indeholder kun materiale ind-
leveret af personer gennem tiden og er derfor altid 
interesseret i at få suppleret samlingen. Der vil blive 
serveret kaffe og te og snakken kan fortsætte med 
andre gæster efter kl. 16.

Tirsdag  4. marts kl. 14 - 16, Tårnby Hovedbibliotek

PIGEKLUB - For piger i 
alderen 10-14 år
Den første onsdag i marts star-
ter Kulturzonens nye ugentlige 
klub kun for piger. Her vil være 
plads og tid til at tale om tøse-
ting, nørde nail art, være kreativ 
på den hyggelige måde, se tøse-
film og meget, meget mere.

Pigeklubben er arrangeret og 
kyndigt ledsaget af Sascha Jac-
queline Johanssen. Et endeligt 
program følger på vores face-
bookside: www.facebook.com/
kulturzonen
Hver onsdag – med start onsdag den 
5. marts kl. 18.00-21.00. GRATIS.

Åben Scene
Torsdag 13. marts kl. 
19.00. GRATIS ENTRÉ
Kulturzonen starter et nyt kon-
cept op, nemlig åben scene, 
hvor du kan afprøve dine sær-

lige talenter foran et publikum. 
Kan du spille guitar, synge eller 
danse? Er du god til at få folk til 
at grine? Kan du jonglere, gå på 
line eller noget helt tredje? 

Så meld dig til Åben Scene på 
info@kulturzonen.net. 

Caféen er åben, så man er 
også meget velkommen som 
publikum.

Cafékoncert
Mandag den 27. marts kl. 
19.00. GRATIS.
Endnu engang er vi stolte over, 
at kunne præsentere nogle af 
Tårnby Musikskoles dygtige 
elever. Denne aften vil der blive 
præsenteret en varieté af for-
skellige musikstykker på forskel-
lige instrumenter. 

Forbudt for drenge
... på Kulturzonen, men kun i pigeklubben om onsdagen
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Noget at gå til i marts og april

Vildrosen blomstrer på Plyssen i marts

Af Heinrich Ehrenreich 
Foto Karin Ott

Kunstnergruppen Vildrosen består af Helene 
Spurr, som maler abstrakt, Anita Huld og In-
ger Svane, der maler landskaber og Inge Hel-
boe, som maler fantasi og udstiller keramik. 
De mødes en gang om ugen og inspirerer 
hinanden. Nu er de samlet på Plyssen.

Tirsdags- og torsdagsholdet fra Tårnbyma-
lerne udstiller malerier i olie, akryl og akvarel. 
Medlemmer er Norma Jørgensen, Karen Jen-
sen, Juddie Andersen, Hanne Thorsøe, Anne-
lise Bentsen, Ninna Bjerregård, Anita Bodal, 
Ib Christensen, Erling Ravn, Kirsten Katzef, 
Maria Hansen, Frida Petersen og Karen Low. 
De mødes i Tårnbymalernes eget atelier.

Mangler man idéer til gækkebrevene, er 
der inspiration at hente i udstillingen af Poul 
Erik Nielsens gækkebreve.

Gunnar Anker har gennem årene haft 
mange forskellige udstillinger. Denne gang 
kommer ham med gamle aktier og obligatio-
ner fra såvel ind- som udland. 

Skiftedag
Fra 29. marts skiftes udstilling i galleriloka-
lerne, når Birthe Green Strathe, Rodolfo Beth 
og Karin Ott udstiller malerier og foto.

Birthe Green Strathe har været ansat hos 
SAS. Da hun blev pensioneret, fik hun endelig 
tid til at prøve sit store ønske om at lære at 
male og startede undervisning hos kunstma-
ler Stefanie Woschek og senere hos Danny 
Rasmussen. Hun maler såvel figurativt som 
nonfigurativt. Det er blevet til en del malerier, 
blandt andet portrætter af de amerikanske 
Præsidenter Obama, Clinton og Kennedy, som 
hun gerne viser frem.

Rodolfo Beth er født i Argentina. Som 
barn flyttede familien til Amager. Hans far 
var kunstmaler og Rodolfo blev interesseret i 
kunst. Han har været ansat på Statens Muse-
um for kunst og har altid interesseret sig for 
selv at male, men det kom først rigtig i gang 
efter hans pensionering for nogle år siden. 
Han har nu samlet en  del billeder i såvel olie- 
og akvarel, som han nu udstiller.

Karin Ott fotograferer og maler og blander 
gerne de to medier.  I malerier arbejder hun 
mest med akryl med store flader, der er in-
spireret af den islandske miniaturekunst. Det 
ene tema i hendes arbejder er at udfordre 
folks opfattelse af virkeligheden. Det andet 
tema i hendes kunst handler om ord. Hun 
anvender talemåder om ting og præsenterer 
enkelte ord på lærred og lader det så være 
op til beskueren, hvilke oplevelser det afsted-
kommer. 

Hendes foto er mere afdæmpede. Her er 
hun optaget af at vise andre måde at anskue 
motiver, end man selv lige havde overvejet. 
Hun går efter lys, vinkler, samspil mellem ele-
menter og følelsesmæssige oplevelser. Karin 
Ott fotograferer i øvrigt for Tårnby Bladet.

Underholdning
Søndag 9. marts kl. 14.00: Kastrupløverne spiller Irsk 
folkemusik.
Søndag 23. marts kl. 14.00: Orkesteret Harmonien 
spiller underholdningsmusik.

En våd start på foråret
Af Rune Kjærgaard Lange 

I hele marts måned har Frilufts-
huset fokus på vand. Hvor kom-
mer drikkevandet fra? Hvordan 
kan man spare på vandet? Hvor-
dan forsvandt Vestamagers vand 
og blev til land? Alt det kan man 
få svar på ved at komme ud til 
Friluftshuset og lave sjove vand-
aktiviteter.  

Vandtemaet kulminerer med 
en stor event på FN´s interna-
tionale verdensdag for vand 22. 
marts, hvor der verden over bli-
ver sat fokus på drikkevand. Fri-

luftshuset får denne dag besøg af 
Tårnby Forsyning og Danmarks 
Naturfredningsforening. Tårnby 
Forsyning vil fortælle historien 
om ”Vandets vej” og Danmarks 
Naturfredningsforening vil for-
tælle om de problematikker, de 
mener vores grundvand er udsat 
for. På dagen vil der være cykel-
løb med forskellige poster om 
vand, quiz om vand med gode 
præmier og en stor flot udstilling, 
der fortæller om alle de proble-
matikker og spændende historier 
vores livsnødvendige vand har. 

Ud over at opleve denne måneds 
særlige aktiviteter, kan man altid 
komme herud og leje cykler, be-
nytte sig af vores bålsteder, se på 
fugle, køre på rulleskøjter, løbe 

orienteringsløb, bygge fuglekas-
ser og meget andet.

Rune Kjærgaard Lange er skovløber og 
naturvejleder ved Friluftshuset,  

Naturcenter Amager

I år, hvor vinteren har været ekstra mild, kan man allerede finde 
foråret inden vinteren er helt forbi på Kalvebod Fælled. 

Derfor sender vi folk ud i naturen for at finde fire forårs tegn 
allerede nu, fra slutningen af februar. Vi kan selvfølgelig ikke ga-
rantere at man så også finder forårstegnene, men det er jo det 
spændende at se om der er stor forskel på i år og andre år. Hvor-
når bliver ulden fra det første lam fundet? Den første gæsling fra 
piletræerne eller lyden af de første spurve fugle der synger? 

Gunnar Anker er samler om en hals. Flere af hans 
samlinger er vist på Plyssen. Nu kommer han med obli-
gationer og aktier.

Plyssens læsebord er meget populært. Der ligger altid 
et blad eller tidsskrift, som man ikke vidste man havde 
lyst til at bladre i.
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Lokalafdelingens kontor: 
Kastrupvej 324 

• Tlf. 3252 0516 • 
Kontortid: Mandag til 
torsdag kl. 10 - 12

”Besøgstjenesten og kontakt til 
bisidder tirsdag fra 12.00 til 13.00”

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
 aeldresagen.taarnby@mail.dk

Tårnby LokaLafdeLing
MarTs 2014

ÅrsmødEt 2014
Husk vort årsmøde der finder sted 
i Postkassen 22. marts kl. 15.00. 
Hele dagsordenen kan læses på vor 
hjemmeside.
Årsmødet indledes med et møde med 
Camilla Schwalbe (S) der nu er formand 
for Tårnbys kommunes Sundheds- og 
Omsorgsudvalg.
Alle medlemmer er meget velkomne, 
husk jeres medlemskort. 

BowLing 

Sæsonen er ved at nå til vejs ende, men 
Poul er allerede i gang med at planlægge 
den næste. Vil du bowle i næste sæson 
så kontakt Poul 2480 1226.

SommerTur TiL gorzow 
Bussen kører søndag 15. juni og hjem 
igen fredag 20. juni.
Pris i dobbeltværelse er pr. person kr. 
3.175,- Enkeltværelse pr. person kr. 
3.675,- Turen er med halvpension. 
Tilmelding og betaling til kontoret. 
Tilmeldingsfrist onsdag 30. april.  
Se hele programmet på vor hjemmeside.

LyST TiL AT SPiSe murSTen?
Rigtig mange ældre sidder i gældfrit hus. 
Men det betyder også at en stor del af 
din opsparing sidder fast i dine mursten. 
Strikse kreditregler kan betyde, at det er 
blevet meget vanskeligere at få denne 
opsparing i mursten frigjort til forbrug 
resten af livet. 
Hvordan er reglerne og hvad siger 
banken? 
Måske har Danske Bank en løsning? 
Bankrådgivere fra banken fortæller om 
deres tilbud på friværdibelåning i dit hus.
Mødet foregår i Postkassen mandag 24. 
marts kl. 14. Pris kr. 20 inkl. kaffe og 
kage. Tilmelding og betaling til kontoret.

CyKLing
Så er det ved at være forår og stålhesten 
skal ud af stalden. Kæden smøres og der 
skal frisk luft i dækkene. Cykelleder Ernst 
fortæller, at vi cykler første gang mandag 
7. april og turen går til Kulturzonen, hvor 

den medbragte mad og drikke indtages. 
Vi mødes kl. 10.30 ved den røde port 
ved naturcentret.

STå - Sid - Lig
- 

Lidt yoga, lidt gymnastik - vores nye 
tiltag er for netop DIG, der gerne vil røre 
dig, men selv bestemme hvordan.
Mød op i Vandtårnet, Løjtegårdsvej 6, 
onsdag kl. 10.00, og se om det er noget 
for dig.

STyLeBox By mATAS 
Kom og få en makeover, både mænd 
og kvinder, af dygtige, professionelle 
stylister.
Tirsdag 15. april kl. 10-12, Matas i Fields. 
Pris kr. 30 inkl. kaffe og morgenbrød. 
Tilmelding og betaling til kontoret. 

ÆLdre SAgenS  PC-CAFÉ
Har du brug for hjælp til 
din computer og Mac, 
så er der hjælp at hente 
i vores PC-Cafe i Postkassen: 
Tirsdagene 8. og 22. april kl. 14-16.
Du kan få hjælp til de problemer, du 
har med din computer, med sikkerhed, 
installation af programmer, udstyr og 
printer, eller hvis din computer driller 
eller er gået i stykker. Det kræver INGEN 
tilmelding - der er åben for alle - du 
møder bare op. Vi er frivillige, som efter 
bedste evne vil hjælpe så godt vi kan. 

