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Livet i haven
Det er dejligt med liv
i haven – det gælder
både ens egen, hvis man
har en eller når man er på
besøg. Det gælder nu også
på fællesarealer i karrébyggeri
Forventninger er (normalt)
altid store, når familie og venner trommes sammen med en
blanding af børn og os andre,
men kan vi finde på noget aktivt ud over at æde og drikke?
Ja det kan man da. Der er
klassiske spil som kroket,
hvis plænen er stor nok eller
der er adgang til en ubenyttet sportsplads. Her gælder
en forventningsafstemning,
hvad regler angår, men det
vender vi tilbage til.
Redaktionen har vredet
sine hjerner og er kommet i
tanke om spil, hvor ungerne
og de unge kan sættes i sving
og andre kan nyde liggestolen.

Se mere på siderne 11 og 12

Afdødes musik på scenen
Tårnby Musikskole/Kulturzonens forestilling i KastrupBio havde indhold, der
kredsede om døde musikkunstnere i ung alder
Men de optrædende på scenen så ikke ud til at være præget af det dystre forlæg. De
strålede af glæde ved både
at synge, spille og danse, så
familien og vennerne i salen kunne kun være stolte af
dem.
Forestillingen er blevet til
ved hjælp af mange forskel-

lige mennesker, grupper og
institutioner, for kun ved deres hjælp har det været muligt for Kulturzonen at stable
så stort et arrangement på
benene. I år deltog HOT, bandet Den Laks skal ned, mange
solister og showkor, Nordlys
og The Jokers, samt musikskolens show-dansehold og
børnekor fra Pilegårdsskolen
direkte på scenen.
Men så var der alle de andre, publikum ikke kunne se:
Produktionsskolens forskellige hold, der bag scenen la-

vede hår og make up, havde
bygget dekorationer og projektioner, lavede mad til de
deltagende og havde lavet PR
for forestillingen.
Kulturhuset
KastrupBio
danner hvert år rammen om
denne kraftanstrengelse.
Foto herunder. Musikskolens
show-dansehold til et
nummer af Michael Jackson.
Foto: Michael Oxkjær,
Amager Fotoklub.

Læs mere på side 32.

Efter et år på hospitaler er Nanna
nu vendt hjem, men foreløbig bor
hun i dagligstuen, for huset er
endnu ikke indrettet til Nannas
handicap.

Et nyt liv for Nanna – og for
familien Puggard
Af Terkel Spangsbo

I april for et år siden faldt
den 13-årige Nanna Puggaard om i en gymnastiktime
på Løjtegårdsskolen.
Hun var teknisk set død i
en halv time, inden det lykkedes ambulanceredere at få
gang i Nannas hjerte, siden
er der fulgt genoptræning
på Rigshospitalet, Hammel
Neurocenter, Hvidovre rehabilitering og nu hjemme i
Kastrup.
Men den store irreversible
skade var sket. Nanna er ekstremt hjerneskadet på grund
af den lange tid uden ilt til
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hjernen. Så nu kæmper hele
familien med at få skabt nogle trygge rammer til Nanna,
far og mor, Morten og Hanne
samt de to ældre søstre Julie
og Freja, men det er ikke så
lige til.
- Vi er taknemmelige for at
have Nanna hjemme, men vi
venter på behandlig af vores
byggeansøgning, som cirkler
rundt på Tårnby Rådhus, siger Hanne Puggaard.
- Vi håber på, at vores kernefamilie kan holde sammen, men vi må have vores
hus klar.
Læs mere side 6.

Total redaktør overgivelse
”BARE LIDT KLOGERE I 2017”, tænk det brugte jeg som overskrift i klummen i Tårnby Bladets januar-udgave!
DER KOMMER INGEN smart afledet joke som
indledning til den totale overgivelse. Jeg må
tage de klø, der følger med, når jeg tror, jeg
kan læse detaljerne i kommunens 530 sider
lange regnskab for 2016.

Fra Øjebæ til Øjesten

Kajakhotellet i Amager Strandpark er i gang med at bygge en
ny butik. De har i 10 år boet i meget slidte og faldefærdige
omgivelser.
- Vi skal åbne i sommer og bliver større, både hvad vareantal
og kvadratmeter angår, fortæller Jørgen Schubert, medejer af
Kajakhotellet.
- Både kite, windsurfing og SUP og vi vil fremover være både
Kajak-, surfbutik og café i et i Amager Strandpark.
Det ”nye” hotel bliver på mere end 700 kvadratmeter og er
blevet bygget i moduler i Jylland. Den første halvdel af bygningen blev transporteret fra Jylland en nat og sat på fundamentet en tidlig morgen (foto herunder).

DET ER NOK OGSÅ NAIVT at tro, når jeg ved diverse foreningsregnskaber på bare 2-4 sider
altid står af, når generalforsamlingen kommer
til statusdelen. Jeg tror på, at beløbet Beholdning dækker over, hvad vi har af penge i kassen og i banken (jeg tror ikke at giro findes
mere) som sagt, jeg forstår det ikke.
PÅ SAMME MÅDE har jeg ikke forudsætningerne for at udrede ret meget af rigets (læs
Tårnby Kommunes) økonomiske situation,
ved at kloge mig på regnskaberne.
HISTORIEN ER, at vi på redaktionen altid jagter gode nyheder. Den gode redaktionelle
historie er, som det også kendes fra nyhedsjournalistik i al almindelighed, den dårlige,
den konfliktfyldte ofte kaldet den negative
historie. Nogen kan hænges ud og det gør vi
journalister, for vi er klogere end folket.
MEN DET VISER SIG OFTE, at det er vi ikke,
men tilbage til hvorfor jeg udsætter mig for
den totale ydmygelse.

Spise med ældresagen - udsolgt

Ældre Sagen i Tårnby deltager i arrangemenet Danmark Spiser Sammen og har indbudt 80 gæster til spisning i Postkassen lørdag 29., men der er allerede udsolgt, oplyser AnneGrethe Kragerup, formand i Ældre Sagen, Tårnby.

Hot musik i Tivoli

Fra Tårnby Musikskole deltager ca. 100 elever og lærere til
Musikskoledage i Tivoli lørdag 6. og søndag 7. maj. Tårnby
er repræsenteret med tre orkestre - Hot, MiniHot og PixiHot,
koret Nordlys, guitarorkester, marimbaorkester, sangsolister
samt bandet The Internationals.
Endvidere spiller Tårnby Musikskole til indvielse af Tårnby
Hovedbiblioteks café og udendørsscene om lørdagen 6. maj.

Ren kommune eller …

I løbet af ugen ”Hold Danmark ren” blev der totalt indsamlet
152.486 kg affald af forskellig slags. I Hovedstadsområdet
blev det til 27.064 kg ved 247 arrangementer heraf 3632 dåser med pant og 5019 dåser uden (men af stor råvare-værdi).
Fra Tårnby var der fire anmeldte arrangementer og det lykkedes at befri kommunen for 86 kg affald med 18 pantdåser
og 19 dåser uden pant.
Der var ialt 85 deltagere fra tre 3. klasser på Skottegårdsskolen og en gruppe fra Børnehaven Ryumgård.
De har også fortalt hvad de blandt andet samlede op. Der
var cd’er, skehoved, ledninger, sugekopper, tøj og headsæt.