BeSøg eT KLunKehjem
Oplev en stemning, der er præget 
af hjemlig hygge samt sans for gode 
materialer og godt håndværk fra 
klunketiden. (1880-1900).
Klunkehjemmet ligger kun få skridt fra 

Nationalmuseet. Vi mødes i National-
museets forhal onsdag 26. marts kl. 
12.45. Efter rundvisningen er der kaffe 
og kage i caféen. Pris pr. person kr. 110. 
Tilmelding og betaling til kontoret. 

FLere ArrAngemenTer På 
www.AeLdreSAgen.dK/
TAArnBy

Vore FASTe AKTiViTeTer
badminton Vestamagerhallen  
Onsdag og fredag kl. 8-12
bowling i bowlingcenter englandsvej  
Onsdag kl. 10-14. Torsdag kl. 10-12 
bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling fra porten ved p-pladsen på 
finderupvej 
Mandag kl. 10.30
ipad undervisning 
Onsdag kl. 10-12 Postkassen
kreativ Motion 
Onsdag kl. 10 Vandtårnet Løjtegårdsvej
Madlavning for mænd  
Torsdag kl. 17.00  
Korsvejens skolekøkken 
PC Undervisning  
Fredag kl. 9.30-11.30 Postkassen
Petanque på Vestamager 
Torsdag kl. 10 Vestamagerhallen
Pilates Ved diget 21 
Torsdag kl. 10 
roning på Øresund  
Onsdag kl. 10
svømning i kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30  
Torsdag kl. 14.30-15.30
søndagscafé i Postkassen  
Sidste søndag hver måned kl.14-16 
Tirsdagsklub skøjtehallen  
Tirsdag kl. 10-14 
Vandreture fra den røde port ved 
Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet 
Fredag kl. 10 Hyggeholdet 
   

nyhed
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Marts    
Søndag 9. kl. 10.00  1. s. i fasten Luk. 22,24-32 Aaboe
Søndag 16. kl. 10.00  2. s. i fasten Mark. 9,14-29 Herbst
Søndag 23. kl. 10.00  3. s. i fasten Joh. 8,42-51 Aaboe
Søndag 30. kl. 10.00  Midfaste Joh. 6,24-35 Herbst

April    
Søndag 6. kl. 10.00  Mariæ bebud. dag Luk. 1,46-55 Aaboe

      Herkules eller Moses?             
Herkules og 
Moses er gået 
over historien 
som to 
betydningsfulde 
skikkelser. 
Herkules 
udførte de 12 

arbejder. Moses modtog de 10 bud. 
De to skikkelser pointerer forskellige 
dimensioner af tilværelsen. Herkules 
er hurtig og produktiv. Han løser den 
ene enorme arbejdsopgave efter 
den anden. Moses er langsom og 
ineffektiv. Det tager ham 40 år at 
tilbagelægge en strækning, der udgør 
to dagsrejser. Herkules peger på 
sig selv. For ham er det alt rigeligt. 
Ikke for Moses. Det fremgår tydeligst 
ved hans livs afslutning. Moses dør, 
medens han peger i retning af det 
udvalgte land. Modsætningen mellem 
de to skikkelser kan sammenfattes 
således: Hvor Herkules pointerer 
aktivitet, fremhæver Moses værdien af 
passivitet. 

Engang havde Moses større status for 
det vestlige menneskes selvforståelse 
end Herkules. Men tiderne er 
skiftet. I dag er verden besat af 
et ’herkulessyndrom’. Arbejde, 
produktivitet og effektivitet er tidens 

løsen. Selv når alderen tvinger folk til 
at holde op med at arbejde, nævner 
de tit og gerne, at de aldrig har haft 
så travlt, som efter de gik på pension. 
Livet gøres op i aktivitet. Her er der 
ingen forskel på rig og fattig. Det er 
som om, Karl Marx’ drøm: ’Arbejdere 
i alle lande, forener eder!’ er blevet 
til virkelighed ved, at kommunismen 
og kapitalismen har taget hinanden 
i hånden. Man fornemmer en 
uhyggelig aktualitet i Adolf Hitlers 
ord til Hermann Rauschning, ”Enhver 
handling har en betydning, selv en 
forbrydelse; men at være passiv er 
altid meningsløst.” Er dette virkelig 
sandheden om vor tilværelse? Er der 
kun dårligt at sige om det passive liv?

Ikke ifølge fundamentet for vor 
civilisation. Vægtlægningen på den 
gode passivitet understreges allerede 
i skabelsesmyten. Her kulminerer 
Guds kreative handling med en hellig 
hvile, sabath, i kraft af hvilken 
hele skabelsen får lov til at være, 
hvad den er. I kristendommen lever 
vægtlægningen på den gode passivitet 
videre i middelalderteologernes 
sondring mellem ratio og intellectus: 
Hvor ratio er menneskets evne til at 
erkende ved hjælp af anstrengende, 
analyserende og logisk tankegang, 

er intellectus 
menneskets 
evne til at 
modtage 
sandheden 
anstrengelses-
løst, ligesom 
man med 
blikket ’modtager’ et landskab. Hvor 
ratio er aktiv, er intellectus passiv. 
Intellectus er menneskets gudgivne 
gave, til at forholde sig fuldstændigt 
åbent, passivt og receptivt til 
tilværelsen, som den er. 

Hvor ville jeg ønske, at folk ville være 
mere modtagelige for denne gave. 
Men ligesom Herkules har fortrængt 
Moses, druknes intellectus i ratio. 
Dermed har vi mistet blikket for noget 
væsentligt. Vi tror, vi skal arbejde os 
ud af krisen, og ser ikke, at vi dermed 
arbejder os dybere ind i den. Vi bilder 
os ind, vi er kommet så langt, men går 
vi ikke bare i ring? Vi er gået fra Moses 
til Herkules, og er nu næsten nået til 
Sisyfos, der arbejder for at arbejde, 
for at arbejde, for at…? Velkommen i 
kirken, hvor vi ikke skammer os over 
at fejre den gode passivitet!

Martin Herbst

 Aktiviteter - marts

Historien bag nutidens 
Sydafrika 
Korsvejstræf v. Julie Aaboe  
De færreste ved, hvad der ligger til grund 
for den umenneskelige og syndige ideologi, 
som kaldtes apartheid. Endnu færre er klar 

over, at det faktisk var det kristne budskab, 
farvet og manipuleret af et hvidt mindretal, 
der var hele kernen i denne racistiske 
ideologi, der har millioner af smertefulde 
skæbner på samvittigheden. Julie Aaboe 
vil føre os gennem historien, der ligger 
til grund for det moderne Sydafrika: 
En historie styret af politik, religion og 
økonomi.
Tirsdag 4. kl. 14.30

De 7 Dødssynder 
Studiekreds v. 
Herbst
Torsdag 6. 
marts kl. 19.30: 
Liderlighedens 
janusansigt

Andagt i kirken 
v. Julie Aaboe
Den anden tirsdag i hver måned er 
alle velkomne til en meditativ andagt 
med læsninger og et større musisk 
indhold. Efterfølgende hygger vi os 
sammen med en ostemad og lidt varmt 
at drikke. 
Tirsdag 11. kl. 10.00

Menighedsrådsmøde. 
Tirsdag 11. kl. 19.00 
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. 
Zinniavej 24 • 5141 5445/ 
3250 6124 • mthe@km.dk
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11. 
Torsdag kl. 17-18. 
Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe
Cypres alle 3 • 5141 5429 
jua@km.dk 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-11. 
Torsdag kl. 17-18. Fredag er fridag.

Organist Ole Reuss Schmidt 
6116 5565 olereuss@hotmail.com 
Træffes efter aftale

Kordegn Henning B. Nielsen
3251 7424 hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-
fredag kl. 10-13.
Torsdag tillige kl. 13-18.

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

Kirketjener Johnny Løndorf
6116 3336. 
kirketjener@korsvejskirken.dk  
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12. 

Menighedsrådsformand Tom Allan  
2235 3222. 

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.

Menneskets dannelse... 
...gennem livet i H.C. Andersens 
eventyr   
Sogneaften med Monica Papazu

Gennem sine eventyr giver H.C. 
Andersen et billede af den livsproces, 
som er den modne personligheds 
dannelse. Et eventyr er per definition 
en dannelsesfortælling. For H.C. 
Andersen kan mennesket aldrig være 
sit eget projekt. Man kan ikke ud fra 
en bestemt idé ”udvikle sig selv”. 
Mennesket formes derimod af sine 

forudsætninger (familie og tradition) 
og af konfrontationen med livets 
prøvelser. Den modne personlighed 
er den, som har lært at tage sin 
livsopgave på sig, ja, som holder sig 
til udgangspunktet. Derfor følger 
mange af hans eventyr mønstret i den 
fortabte søns lignelse: udvandring og 
tilbagekomst. Ved at skildre dette 
grundlæggende eksistensmønster 
kaster H.C. Andersen samtidig lys 
over det store eventyr om den nådige 
himmelske Fader, som tager imod sine 
vildfarne børn. 
Torsdag 20. marts kl. 19.30

 Aktiviteter - april        

Den perfekte katastrofe
Korsvejstræf v. Rasmus Dahlberg  
Hvorfor er Titanics forlis gået over 
i historien som den “perfekte 
katastrofe”? I foredraget sættes 
Titanic ind i en katastrofehistorisk 

kontekst, ligesom en række myter 
om forliset punkteres. Mød heltene 
og skurkene fra luksuslinerens sidste 
timer, kom med på sporet af det 
mystiske spøgelsesskib og hør, hvor 
historien om “Nærmere Gud til dig” 
egentlig stammer fra.
Foredraget henvender sig til 
alle med interesse for historie i 
almindelighed og den fascinerende 
fortælling om Titanic i særdeleshed. 
Foredragsholderen er ikke 
“Titanocolog”, men mere generel 
kastastrofehistoriker og kan ikke svare 
på, præcis hvor mange nitter, der blev 
brugt til at bygge Titanics skrog. Til 
gengæld sættes forliset ind i en større 
katastrofehistorisk forståelse.
Tirsdag 1. kl. 14.30
 

De 7 Dødssynder 
Studiekreds v. Herbst
Torsdag 3. april kl. 19.30: Grådighedens 
frugter.

Passionskoncert 
International profil gæster Korsvejskirken

Den tyske gambespiller Simone Eckert opfører et 
program, der er indrettet efter passionstiden, og 
som vil indeholde musik af bl.a. William Young, 

Jacob van Eyck og G. Ph. Telemann. 
Gamben er en ganske særlig form for cello med en helt speciel sprød 

og delikat klang. Instrumentet er forholdsvis sjældent, men ikke desto 
mindre har Simone Eckert, der til daglig er docent ved Musikkonservatoriet 

i Hamborg, fra sin tidligste barndom været stærkt dedikeret til at spille 
gambe. 

I dag er hun en førende profil på området, og har således givet koncerter i 
alle europæiske lande og i Japan. 

Der er fri entre til koncerten, og bagefter vil der være en lille reception.
Tirsdag 8. april kl. 19.30      

Påskefest for børn og 
forældre

Vi inviterer til gudstjeneste i 
børnehøjde hvor vi bl.a. får glæde 

af eleverne fra ”Dramaskolen 
Livstræet” der medvirker med et 

påskespil. 
Efter gudstjenesten inviterer vi 

til et bibelsk inspireret måltid og 
påskelege for alle legesyge sjæle.

V. Sognepræst Julie Aaboe og 
børnemedarbejder Lone Madsen

Vi glæder os til at se jer!
Det koster ikke noget at deltage!

Mandag 7. april kl. 17.15–19.15

Tilmelding kan ske på mail: lone@
korsvejskirken.dk el. tlf. 6116 5509
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TÅRNBY SOGNS

GUDSTJENESTER
Marts

Onsdag 5.  De ældres eftermiddag   13.45 Woller
Søndag 9. 1.s.i Fasten   10.00 Woller
Torsdag 13.     19.30 Nielsen
Søndag 16. 2.s.i Fasten   10.00 Hansen
Torsdag 20.     19.30 Hansen
Lørdag 22. Konfirmandaktion   12.00 Nielsen 
Søndag 23. 3.s.i Fasten   10.00 Nielsen
Torsdag 27. Konfirmandgudstjeneste  19.30 Hansen
Lørdag 29.  Dåbsgudstjeneste   12.00 Woller
Søndag 30. Midfaste, afskedsgudstjeneste  10.00 Woller

Farvel og tak
Da jeg bliver 70 år i denne måned, kræver loven, at jeg går på pension 
ved udgangen af måneden. Derfor er det anledning til at sige farvel 
efter 33 år som kirkebogsførende sogne-præst i Tårnby. Det er 
vedmodigt at skulle stoppe som præst efter næsten 41 års tjeneste. 
Jeg vil derfor sige menigheds-rådet og personalet stor tak for godt 
sammenarbejde gennem de mange år. 

Jeg skal desværre fraflytte præstegården efter min pension, idet jeg har 
bopælspligt, men også fraflytningspligt, men ingen genhusningspligt.

Jeg føler også, at jeg vil sende en hilsen til alle de familier, der har fået 
foretaget kirkelige handlinger af mig og til alle dem, der trofast har 
deltaget i de arrangemen-ter, som jeg har stået for.

Når man slutter knap 41 års tjeneste i Folkekirken, kan det være 
relevant at se tilbage på de mange år.
Jeg blev klassisk sproglig student fra Rønde Kursus i 1963 og 
teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1973. Ordineret i 
Københavns Domkirke den 10. maj 1973, indsat som residerende 
kapellan ved Korsvejskirken 13. maj 1973, samme år og dag, 
hvor kirken blev indviet og Korsvejens sogn var nu et nyt sogn i 
Københavns Stift. Senere har jeg været sognepræst i Verninge pastorat 
på Fyn og senere igen dansk præst for den danske menighed i 
Rendsborg i Sydslesvig. 

1. april 1981 blev jeg indsat som kirkebogsførende sognepræst her i 
Tårnby. 
Om det er lykkedes for mig at forkynde evangeliet til tro, det, som jeg 
følte, var et kald, da jeg i 1960 besluttede, at jeg ville være præst, vil 
jeg overlade til Vor Herre at afgøre. Jeg håber blot, at min person ikke 
har været anledning til, at nogen vendte kirken ryggen.

Så vil jeg slutte med at ønske Guds velsignelse over Tårnby Sogn og 
håb om, at menighedsrådet finder den rette afløser for mig. Endnu 
engang farvel og tak.

Andreas Woller

P.S. Jeg holder afskedsgudstjeneste søndag 30. marts kl.10.00.

Afsked
Sognepræst Andreas Woller 
fratræder sin stilling som 
kirkebogsførende sognepræst ved 
Tårnby Kirke efter 33 års tjeneste 
med udgangen af marts, da han 
fylder 70 år 11. marts 2014 og går 
på pension. Andreas Woller blev 
ansat ved Tårnby Kirke 1. april 
1981.
Menigheden har nydt godt af 

hans mange initiativer såsom 
ældreeftermiddagen, skovture og 
sogneaftener, som alle har været 
godt besøgt. Han har været afholdt 
både til barnedåb, konfirmationer, 
bryllupper og bisættelser/
begravelser. Ofte er tidligere 
konfirmander vendt tilbage for at 
bede ham om at vie dem og døbe 
deres børn.
Det bliver et stort savn, at Andreas 

Woller forlader Tårnby Kirke. Vi 
har haft meget stor gavn af hans 
mange års erfaring. Vi håber, han vil 
nyde sit otium. 
Andreas Woller holder 
afskedsgudstjeneste søndag 30. 
marts kl. 10.00 i Tårnby Kirke. 
Efterfølgende er der reception i 
konfirmandlokalerne.

Tårnby Sogns Menighedsråd.
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KIRKEBLAD

ADRESSER • TELEFONNUMRE
Sognepræst (kbf) Andreas Woller 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 3250 0114, fax: 3250 7714 
e-mail: awo@km.dk Træffes mandag, onsdag, fredag kl. 11-12, 
torsdag kl. 18-19 samt efter aftale.

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 Karsten Møller Hansen
Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil), e-mail: augustdemian@yahoo.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag og fredag kl. 10-11  
samt torsdag kl. 17-18

Organist Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.th.,  
2000 Frederiksberg Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@hotmail.com

Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag også kl. 16-19

Kirkegårdskontor 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

Menighedsrådets formand 
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag kl. 10.00-11.00
Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen, Englandsvej 330, tlf: 32510136

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729

De ældres eftermiddag
Onsdag 5.marts kl. 14.30
Afslutning på ældre eftermiddagene v/pastor Woller
Kl.13.45 liturgisk altergangsgudstjeneste ved pastor Woller.
Arrangementerne findes sted i præstegårdens konfirmand-stue 
Englandsvej 330. Der serveres kaffe/te med hjemmebagt kage. 
Alle interesserede er velkomne.

plejehjemsgudstjenester
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100
Torsdag 20. marts kl.10.30 ved pastor Woller, den sidste gudstjeneste 
ved pastor Woller.

Gudstjeneste på Irlandsvej 
Fredag 28. marts kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden gudstjenesten 
synger vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10.

For børn
Børnegudstjeneste
...søndag 2. marts kl. 10.00 med efterfølgende kakao og boller i 
konfirmandstuerne. Vi slutter dagen med tøndeslagning og præmier 
til kattekonger og dronninger, samt for de bedste udklædninger.

Babysang
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. 
Vi mødes seks torsdage kl. 10.00 eller 11.00 
i Tårnby kirke og synger børnesange- og 
salmer med fagter og rytmik. Tilmelding 
til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 
4186. Det er gratis at deltage i Babysang.

Musikalsk legestue
Som noget nyt vil vi forsøge at mødes ca. hver anden måned med 
tidligere deltagere i babysang. Vi genopfrisker de gamle sange og lærer 
nye med dans og fagter. Næste musikalske legestue er mandag 24. 
marts kl. 16.30. Har du forslag til sange m.m. kan du kontakte Ida 
Nielsen.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”, Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Allan Christensen: abc.cph@gmail.com. 
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: hpp1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk 

For konfirmander
Lørdag 22. marts kl. 12 er der Konfirmand Aktion. Vi begynder 
med gudstjeneste i kirken. Derefter er der café og loppemarked i 
konfirmandstuerne. De indsamlede penge går til unge i Afrika.
                                             

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

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

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

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe, der fortrinsvis består af enker og 
enkemænd. Gruppen mødes efter aftengudstjenesten som regel 
den 2. torsdag i måneden, og desuden til særlige arrangementer. 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte Ida Nielsen på 
3250 4186. 
Netværksgruppens mødes: 
Torsdag 13. marts kl.19.30 til aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten 
er der kaffe i konfirmandstuerne.                                                  
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Kastrup Kirke  
fejrer 130 år

16. marts kl. 10

Med 
• Festgudstjeneste • Reception 

• Underholdning •

ALLE er velkomne !

Babysalmesang
nu er det tid til det 7. hold baby-
salmesang, og der stadig pladser 
på holdet. babysalmesangen er 
for børn, der ved start er imellem 
3 og 7 måneder. en stemnings-
fuld veksling af sang, dans, lyd og 
bevægelse. babyer får mulighed 
for at udvikle deres sanser via 
forskellige aktiviteter. natasja 
Knudsen leder børn og forældre 
igennem salmerne med fagter og 
lærer os enkle danse. det bliver 
krydret af klaverspil og enkle ryt-
meinstrumenter.

Udgangspunktet er salmer, 
sange og remser, hvor vi ofte syn-
ger det første vers flere gange, så 
man hurtigt får lært dem. det bli-
ver 10 onsdage

Tilmelding til Grethe på 
grbh@km.dk. Man kan læse me-
get mere på kirkens hjemmeside 
www.kastrup-kirke.dk
Onsdag 5. marts kl. 9 i Kastrup 
kirke

Ungdomsgudstjeneste
Årets konfirmander gør sig denne 
aften umage for at skabe en rig-
tig god og spændende gudstje-
neste, som taler netop til dig!
Onsdag 5. marts kl. 19 i 
Kastrup kirke

Noas Ark og 
Babelstårnet
Kom med, og find ud af, hvem 
der bestemmer hvad? For det er 
det er emnet denne aften. Vi le-
ger, synger og hører en historie 
fra biblen. Vi spiser sammen kl. 
18.30
Torsdag 6. marts kl. 17-19 i 
Kastrup kirkecenter

Støt kampen mod sult 
...det giver en god fornemmelse i 
maven
Kastrup sogn og Folkekirkens 
nødhjælp sender igen indsamle-
re på gaden for at bekæmpe sult. 

Vi vil gerne binde os i dan-
mark, der kan få en god fornem-
melse i maven ved at gå på gaden 
med en indsamlingsbøsse, sam-
men med de mennesker, der ved, 
hvad det er at sulte og ikke have 
mad nok.

Hvert 8. menneske på jorden 
kan ikke spise sig mæt hver dag. 
årsagerne er mange. en er kli-
maforandringerne. de slår især 
hårdt i fattige lande, der ikke har 
råd til at afværge og afbøde kon-
sekvenserne.

etiopien er et af de lande, der 
er ramt. Tørke og sult er ikke no-
get nyt i etiopien, som for 30 år 
siden blev ramt af en voldsom 
sultkatastrofe. Selv om det nu 
går bedre, især i byerne, har sul-
ten bidt sig fast mange steder.

Folkekirkens nødhjælp arbej-
der på at ruste bønderne til at 
tackle klimaforandringerne, så 
de kan producere tilstrækkelig 
mad til sig selv og deres familier. 

derfor: Meld dig allerede nu 
som indsamler til Grethe Ham-
borg, 3250 9972, grbh@km.dk.
Søndag 9. marts kl. 11 i 
Kastrup kirkecenter

Klassisk møder jazz 

Besøg fra Odense af organisten 
ved Vor Frelsers Kirke, Lars Kri-
stian Hansen, og saxofonisten 
Morten Øberg. 

duoen Øberg/Hansen har 
gjort det til sit varemærke at for-
ene klassiske toner med rytmisk 
musik. begge har en fortid i rock 
og jazz-sammenhænge. Foruden 
egne kompositioner arrangerer 
de kendte salmer og højskole-
sange, ligesom publikum selv får 
rørt stemmebåndene. 