LIDT LÆNGERE FREMME i Tårnby Bladet kommer forsøget på at fortælle om det regnskab,
som umiddelbart før vores deadline skal tages til efterretning på et kommunalbestyrelsesmøde. For at være på forkant, så natarbejdet minimeres på redaktionen op til, at den
færdige avis skal i trykken, tog vi fat på regnskabet, der var blevet offentliggjort som et
bilag til Økonomiudvalgets møde tirsdagen
forinden.
INSPIRERET AF MUSIK på de berømte vandrør
fandt vi /jeg frem til et skema, som fortalte, at
der var lagt 130 mill. kroner i kommunekassen. Den kasse har med undtagelse af nogle
år omkring den store krise 2008 været velpolstret og den er oppe på fuld styrke. Den
skulle altså 31. december 2016 fodres med
endnu 130 mill.
JEG TOLKEDE DET SÅLEDES, at der på trods
af, at der i et indledende skema i de mange
regnskabspapirer stod, at overskuddet 2016
”kun” var på 70 mill., yderligere var budgetterede poster, som ikke havde brugt de tildelte
beløb. Var der pensionister, handicappede,

sportsklubber, skoler, hjemmehjælpere, vejvæsen, naturpleje, som havde udvist rettidig
omhu, hvilket i Tårnby betyder spare, spare,
spare!
JEG MÅ MED SKAM (udover underkastelsen)
melde, at jeg har udbasuneret min analyse til
alle i min nærhed den seneste uge – for sådan
forholder det sig ikke. Et regnskab er altid et
øjebliksbillede og øjeblikket kan i en gesjæft
som en kommune med en omsætning på 3,2
mia. være et splitsekund og alt kan ændres
med sekunders varsel.
JEG GENTAGER GERNE, der var ikke 130 mill.
kroner tilovers i 2016.
Men inden jeg kom til den erkendelse godt og
fornuftigt hjulpet af en politiker med væsentlig større økonomisk forståelse end undertegnede, havde jeg henvendt mig til alle de politiske partier i kommunalbestyrelsen og bedt
om deres mening. De måtte da – var det min
opfattelse – have haft ønsker til, hvordan de
130 mill. kroner kunne have skabt glæde og
have været nyttige på de sagsområder, som
disse politikere var med til at forvalte.
DET VAR ABSOLUT DUMT gjort af mig. En minimal undskyldning kan være, at jeg faktisk
søgte råd om regnskabsforståelse hos en
kompetent politiker, men gjorde det så sent,
at vedkommende var optaget af andre gøremål end at supervisere en uvidende journalist. Heldigvis havde min uvidenhed (på dette
punkt) ikke nået at sprede sig til avisen, men
da jeg havde spredt et forkert rygte i en uge,
må jeg krybe til korset og berette om min uvidenhed. Læs selv regnskabet på kommunens
hjemmeside www.taarnby.dk søg under fanebladet Politik, økonomiudvalget, mødereferat
med bilag fra 18. april.
SVERIGES TV1 SENDER fredag aften en udsendelse med den fantastiske vært Lasse Kroner.
Programmet hedder Smartere end
en 5. klasse og de voksne deltagere, som ryger ud på skoleviden
strækkende sig fra 1. til og med
5. klasse, må for åben skærm og
i nærbillede indrømme, at de ikke
er smartere end en 5. klasse.
Der kunne jeg også have stået
– tror jeg.
Nyd nu at dagenes længes - hvem gør ikke
det.
Terkel Spangsbo

Tidlig stjernenat i år
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Den traditionsrige folkefest omkring Naturskolen på Vestamager forsøger sig i år med at holde festen allerede fredag
Se mere på side 9.
19. maj fra klokken 17 til 22.
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Merindtægter, besparelser, forskydninger, drift og anlæg
Kommunen forvalter omkring 2,4 mia. kroner og nu
foreligger regnskabet for
2016 med et ”overskud” på
71 mill. kroner
Af Terkel Spangsbo

Sidste tirsdag i april godkendte Kommunalbestyrelsen det
foreløbige årsregnskab 2016,
der viste et overskud på ca.
70 mill.
I hovedtræk er det de politiske udvalg, som hver for sig
forvalter milliarderne efter
det budget, som blev lagt fast
i september 2015, men som
de havde arbejdet med fra januar samme år.
I de måneder, der går, fra
udvalgenes ønskeseddel om
planlagte aktiviteter og kendte og måske endda lovbundne
udgifter lægges frem, arbejdes der med at tilpasse for-

ventede indtægter, skatter og
statstilskud samt brugerbetaling til forventede udgifter.
Der har været sparerunder
i budgetprocessen. Det kan
koste ”bod” til statskassen at
overskride service-/ driftsloftet*, så det er tradition i Tårnby, at man holder sig langt
under med hensyn til udgifter
og det er lykkedes så godt i
årevis, at kommunekassen har
omkring 700 mill. I kassen.

Regnskabets timer
Et kommunalt regnskab er
ikke det nemmeste læste, det
er på 517 sider og indeholder
blandt andet:
• Anlægsopgørelse
• Hovedoversigt
• Regnskabssammendrag
• Specielle og generelle regnskaber
• Statusbalance

• Leasing oversigt
• Finansiel status
I regnskabet er det beskrevet i ord, hvad forskydningerne mellem budget og
realiseret beløb overvejende
skyldes.

Eksempler på drift
Ved Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger ses et
regnskab på 82,9 mill. kr., som
er 15,1 mill. kr. mere end budgetteret.
Undervisning og Kultur
brugte 568,1 mill. kr., 19,2
mill. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes merudgifter til løn, som blandt
andet skyldes barselsdækning samt udgifter til vikarer.
Sundhedsområdet har anvendt 220,3 mill. kr., hvilket
er 0,4 mill. kr. mere end budgetteret.
Til Sociale opgaver og beskæftigelse viser regnskabsresultatet om drift og statsrefusion 1.345,9 mill. kr., hvilket
er 49,1 mill. kr. mere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er lønninger med et
mindreforbrug på 28,0 mill.
517 siders regnskab samlet
i et enkelt skema og så er
det endda de lyserøde og
lysegrønne felter, som er de
mest interessante.

kr., der hovedsageligt skyldes
mindreudgifter vedr. fagpersonale og Social- og Sundhedselever på kommunens
plejehjem.

Anlægsvirksomhed
På anlægsområdet udviser
regnskabet 72,4 mill. kr. Det
er 40,2 mill.kr. mindre end
budgetlagt.
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger har brugt
7,3 mill. kr., hvilket er 23,6
mill. kr. mindre end budgetteret.
Vedr. Transport og infrastruktur udviser regnskabet
14,0 mill. kr., hvilket er 13,0
mill. kr. mere end budgetteret.
Undervisning og Kultur har
anlagt for 20,3 mill. kr., hvilket
er 28,0 mill. kr. mindre end
budgetteret. Mindreudgiften
skyldes hovedsageligt udskydelse af ny svømmehal.
Sociale opgaver og beskæftigelse har anlagt for
30,8 mill. kr., hvilket er 1,2
mill. kr. mindre end budget-

teret.
Der har været tillægsbevillinger til drift på alle områder
i 2016, mens anlægskontoen
”sparede” på sit budget. Drift
og anlæg lagt sammen giver
så et resultat på 36 millioner
i forhold til, hvad Staten/KL
havde sat som ramme.
Disse millioner sammen
med regnskabstekniske justeringer gør, at der lægges 71,7
millioner i kassen.
Hele regnskabet er offentligt og kan hentes som pdf
på www.taarnby.dk/politik/
kommunalbestyrelsen/kommunalbestyrelsesmødet 25.
april 2017.

* Hvor mange penge en kommune må anvende, afgøres i
forhandlinger mellem Finansministeriet og Kommunernes
Landsforening (KL). Der er tale om en samlet pulje, så bruger
en kommune ”for meget”, må man håbe, at en anden bruger
”for lidt”. Hvad den enkelte kommune så får tildelt efter forhandlinger internt i KL kaldes service-/driftsrammen og tilsvarende er der en anlægsramme.
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Tårnby er ingen rig kommune
På aprils kommunalbestyrelsesmøde causerede borgmester Henrik
Zimino over begrebet rigdom

når man er gældfri - og måske endda
har sparet mange penge op? Eller er
det slet og ret, når man har økonomisk
frihed?
De samme tanker kan man gøre sig
om kommuners økonomi. Er en kommune rig, når den har et stort skattegrundlag? Eller er en kommune rig,
hvis den har en række nye og vedligeholdte ejendomme? Er en kommune
rig, hvis den er gældfri? Og hvis den
har en stor kassebeholdning? Eller er
en kommune rig, når Kommunalbestyrelsen har økonomisk råderum til at
træffe beslutninger?
Jeg har egentlig aldrig opfattet
Tårnby Kommune som en rig kommune. De rige kommuner har for mig
altid været kommuner som Gentofte,

Forelæggelse af Tårnby Kommunes
regnskab for 2016 ved Henrik
Zimino. Stærkt forkortet af
redaktionen. Kan læses i sin helhed
på kommunens hjemmeside

Kommunalbestyrelsen skal her til aften oversende kommunens regnskab
for 2016 til revisionsmæssig gennemgang, og det på sin plads at give det
foreliggende regnskab nogle ord med
på vejen.
Som privatperson kan man gøre sig
sine tanker om, hvornår man er rig?
Er det når man er vellønnet? Eller er
det når man bor i et dyrt hus? Er det

Rudersdal og Hørsholm. Og i overført
betydning ser jeg mere Tårnby Kommune som den sparsommelige og
hårdtarbejdende funktionær - frem
for direktøren med den store arvede
formue.
Det er imidlertid objektivt ubestrideligt, at Tårnby Kommune på mange
måder kan betegnes som en meget
velhavende kommune. Vi har nye og
velholdte bygninger. Vi er gældfri. Og
vi har en pæn kassebeholdning.
Men til trods for disse fakta føler jeg
fortsat ikke, at vi er en ekstremt velhavende kommune, og jeg tror, at det
hænger sammen med den manglende
økonomiske frihed.
Tilbage til regnskabsresultatet. På

Oplev

KAFFEBLOMSTEN
Vi sætter kreativitet, kvalitet og kundeservice i højsædet.
HVAD VI TILBYDER
Vi tilbyder alt indenfor
buketter og blomsterbinding.
Vi laver plante- og
blomsterarrangementer,
bryllupsbinderi, dekorationer,
begravelsebinderi.

Nyhed: Kaffeblomsten nyt koncept. Vi
tilbyder Kaffeblomsten Style abonnement
buketter, unik design, specielt designet til dig.
Hos os er Dagens buketter for kun 100 kr.
Undgå for meget kø, bestil din Mors dag buket allerede nu
på 34 12 30 00 eller kom forbi butikken.
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Tårnby Bladet udkommer denne
gang med to ekstrasider, men kun i
netudgaven. på www.taarnbybladet.
dkHer vil en længere versidion af
borgmesteren fremlæggelsestale
kunne læses fra fredag 28. april
2016

Politikerne, der har kommenteret årsregnskabet 2016, har på opfordring gjort det inden
Kommunalbestyrelsens debat tirsdag 25.
april. Regnskabet har været offentliggjort
siden midt i april 2017.
red

Udvalg vidste der var råd
Politiske udvalg har sendt
penge til kommunekassen,
trods viden om behov
Af Terkel Spangsbo

Kaffeblomsten er medlem af Euroflorist, levering til hele
Danmark og udlandet. Send blomster - levering samme dag

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 9 til 18
Fredag : 9 til 19
Lørdag: 9 til 18
Søndag: 10 til 18

driftsområdet har vi samlet set anvendt 24 mill. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette vidner i mine
øjne om et afgørende forhold, når det
drejer sig om budget og regnskab.
Nemlig træfsikkerhed. For man skal
jo huske på, at godt nok er afvigelsen
et tocifret millionbeløb - men det skal
altså ses i forhold til et budget på næsten 2,5 mia. kr.

Følg os på facebook og Instagram .

Amager Landevej 49 st. tv. 2770 Kastrup
Tlf. 34 12 30 00 • info@kaffeblomsten.dk

Bjarne Thyregod, Enhedslisten mener, at der er sparet
på opgaver eksempelvis på
skole- og på ældreområdet,
og at der derfor har været service, man har måtte undlade
at udføre.
- Det der er sagen er, at vi
bedre kunne have udfyldt service-/driftsrammen. Vi kunne
have brugt alt, hvad der var
afsat, forklarer Bjarne Thyregod.
Udtrykket service-/driftsrammen går igen i den økonomiske diskussion og er en
ramme dikteret af regeringen,
som fastlægger, hvor meget
kommunerne hver især må
bruge hvert år.
- Eksempelvis har ældreområdet ført penge tilbage
til kassen. Men hvorfor stramme/spare, når der kunne være

Bjarne
Thyregod,
Enhedslisten.

brugt flere timer til personale
til de ældre. Udvalget har
længe siddet med den viden,
at der var råd, siger Bjarne
Thyregod.
- Det samme gælder skoleudvalget. De sidste besparelser havde man slet ikke behøvet at iværksætte.
- Vi skulle hellere end at
sende millioner tilbage til
kassen have brugt den plads,
der var i budgettet.
Bjarne Thyregod ser ikke
nogen ulykke i, hvis udvalgene var kommet til at bruge
af kassen.
- Vi kunne have udfordret
budgetloftet. Jeg ser gerne, at
vi gør selve budgetprocessen
anderledes.
- Vi har end ikke brugt den
udvidelse, vi har fået tildelt i
2016.

72 mill er vel også rigeligt :-)
Hvis Tårnby var en virksomhed, så var det jo et flot
resultat. Det er vi bare ikke
Af Tommy Frederiksen

Men reelt set er det uholdbart. Et konstant overskud i
en kommune det er både udtryk for en konsekvent overbudgettering på nogle områder, der ikke giver borgerne
noget ekstra.
Det betyder også at vi enten giver for lidt service eller
også betaler for meget i skat.
Særlig grim er for 2016
den kendsgerning, at alle
institutioner og skoler i september fik pålagt et udgift
stop, for at tilbageføre en

Tommy
Frederiksen, Det
radikale
venstre.

del af deres budget til kommunekassen, fordi udvalget
havde overskredet budgettet
indenfor områder, man ingen
kontrol havde over.
Hvordan skal man kunne
forklare loyale hårdt og seriøst arbejdende ledere, at man
tager midler i september, når
man samtidig ender med et
overskud på 72 millioner.
Vidste man ikke i september, at det så godt ud?

Det er en ærgerlig manøvre
Overdreven besparelse nu kan betyde noget for servicen i fremtiden
Af Terkel Spangsbo

Heidi Ladegaard (V) forklarer, at sparsommeligheden kan have konsekvenser for fremtiden. Hvis kommunerne
på landsplan bruger færre penge på
service, kan det resultere i færre penge til fordeling mellem kommunerne
i fremtiden, men det interessante er,
hvordan vi i Tårnby udnytter rammen
bedst muligt.
- Det er da ærgerligt at lægge 70
mill. kroner i kommunekassen, siger
Heidi Ladegaard. Der er omkring 28
mio. kr. til det loft, vi har i Tårnby – altså mindst 28 mio. kr. mere til service i
2016. Jeg kan pege på flere områder,
hvor vi godt kunne have brugt de ekstra penge.
- Men indrømmet, det er ikke let at
ramme lige omkring loftet, men jeg
mener, at vi kan blive langt bedre til

Heidi
Ladegaard,
Venstre.

det. Vi skal turde gå væsentligt tættere på med de konsekvenser, det kan
have. Det er ikke en målsætning for os,
at nogle udvalg leverer store beløb tilbage og dermed forøger pengekassen.
Hvilke idéer Heidi Lade-gaard og
Venstre har for fremtiden for budgetlægning og løbende økonomistyring,
vælger hun at holde for sig selv et
stykke tid endnu.
- Men et eksempel er at hvert udvalg skal være skarpere i budgetopfølgningen og bruge hele det økonomiske råderum, de har, siger hun.