I 80´erne var Morten Øberg 
medlem af rock- og fusionsgrup-
per i Odense. Gennem mange 
år har han været medlem af Tip 
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Støt kampen mod sult –
Deltag i Folkekirkens Nødhjælps indsamling
Søndag 9. marts kl. 11
Tilmelding nødvendig

Klassisk møder jazz
Lars Kristian Hansen og 
Morten Øberg
Søndag 9. marts kl. 16

Sorggruppe
Opstart:  
Mandag 10. marts kl. 10
Tilmelding nødvendig

Svend Wiig Hansen i 
Kastrup kirke
v. Palle Thordal
Torsdag 20. marts kl. 14

Danske kirker er meget 
forskellige
Noas Ark for Voksne
Torsdag 20. marts kl. 18-20

Et liv med musik, 
teater og kunst
v. Nanni Theill
Tirsdag 25. marts kl. 19

Kastrup Kirke
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Schrøders Bedemandsforretning
Når tillid og omsorg er en hjertesag
www.schroderbedemand.dk

Bisættelse/begravelse fra kr. 9.500,-
Døgnåbent uden ekstra omkostninger

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            K
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Start onsdag 5. marts kl. 9
Tilmelding nødvendig

Ungdomsgudstjeneste
Onsdag 5. marts kl. 19

Noas Ark og
Babelstårnet
Torsdag 6. marts kl. 17-19

Toe band, Odense og Klüvers big 
band, århus.

lars Kristian Hansen har en 
fortid i diverse fynske jazzrock-
bands, og har bl.a. været kapel-
mester på Odense Teater.

Vinter- og forårssange danner 
klangbund for koncerten sam-
men med et mix af klassisk og 
jazz.
Søndag 9. marts kl. 16 i 
Kastrup kirke

Ny Sorggruppe
Vi har haft sorggrupper i Kastrup 
kirke i mange år – 1 til 2 gange 
årligt – dette år er ingen undta-
gelse. I gruppen får du sat ord på 
din sorg og smerte, mens du lyt-
ter til andres og finder ud af, at 
der er fællestræk, der kan deles 
i et samtalefællesskab. Gruppen 
ledes af Susanne Steensgaard, 
som har stor erfaring med sorg-
grupperne.
Mandag 10. marts kl. 10 i 
Kastrup kirkecenter

Kom og syng med
De fleste kan godt li’ at synge, 
men gør det for lidt. Så her er 
chancen en torsdag eftermiddag! 
nye og gamle salmer vil blive 
sunget, og vi vil fortælle lidt om 
forfatterne og komponisterne.

Varighed: 1 time. niels Henrik 

Jessen og Palle Thordal.
Torsdag 13. marts kl. 16.30 i 
Kastrup kirke

Kastrup kirke fejrer 
...sit 130 års-jubilæum på dagen, 
hvor kirken blev indviet, nemlig 
søndag 16. marts 1884. 

Vi starter med festgudstjene-
ste, hvor koret nordlys, der til 
daglig øver i kirken, medvirker. 
Vort børnegospelkor Cool Kids 
har også et indslag klar. en ny 
motet er på vej fra kirkens or-
ganist niels Henrik Jessen. Palle 
Thordal forestår gudstjenesten 
sammen med kirkens øvrige 
præster Susanne Steensgaard 
og elizabeth laursen. efter fest-
gudstjenesten er der reception 
og underholdning i kirkecentret 
bl. a. med ”nordlys”. alle er vel-
komne
Søndag 16. marts kl. 10 i 
Kastrup kirke

Svend Wiig Hansen i 
Kastrup kirke
I anledning af 40 års jubilæet for 
Svend Wiig Hansens udsmykning 
af kirken fortæller Palle Thordal 
om samtaler med kunstneren og 
hvordan totaludsmykningen tog 
form. desuden vises Steen raas-
chous helt enestående billeder 

af Svend Wiig i arbejde med lofts 
og vinduesudsmykningen op til 
kirkens 100 års jubilæum i 1984.
Torsdag 20. marts kl. 14 i 
Kastrup kirkecenter

Danske kirker er 
meget forskellige 
Vi kigger denne aften på nogle af 
kirkerne og deres særpræg. det 
sker i noas ark for Voksne. alle er 
velkomne.
Torsdag 20. marts kl. 18-20 i 
Kastrup kirkecenter

Et liv med musik, 
teater og kunst
et lystigt foredrag af nanni Theill 
om 25 års arbejde og oplevelser 
indenfor kulturen. 

Hvordan kom hun fra det 
lille amatørteater på amager til 
kunstmalere og keramikere på 
internettet? Hun er uddannet 
og har skabt en karriere inden-
for primært teater, men vejen 
gik først rundt om musikken og 
er (foreløbig) endt ved kunsten. 
Hvor er den røde tråd – for den er 

der selvfølgelig. nanni Theill for-
tæller om kunstnerne (både de 
kendte og de glemte), publikum, 
forestillinger, koncerter, rejser 
osv. Causeriet bliver krydret med 
billeder, og der vil naturligvis 
også være plads til spørgsmål.
Tirsdag 25. marts kl. 19 i 
Kastrup kirkecenter

Kirketider samt oplysninger 
om aktiviteter i Skelgårdens 

Kirkes på næste side
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Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

Marts
Ons. 5
19.00 elizabeth laursen 
og Susanne Steensgaard - 
Ungdomsgudstjeneste

Søn. 9.
10.00 Susanne Steensgaard

Søn. 16.
10.00 Palle Thordal + 
kirkens øvrige præster – 
Festgudstjeneste – Kastrup 
kirke 130 år

Søn. 23.
10.00 Palle Thordal

Søn. 30.
10.00 elizabeth laursen

April 
Ons. 2.
19.00 Palle Thordal - 
aftengudstjeneste

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én af 
kirkens præster

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

Marts
Tir. 4. 
16.30 børnegudstj. Sørensen
Ons. 5. 
19.00 Ungd.gudstj. no excuce
Lør. 8. 
11.00 dåbs jubii! børnegudstj. 
for døbte børn mellem 4 og 5 år 
Søn. 9. 
10.00 Højmesse Peter Søes
Søn. 16. 
10.00 Højmesse Sørensen
Lør. 22. 
11.00 dåbs- og 
familiegudstjeneste Mehlsen
Søn. 23. 
10.00 Højmesse bo Sørensen
Tor. 27. 
10.30 Plejehjemsgudstj. Søes
Søn. 30. 
10.00 Højmesse Mehlsen 
12.00 rytmisk Gudstjeneste v/
Flemming bak Poulsen

April
Tir. 1. 
16.30 børnegudstj. Mehlsen
Hver onsdag 
10.00 Morgensang v/ en af 
kirkens præster

KUK 
– kirkens ungdomsklub for teen-
agere fra 6. klasse og op. 
Hver tirsdag kl. 19.00

Flittige hænder 
For alle der kan lide håndarbejde, 
sang og hygge. alle er velkomne.   
5. marts kl. 13.00

Sogneindsamling
... for Folkekirkens nødhjælp.
9. marts kl. 11.30 

Jesus som guds søn 
Menighedsmøde. Jens Henrik Ja-
cobsen. 
10. marts kl. 19.30

Studiekreds 
over romerbrevet P.b. Sørensen
12. marts kl. 19.00

Sangcafé. 
Vi synger, snakker og hygger. 
18. marts kl. 14.00

Musikalsk legestue…
…for 0-5årige
20. marts kl. 9.00 

Babysalmesang 
nyt hold for nyfødte mellem 3-7 
mdr. Hver 14. dag. Vi synger og 
danser med babyerne i kirkerum-
met efter kaffe på Kirketorvet.
20. marts kl. 10.00

Salmemaraton…
…et langdistanceløb, der kaster 
mange glæder af sig undervejs, 
bbl.a. tid til fordybelse i tekster. 
20. marts kl. 19.00

Sognedag 
erik nielsen fortæller om erfarin-
ger som missionær i Tanzania. 
23. marts kl.11.30

Menighedsmøde 
Jesus som det sande menneske. 
v/ Peter Søes. 
24. marts kl. 19.30

Menighedsrådsmøde
25. marts kl. 19.00, offentligt

Salmemaraton
27. marts kl. 19.00 

Fælles Bøn 
…for Skelgårds – kirke og sogn. 
efter højmessen
30. marts kl. 11.30 

Skelgårdens Kirke Senior- og pensionist kalender
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Hver torsdag kl. 10.
ok-dag. Medbring selv underholdning. 6. marts.
Fin alfred fortæller of synger om livet i lyst og nød. 13. marts
Margit svendsen fortæller om bispegården. 20. marts.
bankospil, 1 pl. 10,-kr., 3 pl. 25,-kr. 27. marts.

Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Postkassen amager landevej 71. arrangementer om onsdagen starter kl. 
12 og banko hver fredag starter kl 11.30
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær onsdag 5. marts
banko fredag 7. marts
alfred kronborg spiller mens vi hygger onsdag 12. marts
banko fredag 14. marts
spisning, kr. 80,- onsdag 19. marts
banko fredag 21. marts
tøjdamen viser det sidste nye onsdag 26. marts kl. 10  
banko fredag 28. marts

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arran-
gementerne i bordinghus. Kig indenfor tirsdag, fredag eller søndag.
åbent hus tirsdage og fredage kl. 14-17, samt søndag kl. 13-17. Se også 
www.bordinghus.dk
pC-Cafe. Tirsdag 4. marts 
pC-Cafe. Tirsdag 18. marts
Udflugt med Tove. Onsdag 26. marts
Fællesfrokost, med egen madpakke. Fredag 28. marts

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Klubben
Klubben for mennesker med demens og deres pårørende. 
Hver anden torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret Postkassen, ama-
ger landevej 71, 2770 Kastrup, lokale 1 & 2.
Café eftermiddag. demenskoordinator rikke Jensen torsdag 6. marts.
Motion. Karen Tannebæk, rigshospitalet fortæller, hvordan man kan 
støtte ved demens. Torsdag 20. marts

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.
Café: underholdning af hopla duoen. Fredag 7. marts kl. 13.00-15.30
damernes butik viser tøjkollektion. Torsdag 13. marts kl. 13.15-15.15
Caféeftermiddag, bankospil. Fredag 14. marts kl. 13.30-15.30
Café, tage olsen spiller til dans. Fredag 21. marts kl. 13.30-15.30
Firs, fyrig og forelsket, teatercauseri. Torsdag 27. marts kl. 13.30-15.30

Høreforeningen Tårnby Lokalafdeling
Postkassen amager landevej 71
Foreningens 7-års fødselsdag Mandag 10. marts kl. 14-17

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Fællessang og kaffebord, 25 kr. Torsdag 6. marts kl. 10–11.30  
Feel good eftermiddag med overraskelser Torsdag 6. marts kl. 15–17
påskeværksted. Materialer kan købes. lørdag 8. marts kl. 9.30-15
Foredrag om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt.Morgenbrød og kaffe 
kr. 35. lørdag 8. marts kl. 10.30–12  
skurvognsmøde – bare mænd. Onsdag 12. marts kl. 9-10  
Fællesspisning. tilmelding 2 dage før. 35 kr. Torsdag 13. marts kl. 18.
Dansetten. Ingen pardans - vi danser rundt i kreds og fri figur. Fredag 
14. marts kl. 15–16.30  
Tøj Lotte + kaffe og kage. 15 kr. Tirsdag 18. marts kl. 14.30-16  
påskeværksted. Materialer kan købes. lørdag 22. marts kl. 9.30-15  
astmacafé. pensioneret astma sygeplejerske vejleder. Medbring din 
medicin. Tirsdag 25. marts kl. 15–16.30  
klan fest. shepherds pie, guinness, musik v/kastrup løverne. billetter à 
75 kr. i pilehaven. Søndag 30. marts kl. 13.30-16 
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HUNDETRÆNING
Vi har åbnet for tilmelding til ny sæson.