Der var aftalt noget andet
Vi kunne have brugt millionerne til
glæde for borgerne
Af Carsten Fuhr (C)

Det der er det bekymrende er, at vi er
1,5% fra servicedrift rammen - det
vil sige, at vi kunne have ydet service
for op mod 28 mill. kr. mere i 2016,
og når man ser det sammen med, at
sundhed og omsorg afleverede 15,1
mill. kroner retur til kommunekassen
i november 2016, fordi de ikke havde
brug for dem, så er det et udtryk for, at
man mangler vilje til at gøre det bedre
i det udvalg.
- Jeg er med på, at det kan være
svært at ramme helt præcist, men i
2015 aftalte forligskredsen, at vi i
2016 skulle gå så tæt til rammen som
muligt - og tættere på end i 2015 men vi endte altså længere fra.
- Jeg ville helt klart hellere have
haft, vi havde brugt de 28 mill. kroner til glæde for borgerne og især på

Kandidaterne fundet

Kandidathold klar

Allerede i september 2016 valgte
Det konservative Folkeparti Carsten
Fuhr som partiets borgmestekandidat.
- Efter 23 år med en ”konservativ”
socialdemokrat som borgmester, er
der udsigt til at vi kan få en ræverød
fagforeningsmand som ny social-

Carsten
Fuhr, Det
konservative
Folkeparti.

sundhed, hjemmehjælp og handicap,
end at de nu ender i kommunekassen,
hvor de kan ligge, til der kommer et
flertal, der vil sætte skatten ned, så de
kan komme retur til borgerne.
- Jeg misunder ikke medlemmerne
af sundheds- og omsorgsudvalget, at
de skal ud i valgkamp
på det grundlag. Ud
og love mere service, når de kunne
have gjort det
allerede!

demokratisk borgmester. De Konservative vil kæmpe for, at vi stadig
kan have en kommune med en sund
økonomi, en lav skat, og at vi leverer en god service til borgerne på en
omkostningsbevidst måde, siger den
konservative
borgmesterkandidat
Carsten Fuhr.
1) Carsten Fuhr 2) Patrick Lehto
Larsen 3) Monika Karpinska
Dollerup 4) Kurt Wriedt 5) Jørgen
Maibom
6) Claus Skaalum Lyder 7) Peter
Holm 8) Claus Jørgensen 9) Tina
Frimand 10) Inger Maibom.

Paw er nummer 7

Dansk Folkeparti har holdt opstillingsmøde til regionsrådet i Region
Hovedstaden.
Der deltog 138 medlemmer af
Dansk Folkeparti og der blev opstillet 20 kandidater på en sideordnet
liste, således at alene de personlæge
stemmer afgør, hvem der bliver valg.
Henrik Thorup
fra Gentofte er
opstillet øverst og på synende pladsen finder vi Paw Karslund.
På en 11. plads kommer Morten
Dreyer fra Dragør

Vivag er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Vivag Feminin Intimsæbe 400 ml Før 66,95, nu 52,95
Vivag Intimserviet M/låg 15 stk Før 32,95, nu 24,95
Vivag Meno Barrierecreme 50 ml Før 50,95, nu 39,95
VivMulti-tabs

Multi-Tabs til mænd og kvinder.

Vitaminerne er nøje tilpasset efter mænd og kvinders behov.
Anbefalet daglig dosis: 1 tablet.
Tabletten bør tages i forbindelse med et måltid.
Dagsdosis bør ikke overskrides.
Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske
anvendes af gravide eller børn under 1 år.
Før 98,95, nu 69,95

Amba Solprodukter

Sol Lotion fra Apoteket er let at fordele. Den har en behagelig konsistens der absorberes
hurtigt uden at fedte.
Apotekets Sol Lotion er uden parfume, phenoxyethanol og parabener.
Den er deklareret i samarbejde med
Astma-Allergi Danmark og er Svanemærket.
Køb 3 betal for 2 (den billigste er
gratis ved køb af tre produkter)

Aktivitet på apoteket:
Tirsdag 9. maj får vi besøg af Stine fra Pierre Fabre. I tidsrummet 11-12.30 (på Dragør Apotek) og
13-14.30 (på Kastrup Apotek) vil hun give gode råd til, hvordan man bedst beskytter sig i solen.
Fra uge 18-21 vil der på alle solprodukter fra Avene være 20% rabat.
Vi glæder os til at se dig.
Åbningstider
Man og tirs 09:00 - 17:30
Ons
09:00 - 18:00
Tor og fre 09:00 - 17:30
Lør
09:30 - 13:30
Søndage lukket

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

Velkommen på Kastrup Apotek
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Enhedslisten i Tårnby er klar med de
øverste syv kandidater til kommunalvalget. Nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, Bjarne Thyregod
er genvalgt som spidskandidat.
- Vi ser frem til endnu en periode,
hvor vi vil arbejde for en mere solidarisk og bæredygtig kommune, fortæller Jan Hendriksen, kontaktperson
hos Enhedslisten.
- Vores kommunale valgprogram
bliver offentliggjort senere på året.
Bjarne Thyregod, handicaphjælper
2) Dorthe Hecht, indvandrerlærer
3) Signe Larsen,
daginstitutionsleder
4) Jytte Rasmussen, socialkonsulent
5) Jan Hendriksen, faglig sekretær
6) Dokse Adzievski, kontorassistent
7) Faiza Kaim, tolk.

Vivag er en serie af intimplejeprodukter tilpasset den intime zone.
Produkterne er milde og skånsomme og helt uden parfume, parabener,
farvestoffer og intimsæberne er
ligeledes uden konserveringsmiddel. Derudover har produkterne
en lav pH-værdi, som er med til
at bevare den naturlige balance i
den intime zone.

Vi bliver mødt med begrænsninger
Bare nogen havde taget os
ved hånden
Af Terkel Spangsbo

Det er et år siden den dengang 13-årige Nanna Puggaard faldt om i en gymnastiktime og lå med hjertestop i
en halv time inden hun blev
genoplivet, men med en svær
hjerneskade til følge.

Siden har hun været indlagt
på Rigshospitalet, Hammel
Neurocenter og på Hvidovre
hospitals rehabiliteringsafdeling og er nu hun flyttet hjem
til sin familie i Kastrup. Hele
stueetagen i det tre-etagers
rækkehus er domineret af en
hospitalsseng, en speciel kørestol, en loftlift, en trænings-

briks og i det hele taget indrettet, så Nanna kan have en
24/7 plejer til sin rådighed.
Det er bestemt ikke en varig løsning, men det er den
mulighed der har budt sig
siden hun blev udskrevet fra
Hvidovre til hjemmet, som
stadig ikke er indrettet til
Nanna.
27. marts blev ombygningen godkendt af Social og
Omsorgsudvalget på Tårnby
kommune. Forældrene Morten og Hanne Puggaard har
dog først nu, omtrent en måned efter godkendelsen, haft
møde med Kommunen om
hvorledes selve ombygningen skal varetages og finansieres.
Det har, siden forældrene
begyndte at kunne overskue
konsekvenserne af tragedien,
været bestemt, at Nanna skulle hjem. De vidste ikke hvornår, men at placere Nanna på
et opholdssted uden mor eller far var slet ikke på tale, så
måtte deres eget liv indrette

SALON GENTLEMEN
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Klassekammerater og
fodboldveninder (foto) har
fulgt Nanna og kommer
jævnligt på besøg. Bag
pigerne kan man få et indtryk
at, hvordan stuen er indrettet
efter Nannas behov.

sig efter de behov og omstændigheder, som Nannas
situation krævede.

Derfor hjem
Hver gang Nanna er blevet
flyttet fra hospital til hospital har hun reageret negativt
og været tydelig ked af det i
længere tid, men da hun kom
hjem til Jacob Appels allé viste hun glæde. Her har hun
slet ikke grædt, som på hospitalerne. Især om natten viser
det sig ved at hun får sovet
igennem og det betyder også
at Morten og Hanne får sovet.
Det er sådanne reaktioner,
som overbeviser familien om,
at de kan give Nanna de bedste rammer hjemme.
Morten og Hanne havde dog
ikke forestillet sig, at de skulle
mødes med så meget modstand, som de synes de har.
- Vi vil meget nødigt virke
krævende og vi ønsker heller ikke at bede om mere
end hvad rimeligt er og vi er
også parate til at betale, hvis
noget vi beder om, er udover
hvad vi har ret til, siger Morten Puggaard og omtaler hævet havegang fra vejen op til
hoveddøren, hvor de ønsker
nogle særlige sten, så den
falder pænt ind i den eksisterende forhave.

Betegnelse på Nannas tilstand er, at hun har bevæget
sig fra vegetativ til minimal
bevidsthed.
Nanna Puggaard trænes
dagligt en time af fysioterapeuter og der viser sig små,
meget små fremskridt.
Hanne Puggaard ”træner”
også med Nanna, som reflekterer med blink – somme tider.
- Vi vil så gerne have, at
huset efter tilpasningen ikke
”sygeliggøres” mere en højst
nødvendigt, siger Morten
Puggaard.

Føler sig alene
Morten Puggaard siger lige
ud, at først bliver Nanna reddet af velfærdsstaten og derefter skal familien slås for de
nødvendige hjælpemidler og
boligindretning.
- Nanna er en stor post på et
budget for en kommune men
vi har jo aldrig drømt om at vi
skulle stå i denne situation.
Vi kunne ønske os at kommunen rakte mere ud og opsøgte
os med råd og vejledning i
forhold til rettigheder som
borger. Vi har brugt timer på
at snakke med folk om dette
og læst serviceloven grundigt
igennem for at prøve at forberede os.
- Vi synes at vi hele tiden
bliver mødt af sagsbehand
Fortsættes side 8

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

150,130,130,100,200,180,160,-

Vi tilbyder også at komme
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

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

t og tv-pa
e
rn

0,-

e
kk

VI
GI’R
DIG

Int
e

Trænger du
også til en ny
internetløsning?

Første 3 mdr.*
Min. 1.284 kr./6 mdr.

Prøv Danmarks bedste internet**
NYHED! Med internet fra Waoo får du lynhurtigt og stabilt internet,
uanset hvor mange I er på, samt tv med masser af valgfrihed.
Tjek, om du kan få fibernet på fibia.dk/ligetil eller ring 59 21 56 44.
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* Herefter gældende listepriser, som kan findes på fibia.dk. Bindingsperioden er 6 måneder. Priseksempel: Waoo Fiber Basic 100/100 Mbit/s og
Waoo Mini TV-pakke (18 kanaler) - mindsteprisen i bindingsperiode: 1.284 kr. Internet: (3x0 kr. + 3x299 kr.) + Tv: (3x0 kr.) + (3x129 kr.). Tv-pakkerne
forudsætter abonnement på fiberbredbånd. Tilslutningsprisen op til 30 meter (stueetage) er 0 kr. (normalt 500 kr.). Forudsætter adgang til TDC
Fibernet. Leveres ikke over alt. Kampagneprisen gælder for nye kunder. Tilbuddet gælder de første 3.000 husstande, der som minimum bestiller
Waoo Fiber Basic 100/100 Mbit/s til 299 kr. om måneden. Gælder ikke ved bestilling af Waoo Fiber Light samt Viasat Basis og Sport samt TV 2
kampagnepakke. For oplysning om forventet leveringstid kontakt Fibias Kundecenter på 59 21 56 44. Se også fibia.dk/bredbaandsfakta.
Udbydes af Fibia P/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge. Der gælder 14 dages fortrydelsesret.
** Loyalty Group. Bedst i test 2012-2017.

Fortsat fra side 6.

lere, som ser begrænsninger i stedet for muligheder. Vi kan heller ikke
forstå, at beslutningerne om indretning af hjemmet skal tage så lang tid,
siger Hanne Puggaard. Tiden er jo ikke
på vores side. Tværtom fordrer Nannas
tilstand at man handler øjeblikkeligt.

Kommet hjem, men ikke ud

VEJRET VAR BLANDET, da socialdemokraterne fejrede deres 100 års uafbrudte styre i Tårnby foran Hovedbiblioteket.
Det ændrede dog ikke stemningen, som var præget af både hygge og af folk i alle aldre, der kom og gik med et
smil. En scene var blevet sat op til taler, et bord med lidt godt til ganen i form af kage, kaffe, te og saftevand, og et
lykkehjul, hvor man kunne vinde lidt sødt. Balloner, flyers og små vindmøller kunne man tage med sig hjem.
Foto: Ole Gjedved.

- Der går lang tid uden at vi hører noget som helst. Det er frustrerende at
være i.
Nanna Puggaards forældre har savnet en vejleder, som kunne fortælle
dem om muligheder, nu hvor de skal
samle sig om en helt ny tilværelse.
- Tænk, hvis der var en person som
kunne se hele vejen rundt om Nanna
og vores situation. En der tog os i hånden og vidste besked om lovgivning,
hvilke ønsker, vi har krav på og så videre.
Familiens ønske er, at hele førstesalen indrettes til Nanna med lift og
baderum og en indvendig elevator fra
stuen til første.
Siden Nanna kom hjem midt i april
har hun ikke været i bad, men blevet
”etagevasket”. Bare det at få vasket
hendes hår er en udfordring. Hun har
heller ikke været udenfor en dør.
Familien kan ikke komme ud af deres hus før havetrappen er ændret til
en havegang og det har måtte vente
på kommunens afgørelse.
- Nanna er kommet hjem, men vi kan
ikke komme ud, siger Hanne Puggaard.

FRISØR KARINA & CB MASSAGE

Har over 20 års erfaring
Har den 4-årige uddannelse

Erhvervs/sportsmassage
4 års erfaring

Amager Voksen Ride Tur
Amagervoksenridetur.dk

Massage: Åbningstider
efter aftale:

Åbningstider:
Mandag 13-16
Tirsdag 9-16
Onsdag lukket
Torsdag 9-16
Fredag 9-16

30 min.
50 min.
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Frisør:
Priser:
Dameklip
270,Permanent
625,Herre
205,Børneklip u/12 år 160,Udkørsel + 50,- ring 27 11 27 56

Karina, frisør

200,300,-

Fodspa
250,- Øko
- Salt
- Urter
+ skrub/fil/lak

FERIELUKKET
Fra onsdag 24. maj til mandag 29. maj
samt fra lørdag 3. juni til søndag 11. juni.
Alle dage inklusiv.

Camilla, frisør

Camilla, massør

Tårnby Torv 1 (højhuset)
• 2770 Kastrup • 53 54 27 56

Hesteudlejning dagligt Faste rideture alle dage
Både for nybegynder og øvede
Rid 1 time i skoven kun

225.- kr.

Skov og strandturen 1,5 time

300.- kr.

Kæreste tur med egen guide

675.- kr.

Ponytræk

Ponytræk til de mindste.
30 min. 125.- 1 time ................... 200.( Dette foregår ved at man selv trækker sit
barn rundt i skoven. )

Polterabend

Polterabend med rideheste og
Maratonvogn
( Her er hestene klargjorde til jer og
guider med. )
250.- kr. pr. person.