Hvalpehold, lydighed, unghunde og agility. 
Om søndagen også hold for familiehunde (ikke 
kamphunde)

Træningen foregår på vores baner med klubhus, 
Selinevej 15. 2300 S 

Kontakt og oplysninger på

www.schaeferkreds2.dk

Iris_chr@yahoo.dk

Henning Visholm 51 28 96 32, fmd.

SCHÆFERHUNDEKLUBBEN KREDS 2

En aften om Island
Foreningen Norden i Tårnby har arrangeret en rejse til Island og 
indbyder medrejsende og andre interesserede til en aften med to 
gratis foredrag om Island
Økonomi og vulkaner
Snorri Geirdal fortæller om de store vulkanudbrud, som har ramt landet 
i historisk tid, et kæmpe udbrud i året 934, fire år efter at verdens ældste 
ting blev grundlagt, men ikke er nævnt nogen steder i de islandske 
sagaer. Et andet udbrud i 1783, som fik det danske ting til at foreslå at 
samtlige islændinge skulle flyttes til den danske hede i Jylland. Snorri 
stiller spørgsmålet, hvilken indflydelse de har haft på verden - hvis nogen.
Lise Lyck, lektor på CBS og ekspert i nordisk turisme tager også 
udgangspunkt i vulkanudbruddene, hvor omverdenen gennem billeder og 
interview får et image af et folk, der er stærkt afhængig af naturen og 
samtidig har en ro og accept af naturens indflydelse på livsbetingelser og 
levevilkår. Billedet kombineres for mange med et billede af vikinger og 
demokrati, som det er fortalt i de islandske sagaer. Hun trækker tråde til 
den finansielle kollaps, som skabte en aldrig tidligere set reaktion i den 
islandske befolkning.
Mandag 24. marts, Bording Hus, Klitrose alle 30, kl. 18.30. 
Tilmelding terkel.spangsbo@mail.dk. Arrangementet er gratis. Vi 
byder på kaffe, the og islandske specialiteter. Øl og vand kan købes.

En drøm om den 
svenske stuga

Forbandelsen, en anmeldelse af 
Søren Markvad

Forbandelsen er dragør-forfatte-
ren Irse Kræmers fjerde roman, 
og den foregår dels i danmark, 
dels i Sverige. Hovedpersonerne 
i bogen Sanne og Martin har væ-
ret gift i mange år, men er nu ved 
at glide fra hinanden. 

alligevel køber de et feriehus 
i de svenske skove blandt andet 
i håbet om, at nye muligheder 
i den smukke, svenske natur vil 
have en gunstig virkning på de-
res samliv og bevirke, at de igen 
kan begynde at interessere sig 
for hinanden.

For Sanne især er det en gam-
mel drøm at købe en stuga i Sve-
rige, og hun føler, at lige netop 
det hus, de falder for, kalder på 
hende. Men under et længere 
aleneophold i huset går det op 
for Sanne, at stugan rummer de 
uhyggelige udslag af en forban-
delse. Her skal ikke røbes, hvad 
det er, huset gemmer på, eller 
hvad Sanne kommer ud for dybt 
inde i de svenske skove, men det 
kan da røbes, at handlingen får 
sat fokus på emner som kærlig-
hed, utroskab og hvileløse sjæle.

Irse Kræmer skriver absolut 
underholdende og er såpas inde 
i sine personers gøren og laden, 
at replikkerne falder ganske na-
turligt og det føles ofte, som om 
scenerne er selvoplevede. Især i 
forholdet mellem Sanne og Mar-
tin, hvor de på mange af bogens 
sider går totalt fejl af hinanden, 
blot fordi den ene ikke forstår 
(læs: ikke vil forstå), hvorfor den 
anden dog reagerer sådan og så-
dan, men på den anden side ville 
romanen jo ikke blive, som den 
er, hvis hun eller han opførte sig 
anderledes.

en lille detalje undrer anmel-
deren: den svenske stuga har op-
rindeligt været et soldatertorp, 
hvor en oldefar til en af perso-
nerne ifølge forfatteren boede 
under krigen. når man regner ef-
ter, så skulle vedkommende have 
boet der i starten af 1900-tallet, 
men de nævnte soldaters ophold 
stammer fra 16-1700-tallet og 
frem og da Sverige ikke har væ-
ret i krig siden napoleonstiden, 
så er der noget med oldefaren og 
krigen, der ikke helt passer.

det skal nu ikke afholde un-
dertegnede fra at mene, at hvis 
man som potentiel læser har lyst 

til at tilbringe 
nogle timer i 
selskab med 
Irse Kræmers 
persongalleri, 
så tag roligt fat på Forbandelsen.

Irse Kræmer: Forbandelsen. 
Forlaget PrintXpress, 2013
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på tårnby FFs nye fodboldhold på amager 
har alle en diagnose. den fællesnævner 
giver dem sammenhold

Af Laura Madsen

Frosten glitrer i kunstgræsset, som knaser, 
når knopperne på fodboldstøvlerne maser 
sig ned mellem de tætpakkede plastik-strå. 
ni mand står klar på Vestamagers Idrætsan-
læg til at sparke fodboldtræningen i gang. 

Halvdelen af spillerne er klædt i neongule 
veste med store sølvfarvede reflekser, der 
blænder, når de rammes af lyset fra master-
ne, som lyser den skrigende grønne kunst-
bane op. 

- Mange af drengene er teknisk dygtige nok 
til at spille på et almindeligt hold. det er so-
cialt, det ikke vil fungere for dem, siger deres 
træner leif Prüter. 

Forståelse for hinanden
en af spillerne, Kasper elbke, er 27 år og er 
diagnosticeret med adHd og har en mindre 
hjerneskade, som gør det svært for ham at 
huske og lære nye ting. 

Kasper elbke er glad for initiativet i Tårnby 
FF, for her forstår de hinanden, og trænerne 
er tålmodige og giver sig tid til gentagelser, 
hvis der er behov for det. 

Spillere som Kasper elbke med et udvik-
lings- eller adfærdshandicap, er ofte ligeså 
dygtige fodboldspillere som personer uden 
diagnose. alligevel kan det være en god idé 
med et handicaphold, hvor holdkammera-
terne har forståelse for hinandens reaktions-
mønstre. På de hold er der brug for rummelig-
hed og struktur.

Forudsigelighed 
Udviklingskonsulent Peter Kock Hansen hos 
dansk Handicap Idræts-Forbund forklarer: 

- Fodbold er et kaosspil, det vil sige, du ved 
aldrig, hvad der er frem og tilbage. derfor 
kan det være svært for personer med et ud-
viklings- eller adfærdshandicap at deltage på 
et almindeligt fodboldhold, hvor det er ind-
forstået, at det er et kaosspil. det kan disse 
spillere ikke håndtere. de har brug for forud-
sigelighed og struktur omkring træningen, og 
det tages der højde for på handicaphold.

stort ansvar for trænerne
For personer med adHd og autisme kan det 
være en udfordring at forstå budskaber og få 
det til at fungere at være i en gruppe. derfor 
har trænerne et stort ansvar på et handicap-
hold. Fordi et spil som fodbold hele tiden er 
ad hoc, kræver det, at trænerne altid er på 
forkant. 

-når spillerne ankommer til træning, skal 
de have af vide, hvad træningen går ud på, 
det giver dem struktur og genkendelighed, 
fortæller Peter Kock Hansen. Trænerne skal 
på forhånd forberede sig på de udfordringer 
de enkelte spillere har.

eksklusion
Peter Kock Hansen fortæller, at det kan være 
godt med handicaphold i fodboldklubber, for 

Et par af drengene dribler forbi træneren 
med blottede nøgne skinneben, til 
trods for det er så koldt, at drengenes 
forpustede vejrtrækninger bevæger sig 
omkring dem som store røgskyer. 

Når handicap giver holdånd

Hvem skal have årets idrætspriser? 
Vær med til at bestemme!

Vil du have indflydelse på, hvem der skal have årets Idrætspriser i Tårnby Kommune? 

Forældre, medlemmer, ja alle kan være med til at indstille til Årets Idrætspriser. Skynd dig, du kan nå det endnu. Sidste dag for 
indstillinger er senest mandag 7. marts. 

Skema til indstilling findes på www.taarnbynet.dk / Fritidsliv i Tårnby / Kastrup Tårnby Idræts-Sammenslutning / Dokumenter.

Indstillinger kan indsendes uden skema på mail til jjvvs@mail.dk eller tfr@tfr.dk. Husk at skrive, hvilken pris der er tale om og med 
hvilken begrundelse indstillingen sker.

Yderligere oplysninger hos formanden for KTIS Jørgen Jørgensen på tlf.: 2081 6215

TÅRNBY KOMMUNES 
IDRÆTSPRIS tildeles en 
idrætsudøver, et hold, en afdeling 
eller en klub, der har vist et 
bemærkelsesværdigt idrætsligt 
resultat.

TÅRNBY KOMMUNES 
IDRÆTSLEDERPRIS tildeles 
en person, der har været 
idrætsleder i Tårnby gennem 
en årrække.

Kastrup Tårnby Idræts 
Sammenslutnings idrætspris 
ÅRETS FUND tildeles en 
person under 22, der har 
vist et bemærkelsesværdigt 
idrætsligt resultat.
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I indeværende år er det 70 år siden at 
Tårnbykoret som bærer vor bydels navn blev 
stiftet.

Dette vil blive fejret med en jubilæumskoncert 
lørdag 1. november 2014.

Vi er et blandet kor på 35 medlemmer, som 
synger i 4 stemmer med et repertoire, der 
spænder fra klassisk over musicals, danske 
sange og let underholdning.

Til koret er knyttet en dygtig professionel 
dirigent og pianist.

Kom og vær med!

Vi vil gerne til vor jubilæumskoncert rekruttere 
nye sangere nemlig sopraner, alter, tenorer og 
basser.