Ring eller SMS 51641503 for bestilling.
Amagervoksenridetur

V/ Kari Anne Petersen
Kongelundsvej 589 • 2791 Dragør
Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på

www.amagervoksenridetur

Nu med cabaret • Ultimate

– kultur i Tårnby
FREDAG D. 19. MAJ KL. 17–22
PÅ NATURCENTER AMAGER

Krabbebanko • Elektronisk skattejagt • Brandbiler
Cykling uden alder • Smag på verden • Karate
Rock i luften • Robotter • Digte i skoven

TIS
GRA NG
A
ADG ALLE
FOR

Du kan se hele programmet
på stjernerinatten.dk
Stjerner I Natten
#stjernerinatten
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NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup

En leg for gauchoer
Stigegolf eller bola - bola lyder
ligesom af lidt mere, ikk?
Når argentinske copwboy’er her kaldet gauchoer skulle indfange heste
på pampassen brugte de ikke lasso,
men bolaer. En lang snoet stykke tovværk – ligesom lassoen – men i stedet
for en lykke, var der fastgjort en sten i
enden, så ”lassoen” kunne sno sig omkring hestens eller køernes ben og få
den til at snuble.
Efter sigende en teknik, som var
lært af overlevede af den oprindelige
befolkning, som fangede lamaer og
andet hurtigt løbende kræ.
Som så meget andet værktøj (pizzaforme, der blev til frisbee) er bolateknikken blevet til underholdning.
Fra at være et stykke legetøj, man selv
lavede, bugner nettet med tilbud om
STIGEGOLF.
I denne leg som i andre skal man acceptere, at det er reglerne hos værten,
der gælder. Afstand til stigen, pointenes placering (hos os er 2 øverst, 3 i
midten og 1 – hvor tror du?)
Vi har bolaer nok til seks personer,
hvert sæt adskiller sig i farve på golfkuglerne, enten naturligt eller bemalet med neglelak. Snorene er også forskellige (se foto)

Regler
Hvilke regler man skal anvende er op til temperamentet. De findes i stribevis på nettet.
Fælledens regler fortæller, at hver person har tre
bolas til rådighed. Disse kastes mod stigen fra en kastelinje i
ca. fem skridts afstand fra denne.
Hver spiller kaster alle sine tre bolas, før det bliver næste spillers tur.
Men sådan spiller vi ikke. Vi lader det
frygtelige spil Ludo få indflydelse.
Hvis man skiftes til at kaste, kan deltagerne nemlig slå hinandens bolaer
ned. Vældig underholdende – for nogen.
Når runden er færdig og alle har
kastet, tælles point. Kun de bolas, der
hænger på stigens trin ved rundens
afslutning giver point. Der spilles til
præcis 21 point, og runden spilles
færdig. Dvs. at mere end én spiller kan
få 21 point.
Kasteafstand: Officielt er afstanden
15 fod, men fem gode skridt er fint.
Man kan lade børn og voksne kaste fra
forskellig afstand (fx voksne syv og
børn fire skridt).

Teknik eller held
Kasteteknik: Der må kun kastes én
bola ad gangen. Hold i den ene golfbold og kast underhåndskast, så bolaen kommer til at rotere (i lodret plan).
Ellers er det svært at få den til at blive
hængende på stigen.
Score: Kun bolas, der hænger på
et trin ved en rundes afslutning, tæller med. Øverste trin giver 3 point,
mellemste 2 point og nederste kun 1
point.
Vil man gøre optællingen mere
indviklet kan man spille med 1 bo-
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Hvert sæt bolaer har enten
forskellige farver kugler eller snore eller begge dele.

nuspoint for at have alle tre bolas på
samme trin, eller én bola på hvert trin.
Dvs. at højeste score i en runde er 10
point (3 x 3 + 1).
Efter vores regler er det ikke nødvendigvis en fordel at være 1. spiller,
så den ære tilfalder ældste spiller.
Efter hver efterfølgende runde kaster
den med den højeste score først. Der
er risiko for, at de efterfølgende spillere skyder tidligere kastede bolas
ned fra stigen. At den førende altid kaster først er altså en ’spiludjævnende’
foranstaltning.

Der er masser af motion i denne her
leg. Nok mest med at samle bolaer,
der ikke satte sig fast op fra græsset.

Egne regler
Her som i andre spil – lad det være
hjemmebane-ejeren, som er overdommer. Der findes ikke internationale standarder.
Eksempelvis kan der være de hurtige regler: En kamp kan også blot
spilles over 3 eller 5 runder med 3
kast til hver spiller i hver runde. Der
kan spilles to, tre eller fire spillere, eller to hold á to spillere (et hold på tre
kan evt. dele de seks bolas med to til
hver). Spilleren eller holdet, der totalt
får flest point, har vundet.
Og lav dog din egen stige og udbor
selv golfkuglerne i en søjleboremaskine.
At fastspænde en golfkugle for at
bore et hul er en kunst og husk at åbne
for udluftning. Det stinker.
Prøv at undgå at købe frisk tømmer.
Der er ingen faste mål, men fra redaktionen sender vi gerne mål på vores
stige.
Trinene som bolaerne skal sno sig
om SKAL være runde og glatte. Ellers
er det lige meget med Ludo-mentaliteten. Vi købte ikke rundstokke, men
kostesæt og brugte kun skafterne.

I timer
Bola kan underholde ungerne i timevis. Man kan øve sig, hos os med alle
18 bolaer, træne tal ved at tælle og
lægge sammen – så skal de voksne
naturligvis deltage og sige ih og åh og
selv prøve.

Dartskive eller hundepropper

Helt bestemt hundepropper, hvis
ungerne skal bestemme. Interessen
for krudt udvikles hurtigt og holder
sig det meste af livet

På trods af sommerfuglenes
selvlysende farver er det ikke hvert år,
vi har fundet dem alle... før næste år.

Sommerfugle safari
... eller find farmors farvede klemmer af mangel på sommerfugle

Der er faktisk tale om en selvopfundet
leg, som ikke nødvendigvis knytter sig
til sommeren, men da vores sommerfugleklemmer bedst finder skjulesteder i den farverige natur, er det oftest
mest om sommeren (forår og efterår),
ungerne får denne udfordring.
Jeg aner ikke, hvornår vi købte nettet med de farvede klemmer, jeg husker heller ikke hvor, men impulskøbet
har i al fald vist sig at være fornuftigt.
En voksen gemmer sommerfuglene
i hele haven. Vores regel er, at de skal
være synlige fra en eller anden vinkel.
Det kan altså udmærket være, at man
ikke ser den fra den ene side, men går
man haven igennem i den anden retning, så er den der.
Vi ved, at der er fem af hver farve,
så der tælles og lægges i bunker under vejs – og det er med usvigelig
sikkerhed, at de to sidste ikke findes

i første runde og lige så sikkert, at den
ene findes i anden omgang. Ikke af
den voksne, som ikke kan huske de 25
gemmesteder.
Det er også hændt, at en sommerfugl er opgivet, men nu har vi igen 25.
Den 25. sad så synligt, at det undrede
familien at vi alle, børn og voksne,
måtte have haft nedsat syn sidste
sommer.
Man kan også på ægte Jørgen
Clevin-vis selv producere sommerfuglene af ganske almindelige træklemmer. Husk at købe fjer ved påsketid, da
har alle forretninger det, mens det nu
i maj vil være lettere at finde farvede
klemmer om ikke ligefrem sommerfugleklemmerne.
Vi har også leget jagten indendørs,
så farfar kunne få læst avis, mens ungerne sneg sig ind på de farlige sommerfugle, som skulle fanges bagfra.
Ellers bed de!
spanger

Ikke et ondt ord om dartspil,
men al det med at tælle point
ligger ikke til et spil i haven eller på anden måde udendørs og
det er der, man skal være på de
lange dage.
Spillet er enkelt. Ved nytårstide
indkøbes tilstrækkeligt med hundepropper, der limes på en plade i A4
størrelse – eller man limer hele æsken
med ca. 50 propper på pladen. Så skal
man have en større flamingo plade til
at opfange forbierne.
Pilene er enten autoriserede dartpile, så kan de voksne dart-nørder
trækkes med i spillet, eller pile fra alle
supermarkeders
sommer-legetøjssortiment. Det er frygtelig ligegyldigt,
da det erfaringsmæssigt er mere held
end dygtighed, der får skiven til at
knalde.
Man kan lade der gå lidt fuglekonge
i legen, så skal man selvfølgelig sætte
hundepropperne i fugleskydning facon, men den må I kære læsere hente
på nettet. Sænke sørøverskib er også
en variant.
Fortsat fra T plus Y ...
bolden gives videre til denne spiller.
Hvis spilleren ikke rammer, fortsættes spillet fra 3 meter. Spilleren får
ikke et bogstav.

Hundepropperne indkøbes til nytår
i så store mængder, at der er til alle
sommerens frokoster i det grønne.

Så er det ellers bare at gå i gang
med alle de sikringsregler, som ældre mostre og fastre kræver, så deres
dårlige nerver ikke ødelægger sommerfrokostens gode stemning med
ungerne lidt af vejen.
At samme fastre og mostre fornøjeligt morer sig over chokket, når det
knalder, er en anden men humøropløftende sag.
Man kan altid råbe ”Kunne du lide
knaldet moster”, når frokosten er tilpas fremskreden.
tsp

Når en spiller har alle bogstaverne
TYR, har han tabt og skal gå ud af spillet. Spillet fortsætter, til der kun er en
spiller tilbage. Vinderen er den spiller,
som har fået færrest bogstaver.

T plus Y plus R er lig med OUT
TYR er et overkommeligt spil til en
basketballkurv
Af Nikolaj Villum Spangsbo 12 år

Basketnettet med en
mur eller fast plade
bagved, så en forfejlet
bold hopper frem på
banen.

Tyr er et basketball spil for 2-10 deltagere, som spiller individuelt. Der skal
bruges en basket bold og en basket
kurv. Det gælder om ikke at få bogstaverne T-Y-R.
Alle spillere står på en række 3 meter fra kurven. Den forreste spiller
starter spillet. Spilleren skal forsøge
at skyde basketbolden i kurven. Rammer bolden i kurven, skal spilleren
forsøge at gribe bolden igen. Griber
spilleren bolden, inden den har ramt
jorden, må spilleren tage et skridt i en
hvilken som helst retning fra det sted,
hvorfra spilleren har grebet bolden og
skyde igen. Rammer bolden jorden en
gang, inden spilleren griber bolden,
må spilleren skyde igen fra det sted,
hvor bolden er blevet grebet.
Rammer bolden to eller flere gange,
inden spilleren griber bolden, skal turen gå videre til næste deltager. Spilleren har tabt og får et bogstav.
Hvis en spiller rammer kurven 3
gange i træk, skal spilleren stille sig 4
meter fra kurven og forsøge at ramme.
Hvis spilleren rammer kurven, nettet
eller pladen omkring kurven får den
næste spiller i rækken et bogstav og
Fortsættes i tredje spalte -

TÅRNBY BLADET MAJ 2017 11

Hvis man ikke har boldøje og ditto
fornemmelse, er det en langstrakt affære at øve kast til en basketball kurv.
Er ens areal afsat til kurven ikke særlig
stort, er spillet TYR en sjov leg.
Dels går omgangene hurtigt, dels
skifter det, hvem der vinder hver omgang, så selv en boldhandicappet farfar har en chance – mest fordi, det er
nemt at komme til at klumre og hvis
farfaren bare står stille, kan de andre
spillere hente deres strafpoint, som er
bogstaverne T, Y og R.
Omgangene er hurtige, korte, men
spillet er også tempofyldt uden at
man faktisk lægger mærke til det og
så griner man meget. Vi gjorde i al
fald, da børnebørnene lokkede farfar
med ud på de tre gange tre meter flisebane. En fast undergrund er godt,
det får basketbolden til at
hoppe.

Regler til Tyr

Alingsås som ferie-destination
Allingsås satser på lokale
turistattraktioner
Tårnbys svenske venskabskommune er nu en del af
Turistrådet Västsveriges nye
satsning, ”Meet the Locals”.
Konceptet er nyt og går ud
på, at skabe kontakt mellem
turister og lokalbefolkningen.
- Det er vores svar på deleøkonomi. Vi har funderet på,
hvordan en turistorganisation
kan hægte sig på den, siger
Anna Martinez, projektleder
i Turistrådet Västsverige til

Alingsåskuriren.
Hun fortæller, at ønsket er
at få lokalbefolkningen til at
dele ud af deres hverdagsaktiviteter. Vi er alle blevet
vældig berejste og fyldt op
af de store sager, så nu har vi
lyst til at møde Sara i Sverige
og få indblik i ”The Swedish
Lifestyle”.
Og der er allerede beboere
fra Alingsås, der har meldt sig
som locals. En viser ”Kaffestaden Alingsås” frem, mens en
anden fra Gøteborg tilbyder
at vise solnedgangen fra en

Brobackas lille soldaterhusmandssted - soldatertorpet.

Slotsrunien
Gräfsnäs
sætter gang i
fantasien - og
hvis det ikke
rækker, er
der guider i
tidstypiske
kostumer,
som fortæller
sommeren
igennem.
Veteranjernbanen fra
Anten kører lige
til døren.
Privatfoto.

NEMT OG BILLIGT

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

NYT KØKKEN PÅ
1 DAG

Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke
så indbydende, som man godt kunne tænke sig, men samtidig for godt til at smide ud. Et helt nyt køkken virker derfor
både som en dyr og unødvendig løsning. Hvis køkkenet
fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i
stedet for facaden ud. Med nye skabslåger, nye skuffer
og ny bordplade kan der udrettes mirakler.
Hvis du går med overvejelser om et nyt køkken, så ring til
os i dag på 38 79 16 14, så sender vi en konsulent ud til dig
med prøver, for at give et gratis og uforpligtende tilbud på
en renovering af dit køkken. Nemmere bliver det ikke.

3 GRUNDE TIL AT VÆLGE EN KØKKENRENOVERING

Du sparer penge - en renovering koster 40-60% mindre end et nyt køkken
Du sparer tid - et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, vi klarer det på 1 dag
Du skåner miljøet - da fungerende elementer genbruges
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PRISEKSEMPEL
10 folielåger
5 skuffefronter
15 greb
20 hængsler
kørsel og levering

14.497,inkl. moms og
montering

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

særlig fin lokalitet frem for
turister.
Find flere locals på
www.vastsverige.com/
meetthelocals

Dansbandfestival
I oktober inviterer Alingsås til
dansefest i forbindelse med
den årligt tilbagevendende
lysfest ”Lights in Alingsås”,
der viser lysinstallationer i
hele oktober måned.
Det bliver 27.-28. oktober
og planen er, at det skal være
en del af byens 400års jubilæum.
Tre forskellige dansband
kommer til at spille til dans,
så det skal nok komme til at
swinge i Alingsås både fredag

og lørdag, når der spiles op til
”Dancing Lights Festival”.

Brobacka – med hilsen fra
istiden
Området er en geologisk seværdighed, der rummer næsten 30 jættegryder – større
og mindre gruber, der er slidt
ned i klipperne af de sten, der
førtes med af smeltevandet
og visse steder hvirvledes
rundt af vandet.
I samme område findes
både fine naturområder med
bl.a. et lille soldaterhusmandssted. Der er vandrestier i området.
Se mere på www.
vastkuststiftelsen.se

Skolebørn i konkurrence om insekters superkræfter
Elever fra skoler i Tårnby Kommune
var på biblioteket, for at blive klogere på insekters fantastiske egenskaber og komme op med idéer til
nye opfindelser
Af Nadja Arpe

Superkræfter – Insekternes Planet er
temaet for årets skoleprogram under
Forskningens Døgn. I grupper af 2-4
elever var børn fra 4.-6. klasse i kommunens skoler gået på opdagelse i
insekters superkræfter. I Tårnbys tilfælde var det 6 forskellige 4. klasser
fra tre forskellige skoler, der deltog.
Insektprojektet foregik på Tårnby
Hovedbibliotek. Grupperne skulle
blandt andet bygge insekter i et
brætspil, teste deres egen krops superkræfter via forskellige øvelser,
bygge myrekæber, folde insektvinger
og skabe muskel-effekt med blandt
andet balloner, rør og sprøjter. Disse
poster, som de forskellige aktiviter var
uddelt på, som bevægelse, teknologi
og spil, fik børnene lov til at bevæge
sig rundt på via god gammeldags urets
retning og fik derfor alle mulighed for
at prøve kræfter med det hele.