I kan læse mere om korets historie på vor 
hjemmeside www.taarnbykoret.dk

Har du lyst til at deltage og høre mere om 
koret, så glæder vi os til at byde dig velkommen 
til en gratis prøveperiode på to måneder.  
Vi mødes mandage aften kl. 19:00 i festsalen på 
Korsvejens skole, Tårnbyvej 5. Kastrup

Tårnbykoret i et Jubelår

Henvendelse kan ske til korets 
formand Lillian Michelsen 
e-mail: 
lillian.michelsen@comxnet.dk 
eller telf: 21 64 98 01

-Jeg synes, at fodboldklubber, 
som ikke har et handicaphold, 
bør komme i gang, for personer 
med diagnoser skal også have 
lov til at spille fodbold, siger 
Kasper Elbke.

diagnosticerede personer, som 
måske tidligere har mødt neder-
lag på almindelige hold.

anette brentholm, forfatter til 
’Idræt flytter grænser’, der om-
handler idrættens værdier og 
barrierer for børn og unge med 
autisme og adHd, forklarer, at 
personer med omtalte diagnoser 
kan have oplevet at have følt sig 
ekskluderet på almindelige hold, 
fordi det kan være et svært spil 
for personer med kognitive van-
skeligheder. 

- det kan også være svært for 
de andre på holdet, fordi de ikke 
kan forstå, hvorfor en medspil-
ler med autisme reagerer som 
vedkommende gør. Ved at blive 
udadreagerende eksempelvis, 
fortsætter hun.

ligestilling
alligevel er det ikke alle med 
diagnoser som autisme og adHd, 
som vil bryde sig om at være en 
del af et handicaphold. 

- der er nogen, der vil have det 
rigtig svært ved at være sammen 
med andre, der er ligestillede, 
for så bliver det også tydeligere, 
at man selv er anderledes, mens 
det for andre kan være en frirum, 
forklarer anette brentholm.

- der er nogen, som vil føle sig 
inkluderet, og andre, som vil føle 
sig ekskluderet på sådan et hold, 
siger hun.

Fodbold-identitet frem for 
handicap-identitet
- de vil gerne være på lige fod 
med alle andre og spille i den 
lokale spillertrøje, men samtidigt 
kan de godt se, at de har behov 
for deres eget beskyttede, luk-
kede miljø, mener Peter Kock 
Hansen.

- Personer med handicap vil 
eksempelvis hellere have en 
fodbold-identitet end en handi-
cap-identitet, og det kan med-
lemskabet af og træningen i en 
almindelig fodboldklub hjælpe 
med til, har Søren Jul Kristensen, 

team- og breddechef hos dansk 
Handicap Idræts-Forbund, udtalt 
til Kristeligt dagblad.

Forskelle fra andre gør os ens
Kasper elbke ser dog en tydelig 
fordel ved at være blevet en del 
af holdet i Tårnby FF. Som per-
son kan han være genert over for 
andre, han ikke kender ret godt. 
den barriere er han for længst 
kommet over på fodboldholdet i 
Tårnby FF. Spillerne kommunike-
rer godt og tager hensyn til hin-
andens udviklingshandicap.

- det betyder meget, at vi kan 
mødes til fodbold. Vi forstår hin-
anden, som vi er – vores forskelle 
fra andre gør os ens, fortæller 
Kasper elbke. 

alle skal have lov til at spille 
bold
I dansk Handicap Idræts-Forbund 
mener man, at alle skal have et 
idrætstilbud, hvis de ønsker det, 
uanset funktionsniveau.

- alle skal have et tilbud, hvor 
de synes, at de bliver udfordret. 
der er noget magisk i det idræt-

ten kan: det her med at deltage, 
være aktiv, blive stimuleret og 
møde nye kammerater, siger Pe-
ter Kock Hansen. 

Kasper elbke er enig i, at der 
bør være bedre muligheder for 
dem, som ønsker at være en del 
af et handicaphold. 
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16 præmier på syv år i Mini Playback
Fritidsklub Munken har dansehold med i 
talentkonkurrencen Mini playback – og har 
markeret sig flot fra første gang

Af Terkel Spangsbo 

Foto: Karin Ott

det var et absolut tilfælde som for syv år si-
den sendte et dansehold fra fritidsklubben 
Munken på Munkebjergvej til en konkurrence 
hos en tilsvarende klub i Søborg. lederen af 
danseholdet på Munken, Sanne Vestergaard, 
stod parat med kufferten pakket til et seks 
uger langt ophold i USa, da tilbuddet om del-
tagelse i Mini Playback kom og klubben be-
sluttede ”at det kunne man da godt prøve”.

Mini Playback er et show med stor under-
holdningsværdi med professionelt lys og 
lyd på en kæmpe scene, hvor børn og unge 
fremfører deres shows til tonerne af nyeste 
hits og gamle kendinge. arrangører er lands-
organisationen for fritids- og ungdomsklub-
ber Ungdomsringen og Klubben Søborg, som 
siden 1998 har stået for showet, som også er 
en konkurrence.

Holdet fra Munken var meget grønne i den 
form for danse og show, men allerede de 
første år, de var med (ved et tilfælde), gik de 
eller rettede dansede de af sted med både 
førsteprisen og publikumsprisen.

der blev bygget på den store succes, så 
nu har klubben omkring 50 unge (piger) på 
dansehold og igen i år gik førstepladsen i Sø-
borg til et Munken-hold på scenen, ligesom 
de vandt kategorien for bedste kostumer og 
rekvisitter. 

og nu er de mange
danseholdet er blevet en omsiggribende 
aktivitet i Munken. nu deltager store og små 
medlemmer sammen med forældre på afte-
ner med praktisk arbejde. Og der deltager 
omkring 50 klubmedlemmer som dansere 
fordelt på tre hold.

lige nu i marts måned har danseholdet fået 
et nyt lokale, som de er ved at gøre i stand.

Sanne Vestergaard havde lige blandet ta-
petklister op, da Tårnby bladet ringede, så vi 

måtte vente. der var vigtigere ting at tage sig 
af.

- Vi gør ikke så meget væsen af os udadtil. 
det er et stort apparat, der sættes i gang, når 
vi skal til Søborg eller optræde i Tivoli (det 
skal man 5. maj i år), fortæller Sanne Vester-
gaard.

danseholdene har fået invitationer til at 
optræde andre steder, men der skal flere he-
stetrailere til og mange forældre for at flytte 
showet med alt udstyr.

Forældre hjælper med kostumer og de 
store dansere hjælper de mindre med eksem-
pelvis de fantasifulde sminker (masker), som 
omhyggeligt maskes og tegnes op før hver 
forestilling. 

alle hjælper alle
Konkurrencen i Søborg finder sted i den sene 
vinter eller det tidlige forår og opgaven med 
næste års show begynder, så snart det forrige 
show er overstået. Sammen med de store pi-

ger finder Sanne Vestergaard på næste års 
tema og i løbet af forår/sommer gøres pla-
nerne færdige.

- alle de klubmedlemmer, der vil være 
med, kommer med. Jeg har ingen sortering og 
er der for mange, så trækker vi lod og de, der 
så ikke kom med fra start, kommer med næste 
gang, fortæller Sanne Vestergaard.

- det er en fantastisk aktivitet, hvor så 
mange aldersgrupper arbejder sammen og 
får indbydes relationer. 

Hun er selv uddannet i dans og show på 
Musical-akademiet i Fredericia og flere af 
hendes ”disciple” bruger dansen fra Munken 
i eventyrteateret, på danseskoler eller i gym-
nastiksammenhæng og lignende. Man kan 
deltage i klubben, til man bliver 18 år og det 
er der dansere, der benytter sig af, selvom de 
for længst er begyndt på gymnasiet.

næste store opgave for Munkens danse-
show er i Tivoli mandag 5. maj. 

Om Mini Playback
Mini Playback er en konkurrence, hvor deltagerne dyster om at 
lave det bedste sceneshow til et stykke musik, af en mere eller 
mindre kendt kunstner. deltagerne mimer til den originale musik. 
der lægges stor vægt på, at det ser ud som om, der bliver sunget 
rigtigt. deltagerne skal ”tage musikken til sig”, som var det deres 
egen. Udstråling er også et vigtigt element. 

der kan deltage op til 25 klubber med 50 hold fa hele danmark.

Der er mange involverede bag kulisserne, 
når der skal sendes 50 dansere, fordelt på tre 
hold på scenen ved Mini Playback og i Tivoli.
I fritidsklubben Munken får man hjælp af 
forældre og store medlemmer hjælper de 
små med sminke og kostumering. Det er et 
af de store pædagogiske resultater at børn, 
unge og voksne udfører en opgave sammen.
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Min uge hos DBU
jeg har altid spillet fodbold og 
ville gerne vide mere om dbu 
indefra i stedet for kun at se 
dem på tv

Tekst og foto: Daniel Plambek

Da jeg skulle finde et sted, hvor 
jeg kunne komme i praktik, skrev 
jeg en ansøgning til dbU, men 
havde ikke det store håb, for jeg 
tænkte, at de nok ikke ville have 
en ung praktikant. 

der gik lang tid, hvor jeg ven-
tede spændt og endelig fik jeg 
svar; det var et godt svar, for der 
stod, at jeg selvfølgelig kunne 
komme i praktik hos dansk bold-
spil-Union i uge 47.

ventetid før oplevelser
Men pludselig blev det mandag, 
hvor jeg mødte klokken 10 i 
dbU’s hovedbygning. den første 
tid skulle jeg bruge nede i kælde-
ren/lageret. Her mødte jeg nico-
lai, der står for logistik af tøj til 
de forskellige landshold. 

efter at havde været nede i 
det store lagerrum, skulle jeg op 
i dbU a/S, som står for event og 
marketing. det var en god ople-
velse, for her skulle jeg komme 
med ideer til, hvordan man kan 
gøre pausen i parken mere spæn-
dende for publikum. Jeg foreslog, 
at man kunne lave video indslag 
med spillerne til storskærmene, 
der skal få gang i publikum, så 
spillerne ville komme ud på ba-
nen og spille endnu bedre end i 
første halvleg. 

prøvede meget
Jeg prøvede mange ting i dbU, 
og jeg var inde i alle afdelinger, 

der viste de forskellige daglig-
dage i dbU. Jeg hørte både om 
de forskellige dommer- og træ-
neruddannelser, hvor jeg selv 
skulle prøve at tage beslutninger 
som dommer. det var ikke særlig 
nemt, så næste gang jeg spiller 
kamp, og dommeren dømmer no-
get, som jeg ikke synes er okay, 
vil jeg tænke tilbage på denne   
oplevelse i dbU og sige til mig 
selv, at det faktisk er svært at 
være dommer og at de altid gør 
deres bedste.

Jeg lærte også om de forskel-
lige træneruddannelser og hvor 
meget tid, det kræver for at blive 
træner, hvis man gerne vil op i de 
store ligaer. der var rigtig mange 
gode oplevelser i min praktikuge, 
og jeg fik et virkelig godt indblik 
i den store virksomhed, dbU er. 

der er så meget at holde styr 
på og ting, der skal klares, men 
selvom de havde travlt og arbej-
dede hårdt, var der tid til at give 
mig opgaver og give mig et syn 
på, hvad de lige præcis lavede i 
deres afdeling. det eneste dår-
lige ved det var, at jeg kun havde 
2 timer hvert sted, så hver gang 
jeg var blevet sat ind i noget og 
syntes, at det var spændende, 
så skulle jeg videre. blandt an-
det var jeg også i den grafiske 
afdeling, der sørger for lands-
kampsmagasiner og design af 
logoer og andet. det var en ka-
non oplevelse, fordi jeg fik lov til 
at være kreativ og komme med 
ideer og forslag til, hvordan man 
kunne motivere flere børn/unge 
til at melde sig til fodboldskoler i 
danmark. det kunne jeg sagtens 
havde brugt resten af den dag på. 

Flyt 300 bolde
Heldigvis ventede der endnu en 
spændende opgave i den næste 
afdeling hos teknik og service, 
hvor jeg skulle flytte over 300 
fodbolde.

På min sidste dag var jeg i dbU 

elite, der står for kontakten til 
landsholdne, hvor jeg også fik 
en god oplevelse. alt i alt var det 
en super uge med en masse god 
viden.

Selvom der var meget vasketøj efter landskampen mod Norge 
ugen før Daniel Plaambeks praktikophold i DBU, var det 
spændende at se landsholdets tøj og Daniel oplevede endda at få 
rørt Christian Eriksens og Daniel Aggers benskinner. 

En af Daniels opgaver i løbet af 
praktikugen var at flytte 300 
fodbolde - det var i afdelingen 
for teknik og service.

Kalder alle foreninger i Tårnby
... som er medlemmer i Tårnby Foreningsråd

Vi mødes til Rep-møde (også kaldet 
repræsentantskabsmøde, men det er så langt at 
skrive) onsdag 12. marts klokken 19.00.
Rep-mødet holdes denne gang i caféen hos 
Tårnby Teater, Englandsvej 290 - lige under 
Fælleskontoret.
Hver forening kan deltage med to 
stemmeberettigede, men må gerne tage flere 
medlemmer med.
Vi skal blandt andet tale om kommende 
aktiviteter som lørdagsskolerne og en mulig 
snartkommende Foreningsleder weekend
Der vil også være tid til at udveksle erfaringer om 
Spræl i Byen - og som sædvanlig dukker der andre 
interessante emner op.

Formand Terkel Spangsbo, 
FU-medlemmerne Sara 
Steffensen og Bo 
Borregaard er på valg.

Det 
samme 
er vores 
suppleanter 
Michael 
Rosenquist og 
Lean Rasmussen.

På gensyn
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ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter
Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter

BILLETPRISER OG RABATKORT
Billetpris 70,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. (hvert klip betaler for 
en billet op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm, 
forpremierer og danmarkspremierer.

Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk
Billetsalget starter 30 minutter før første 
forestilling

NEBRASKA
Den stædige, fåmælte Woody, der er et stykke over sidste 
salgsdato – omend han aldrig har været specielt salgbar 
- er overbevist om, at han er den lykkelige vinder af en 
millionpræmie i et lotteri. For at gøre krav på sin formue 
insisterer Woody på, at han snarest muligt må henvende sig 
personligt på lotteriets kontor i Lincoln, Nebraska. David, 
Woodys søn, indvilger i at ledsage ham på rejsen. I deres 
oprindelige hjemby, Hawthorne har Woodys vitriolskarpe 
kone, Kate, hørt rygtet om Woodys potentielle formue og 
slutter sig til odysséen. 

NEED FOR SPEED 
Efter at have tilbragt to år i fængsel for en dødelig 
trafikulykke, som han ikke var skyld i, sikrer Tobey Marshall 
sig en plads i det eksklusive ulovlige underground DeLeon 
cross nation race fra kyst til kyst i USA. Hvis han vinder 
løbet, kan det ikke alene sikre ham adskillige millioner 
dollars, men også give ham mulighed for at få hævn over 
den mand, der fik hans bedste ven dræbt i den fatale 
ulykke. Problemet er, at der er nogen, der har sat en pris på 
hans hoved, så han skal ikke alene undgå politiet, men også 
de bounty hunters, der vil indkassere dusøren for ham, død 
eller levende. 

HR. PEABODY & SHERMAN 
Hr. Peabody er erhvervsgeni, opfinder, videnskabsmand, 
Nobelpris-modtager, gourmet-kok, dobbelt OL-
medaljevinder og generelt et geni, der tilfældigvis også 
er en hund. Ved at bruge sin mest geniale opfindelse, en 
tidsmaskine, tager Hr. Peabody og hans adopterede søn, 
Sherman, tilbage i tiden til historiens mest afgørende 
øjeblikke og mødes med nogle af de største personligheder, 
der nogensinde har levet. Men da Sherman bryder reglerne 
for tidsrejser, står vores to helte pludselig midt i et kapløb 
for at få repareret verdenshistorien og reddet fremtiden. Alt 
imens Hr. Peabody står over for sin største prøvelse til dato 
- rollen som far.

SAVING MR. BANKS
Da Walt Disneys døtre tiggede ham om at filmatisere 
deres yndlingsbog, P.L. Travers’ Mary Poppins, gav han 
dem et løfte, som det ville tage ham 20 år at indfri. I sine 
anstrengelser for at erhverve filmrettighederne, kolliderer 
Walt med den kompromisløse engelske forfatter, der absolut 
ikke har nogen intentioner om at lade sin elskede, magiske 
barnepige blive misbrugt af Hollywoods drømmefabrik. 
Men efterhånden som bogens salg daler og pengene bliver 
mindre, accepterer Travers modvillig at tage til Los Angeles 
for at høre om Walt Disneys planer for filmatiseringen.
I løbet af et par korte uger i 1961 gør Walt Disney alt, der 
står i hans magt, for at overtale den genstridige forfatter, 
men til trods for kreative storyboards og iørefaldende 
sange, giver Travers sig ikke en tomme. 
Travers bliver stadigt stejlere og rettighederne virker langt 
borte. Først da han griber tilbage i sin egen barndom, finder 
Walt Disney nøglen til fortidens spøgelser, der martrer 
hende og sammen lykkes det dem at slippe Mary Poppins fri 
og skabe en af filmhistoriens mest vidunderlige familiefilm.
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FAR TIL FIRE – ONKEL 
SOFUS VENDER TILBAGE
8 – 9/3: kl. 12.30 t. f. a.

LEGO FILMEN – ET KLODSET 
EVENTYR – 2D, dansk tale                                                                  
8 – 9/3: kl. 14.45 fr. u. 7

KLOKKEBLOMST OG 
PIRATFEEN, dansk tale                                                                                       
8 – 9/3: kl. 11.45 t. f. a.

12 YEARS A SLAVE                                                                                                                                          
4 – 5/3: kl. 17.15 t. o. 15

KARTELLET
4 – 5/3: kl. 20.00
6 – 12/3: kl. 18.00 fr. u. 7

MONUMENTERNES MÆND
4 – 5/3: kl. 20.30
6 – 12/3: kl. 20.00

DALLAS BUYERS CLUB
4 – 5/3: kl. 18.00
6 – 9/3: kl. 19.30 t. o. 11
Danmarkspremiere:
HR. PEABODY & SHERMAN 
– 3D, dansk tale                                                                                       
6 – 7/3: kl. 17.00
8 – 9/3: kl. 15.45
10 – 12/3: kl. 17.00

HR. PEABODY & SHERMAN 
– 2D, dansk tale
8 – 9/3: kl. 13.30

NEBRASKA                
8 – 9/3: kl. 17.00
10 – 12/3: kl. 19.30

Du kan allerede nu glæde dig til:

SAVING MR. BANKS
Danmarkspremiere 13/3

NEED FOR SPEED
Danmarkspremiere 20/3

MONICA Z 
Danmarkspremiere 20/3                           

CAPTAIN AMERICA
Danmarkspremiere 27/3

Programmet for perioden 13/3 – 1/4 kan ses på kastrupbio.dk fra starten af uge 11

MONICA Z 
Monica Z skildrer den ikoniske svenske jazzsangerinde 
og skuespiller Monica Zetterlunds store gennembrud og 
blomstrende karriere i tresserne. Zetterlunds unikke og 
levende tilstedeværelse på scenen gjorde hende til en 
ekstraordinær kunstner, men bag rampelyset kæmpede 
hun med en manglende tro på eget talent og et turbulent 
kærlighedsliv.
Filmen følger hende fra de tidligere år på jazzklubber i 
Stockholm, gennem succesen i tresserne, hvor hun blandt 
andet spillede sammen med Bill Evans, og til hun bliver gift 
med bassisten Sture Åkerberg i 1974.

CAPTAIN AMERICA
Efter de nær-apokalyptiske begivenheder i New York med 
The Avengers lever Steve Rogers, aka Captain America, nu 
et stille liv i Washington, D.C., hvor han stadig forsøger at 
omstille sig til den moderne verden.
Men da en S.H.I.E.L.D. kollega angribes uden varsel, 
bliver Steve trukket ind i et net af livsfarlige intriger, hvis 
konsekvenser meget vel kan betyde en altoverskyggende 
trussel mod den frie verden. 
Sammen med Black Widow, kæmper Captain America for 
at afsløre den stadig mere omfattende sammensværgelse, 
mens de begge konstant må være på vagt over for de 
mange professionelle snigmordere, der er sendt ud for 
at slå dem ihjel for enhver pris. Mens det fulde omfang 
af den djævelske plan lidt efter lidt kommer frem, får 
Captain America og Black Widow hjælp fra en ny allieret, 
The Falcon. Men der går ikke længe før de står over for en 
uventet og næsten uovervindelig fjende; The Winter Soldier. 

BABY BIO
Tirsdage kl. 11.00 (biografen åbner kl. 10.00)
11/3: MONUMENTERNES MÆND

TIRSDAGSBIO 
Tirsdage kl. 10.30. Biografen åbner kl. 10.00
11/3: MONUMENTERNES MÆND
For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag

LEGO – ET KLODSET EVENTYR
Den anmelder- og publikumsroste 
Lego-biograffilm, som følger Emmet, 
en helt almindelig, regel-følgende 
og fuldstændig gennemsnitlig Lego-
minifigur. 
12 YEARS A SLAVE
I tiden før borgerkrigen i USA følger vi 
Solomon Northup, en fri sort mand fra 
det nordlige New York.
MONUMENTERNES MÆND
På Roosevelts ordrer blev en unik 

enhed sendt ind i Tyskland for at 
redde uvurderlige kunstværker stjålet 
af nazisterne.
DALLAS BUYERS CLUB
Ron Woodroof får at vide, at han har 
AIDS og har 30 dage tilbage at leve 
i. Men Ron kommer på benene og 
beslutter sig at tage kampen op. 
FAR TIL FIRE – ONKEL SOFUS VENDER 
TILBAGE
Onkel Anders’ tvillingebror, Sofus, 
vender hjem fra Australien, men er 

sur og vrissen, han kommanderer med 
alle – og så har han oveni købet en ko 
med sig! 
KARTELLET
Den selvstændige entreprenør, Lars 
Halbo vender tilbage til Danmark og 
overtager familiefirmaet, men kommer 
under et voldsomt, mafialignende pres 
fra andre store selskaber.
KLOKKEBLOMST OG PIRATFEEN 
Zarina, en misforstået støvvogterfe, 
stjæler Drømmehavens uundværlige 
blå festøv og slår sig sammen med 
piraterne fra Dødningeklippen.

TIDLIGERE OMTALT I TÅRNBY BLADET

© Filmcompagniet

© Disney
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Også medaljer til styrkeløfterne
tårnby styrkeløfter klub gjorde rent bord 
ved dM for begyndere og masterløftere

To af Tårnbys nye løftere, Mikkel Hansen og 
Thor lomborg tog henholdsvis sølv i herrer-
nes 93 kg klasse og guld i herrernes +120 kg 
klasse. begge løftede uden udstyr. 

da det blev de gamles tur, startede Thomas 
reimers i 66 kg klassen (40-49 år) med dan-
ske rekorder i det hele. 

Kim dahl debuterede i sin nye vægtklasse 
(93 kg) med 697,5 kg sammenlagt og endnu 
en sikker guldmedalje. 

Jan Sahlgren og Jørgen nielsen tog en dyst 
i Master 2 (50-59 år) 83 kg klassen. Her trak 

Jørgen det længste strå ved at løfte 585 kg, 
som var nok til sølv. Jan løftede 580 kg og 
blev nr. 3. Claus Jørgensen tog guld i 120 kg 
klassen.

Sammenlagt blev Tårnby den bedste klub 
og cementerede sin position som en af dan-
marks stærkeste klubber.

Mickel dahl tog guld 
Han vendte midt i februar hjem fra sub-junio-
rernes nordiske Mesterskab for de unge med 
en guldmedalje om halsen. 

Mickel stillede op i 83 kg klasse og kom 
godt fra start ved at squatte 210 kg. I bænk-
pres satte han ny personlig rekord med plus 
2,5 kg og løftede dermed 140 kg. I den sidste 
disciplin, dødløft, fejede han alle konkurren-
ter af banen og gav den fuld gas og hev hele 
255 kg op fra gulvet, ny personlig rekord med 
10 kg. 

det gav sammenlagt en total på 605 kg – 
ny personlig rekord med hele 20 kg! Ikke nok 
med at Mickel fik guld, men han blev også 
stævnets bedste sub-junior på point. 

dette unge super talent tager om 14 dage 
med resten af klubben til dM-a, hvor han 
trods sin unge alder skal coache resten af 
klubben.

bb  

Mickel Dahl på sejrsskamlen ved sub-
juniorernes Nordiske Mesterskab.

Tlf.: 3066 8488 
 
Løjtegårdsvej 147 

www.Fin-Fod.dk Qui aut aspiet, ipsam eos ad magnist 
enditat id ma eatum faceperchita ipis

MGP på is i Tårnby Skøjteklub
det bliver den helt store optakt 
til det internationale Melodi 
grand prix i danmark

Tårnby Skøjteklub, TSK, har lagt 
op til et stort og farverigt show 
med masser af god musik, når 
klubben ved indbyder til afslut-
ningsshow med Melodi Grand 
Prix-tema.

Publikum vil blive ledt igen-
nem alle tider med både gamle 
klassikere og nye populære san-
ge fra MGP. det bliver den rene 
fest med masser af glitter, flotte 
kostymer og kulisser, som børne-
ne selv har været med til at lave.

Man kan se en masse af de 
løbere, som har fået medaljer i 
løbet af sæsonen i alt 16 medal-
jer  – hvor en er tegnet på en dan-
marksmester!

TSK´s Funskate konkurrence 
er både for hold og individuelle 
løbere. Funskate konkurrence er 
for dygtige skøjteskole løbere og 
øvede løbere. I Funskate har TSK 
hentet  19 imponerende medal-
jer og har ligget nummer et frem 
til nytår. Klubben satser på nok 
en medalje i den sidste Funskate 
konkurrence i Odense.

I alt 35 flotte medaljer har TSK 

formået, at samle sammen frem 
til dato i denne sæson, og der 
ligger stadig  medaljer og venter, 
hvor der mangler 3 store konkur-
rencer.

TSK´s bestyrelse og cheftræ-
ner Michael Tyllesen vil glæder 
sig til at se alle til det helt store 

show. de ca. 120 dygtige skøjte-
løbere vil vise deres færdigheder 
og hvad de har lært i løbet af sæ-
sonen. alle hold kommer på isen, 
små som store til MGP (på glatis) 
2014.

En dejlig begivenhed, hvor alle er 
velkomne. Der er gratis indgang, så 
tag endelig hele familien og venner 

med. TSK holder sit årlige sæson 
afslutnings show 5. april kl.12,00.

vw
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER
TRæLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

sporten parkrun indtager den 
blå Foreningsby i amager 
strandpark

Parkrun er startet af en lille 
håndfuld løbere tilbage i 2004. 
de syntes, det kunne være sjovt 
at teste formen af hver lørdag 
i en park i london. det er folk 
med et værdigrundlag, som må-
ske egentlig er mere dansk end 
engelsk. 

grundlaget for parkruns
der satses på det sociale og det 
seriøse og at det skal være sjovt 
at deltage. Og at alle skal kunne 

være med.
- Vi har været så heldige at få 

plads i Foreningsbyen, således at 
vi nu kan opbevare det udstyr, vi 
benytter ved vores løb. derud-
over vil der også være mulighed 
for, at vi kan komme i tørvejr og i 
læ for vinden før og efter løbet, 
fortæller Henrik beck, der er løb-
sleder og han fortsætter:

- Vi er i løbet af 2013 vokset 
pænt meget og samler nu imel-
lem 40 og 75 løbere hver lørdag 
og med mulighed for at indlo-
gere os i Foreningsbyen er jeg 
sikker på, at vi vil trække endnu 
flere løbere til.  

- Vi har i 2013 også flere gange 
haft besøg af 7.i fra Højdevan-
gens Skole, der benytter parkrun 
til at teste formen af. de friske 
piger og drenge møder talstærkt 
op og løber de fem kilometer 

sammen med en af deres lærere.
bb

Også skoleelever fra lokale amagerskoler udnyttet muligheden 
for at deltage i den ugentlige træning.Info:

• Der bliver løbet Amager Strandpark Parkrun hver lørdag kl. 9. Mø-
destedet ved den blå Foreningsby. lige foran Helgoland.
• Ruten er 5 km.
• Det er gratis at deltage, men løbere skal have registreret sig på 
www.parkrun.dk senest dagen før deres første parkrun og medbrin-
ge en stregkode, som de får efter registrering.
• Læs mere om Amager Strandpark Parkrun på www.parkrun.dk/ama-
gerstrandpark og www.facebook.com/amagerStrandparkParkrun

Strandpark lægger sand til Parkrun

Lær at løbe
løbeskole er en sjov og social måde at 
komme i gang med at løbe

alle kan være med, både nybegyndere og 
dem, der gerne vil løbe stærkere. Motions-
klubben amagers løbeskole bygger på visio-
ner om, at løbetræningen skal være en sjov 
og fornøjelig oplevelse.
Kom i form på en god og sjov måde. allerede 
efter de første 14 dage bliver det nemmere 
at nå bussen. Hos de fleste stiger konditallet i 
løbet af de 12 uger, løbeskolen varer.

bliv sundere. efter 12 uger kan du mærke 
en klar forbedring og finde glæden ved at 
løbe. dine knogler begynder at blive stær-
kere og din balance er væsentlig forbedret.

løb stærkere. er du allerede løber, så er det 
en god måde at komme til at løbe stærkere, 
også selv om du måske nedsætter din sæd-
vanlige træningsmængde.

Første træningsdag er tirsdag 8. april kl. 
18.00 til 18.45. derefter hver tirsdag og tors-
dag i samme tidsrum til og med torsdag 26. 
juni 2013. Husk at al træning starter fra vores 
klubhus.

deltagelse i løbeskolen koster klubbens årli-
ge kontingent på kr. 175,- (kr. 150,- for pensi-
onister) og så får du alle de andre fordele ved 
at være medlem af Motionsklubben amager. 
betaling ved informationsmødet.

Tilmelding til Grethe Kristensen på e-mail 
grethe.kristensen@webspeed.dk 
Vil du vide mere, så kontakt Grethe Kristen-
sen på e-mail grethe.kristensen@webspeed.
dk eller tlf. 3029 4255.

Informationsmøde om løbeskolen afhol-
des torsdag 27. marts 2013 kl. 18.15 i 
klubhuset på Amager Strandvej 285, 2770 
Kastrup.

Curling
de mange tv-timer med den isnende sport 
har givet folk is på tanden. Tårnby Curling 
Club har til deres træningsaftener fået besøg 
af rigtig mange interesserede. det har givet 
flere nye medlemmer, der alle glæder sig til 
at mærke, hvordan kulden trækker op gennen 
benene.

AWM

Handicap curling
Tårnby Curling Club har afholdt handicap cur-
ling 2. marts. Ved handicapcurling sidder alle 
spillerne i  kørestol. 

disse spillere har dansk curling forbund 
ikke prioriteret særlig højt, så 
Tårnby Curling Club har valgt at 
satse på dem. Hele dagen stod 
klubbens instruktører klar, så 
både handicappede og ikke-
handicappede kunne afprøve 
teknikken ved at sidde i kørestol 
og med sendes stenene af sted 
med stor præcission. 

AWM
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Estate Tårnby & Kastrup
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER,  MDE

Kongelundsvej 268, 2770 Kastrup
2770@estate.dk

Tlf. 70 10 00 77

"Dig og Mig" villa 1- familieshus

Tårnby
Tanavej 6

Sagsnr. 52074GB  

Hyggeligt lille hus i roligt
villakvarter på lukket villavej. Nær
fælleden og  Vestamager Centret.
Pænt badeværelse, køkken med
spiseplads, bryggers, soveværelse
og endnu et værelse. Dejlig stue.

2.195.000Pris:
110.000Udb.:

12.832Brt.:
11.678Nt.:

85 731 1/2 1 1970

Tænger til istandsættelse 1- familieshus

Tårnby
Vegas Alle 6

Sagsnr. 62006GB  

Hyggelig villa til den lille familie og
jer, der gerne selv vil sætte istand,
da huset trænger til
modernisering. Huset har en god
planløsning som bl.a byder på tre
værelser og dejlig stor stue.

2.195.000Pris:
110.000Udb.:

12.466Brt.:
11.388Nt.:

100 646 1/3 1 1961

Rigtig god plads og god kælder 1- familieshus

Tårnby
Kollundvej 28

Sagsnr. 62005GB  

Bo i Pilegårdskvarteret, perfekt til
børnefamilien. Murstensejendom
med god højloftet kælder. Mange
kvm og muligheder. Pænt lyst
badeværelse med badekar og
nyere stort spisekøkken fra år
2010.

3.350.000Pris:
170.000Udb.:

18.238Brt.:
16.641Nt.:

136/87 681 2/3 2 1971

Stor villa med 4 værelser 1- familieshus

Tårnby
Arnborgvej 30

Sagsnr. 62011GB  

Skøn og velholdt villa i det
attraktive Pilegårdskvarter. Perfekt
for børnefamilien. Bla. to pæne
badeværelser, det ene med
badekar og det andet med brus og
4 værelser ialt udover den store
stue.

3.495.000Pris:
175.000Udb.:

18.960Brt.:
17.229Nt.:

157 726 1/4 1 1972

DIT LOKALE 
TEAM I TÅRNBY 

& KASTRUP

RING FOR EN 
GRATIS VURDERING 

PÅ 7010 0077

Maiken
Gitte

Hong