Landsdækkende festival
Superkræfter – Insekternes Planet er
en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som
finder sted hvert år i uge 17, og som
Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.
- Forskningens Døgn er for nysgerrige sjæle i alle aldre. Det er mit håb,
at børn over hele landet vil få vakt
deres nysgerrighed og få mod på at

Om skoleprogrammet
• Skoleprogrammet er udviklet i
et samarbejde mellem Forskningens Døgn, Biblo, danske folkebibliotekers digitale univers for større
børn, samt SCIENCE skoletjeneste
ved Københavns Universitet.
• 85 folkebiblioteker over hele
landet har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale klasser til
at deltage.

forske og blive klogere. For det er
i uudforskede områder, vi lærer og
får nye ideer, siger uddannelses- og
forskningsminister Søren Pind.
Det hele munder ud i en landsdækkende konkurrence, hvor der er en
biograftur for hele klassen på højkant.
Her skal eleverne vælge, hvilke superkræfter de helst selv vil have. Og de
skal forklare, hvad de vil bruge kræfterne til, hvis de kunne låne dem.
I konkurrencen kan eleverne også
komme med ideer til, hvordan man
kan bruge naturen til at lave nye geniale opfindelser, som de selv, deres
bedstemor eller måske deres kæledyr
vil kunne få glæde af.

Finale - mens vi trykkes
Skoleprogrammet kulminerede med
en festlig, national finale på Københavns Hovedbibliotek torsdag 27.
april. (præcis mens Tårnby Bladet er i
trykken).
Her blev eleverne bag de tre bedste
konkurrencebidrag fejret, og en dom-

Ved teknologi posten var stemningen blandet mellem dyb koncentration og
grin, da eleverne skulle få figuren til at bevæge sig blandt andet via slanger,
vand og sprøjter.

merjury med en insektforsker iblandt
kårede en vinder.
Uddannelses- og forskningsministeren overrakte prisen til vinderne,
og der var kemishow og forskeroplæg

om sociale insekter. Komikeren Mark
le Fêvre styrede løjerne, og rapperen
Raske Penge sørgede for det musikalske indslag.

DELFIN SHOP
Oplev over 500 forskellige, sjove og nytige varer.
Du finder med GARANTI altid noget til gaver, til sjov,
til eget brug, til pynt, til eventyr.

Ny Ejer

TING TIL SJOV OG NYTTE
LEGETØJ
VÆRKTØJ
ISENKRAM
GAVEARTIKLER
TING TIL KØKKENET
EL-ARTIKLER, BATTERIER
PERSONLIGE PLEJEMIDLER
KONTOR- OG TEGNEARTIKLER

• Skottegården 8 • Kastrup • 32 52 00 05 •
4.b fra Skelgårdsskolen kunne næsten ikke sidde stille af bare iver for at
det var deres tur til at slå med terning ved brætspillet, hvor det gjaldt om at
bygge insekter.

KOM IND OG BLIV OVERRASKET
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Åbningstider:
Man-fredag 10-17.30
Lørdag 10-16

1100 besøgende
til kaffe, småkager
og hjemmebagt
kanelstang

Klovnen Fubbi underholdte børn og
barnlige sjæle. Der blev grinet og
gøglet og børnene stod pænt i kø for
at ae kaninen

Tekst og foto: Ann Skinner
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Der var store smil, gensyn og hyggelig stemning, da AOF Amager åbnede
dørene på Tårnby Hovedbibliotek den
sidste dag i marts måned til Elevernes
dag.
Elevernes dag startede for en del
år tilbage og er et åbent hus arrangement, hvor aftenskolens kursister
fremviser deres kreative resultater og
færdigheder. Det er også her, at alle
interesserede kan blive inspireret af
en lille håndfuld af de mange tilbud,
som den lokale aftenskole udbyder.
I år var der store og små kor, violin
og klaver for børn og voksne, pc-in-

struktører, kreative indslag som papirkunst, maleri, patchwork, blomsterkunst og kniplinger.
Der var seniordans, flot modeopvisning, energifyldte Zumba dansere, førstehjælp og ikke mindst kanelstænger
i lange baner. Sidstnævnte bagt af ét
af AOF’s mandehold, som mødes over
komfurerne til mandehørm og middage.
- I år havde vi udvidet programmet
med klovnen Fubbi, som havde et
godt tag i både børn og voksne. Det
er helt sikkert ikke sidste gang, vi fejrer denne festdag med et så sjovt og
underholdende indslag, fortæller Tom
Nielsen, som er skoleleder for den lokale AOF aftenskole.

Det store kaffebord
Biblioteket er altid et besøg værd, og

I år havde AOF udvidet
programmet med klovnen
Fubbi, som havde et godt
tag i både børn og voksne.

især denne lørdag, hvor AOF bød på
kaffe, saft og småkager hele dagen,
kom besøgsantallet helt i top.
- Mere end 1100 gæster kom til kaffe og småkager på Tårnby Hovedbibliotek og det glæder os, at så mange
støtter op om den forankrede tradition der er for at gå på aftenskole i Tårnby Kommune, fortæller Tom Nielsen.

- AOF er et mødested for alle, der
har lyst til at lære noget nyt eller lave
noget sammen med andre i deres fritid. Vores kursister er at finde i alle
aldersgrupper, lige fra små børn med
mor og far til efterlønsmodtagere og
ældre pensionister. Vi har tilbud til ethvert tidspunkt i livet.

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

Mobilhome i Italien
8 dage på 3-stjernet campingplads ved Adriaterhavet
Cesenatico Camping Village HHH
Den norditalienske region Emilia-Romagna er
kendt for at være livsnydernes ferieparadis.
Her ligger jeres mobilhome i et campingområde med gode faciliteter som for eksempel
swimmingpool og boldbaner kun 300 meter
fra stranden, parasollerne og det eftertragtede søde liv ved den italienske adriaterhavskyst. Desuden ligger Italiens største
forlystelsespark Mirabilandia kun 18 kilometer fra campingpladsen. Her har I et perfekt
udgangspunkt for gode oplevelser i området,
der lokker med skønne strande, udsøgte specialiteter og italiensk temperament og kultur.
Følger I kysten mod syd, kommer I til den
berømte badeby Rimini (24 km), hvor der er
fart over feltet, når solen går ned og sender
badegæsterne væk fra stranden og ind i det
legendariske natteliv. Om dagen er her dog
også mange seværdigheder – blandt andet
i byens middelaldercentrum Piazza Cavour,
hvor der er marked hver onsdag og lørdag.
Ankomst lørdage 24.6.-19.8.2017.

Pris pr. mobilhome
(maks. 4 voksne + 2 børn)

4.749,-

Pris uden rejsekoden 5.049,-

Pris 8.7.-4.8. og 19.-25.8.: 7.249,5.-18.8.: 8.349,-

•
•
•
•
•
•
•

7 overnatninger
Linnedpakke
El, gas og vand
Aircondition
Fri parkering for en bil
Slutrengøring
Børneklub (4-12 år)

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

Lunds fineste hotel

Verdensarven i Lübeck

3 dage på 4-stjernet hotel i Skåne, Sverige

4 dage på 4-stjernet hotel i Nordtyskland
Pris pr. person i dobbeltværelse

1.549,-

Pris uden rejsekoden 1.699,-

SOMMER
3 nætter inkl. 1 middag
1.4 49,-

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.099,-

Pris uden rejsekoden 1.249,•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag
Fri Wi-Fi

Ankomst fredage frem til 23.6.
samt valgfri Kr. himmelfart
25.-26.5. og 26.6.-15.8.2017.

Hotel Hanseatischer Hof HHHH
Lad det 4-stjernede hotel blive basen for en
miniferie i hansestaden Lübeck. Her har I en
komfortabel ramme for oplevelserne i den
berømte, gamle middelalderby og blandt de
øvrige seværdigheder ved den tyske østersøkyst. Fra hotellet er der cirka et kvarter til
fods til Lübecks skæve vartegn Holstentor, der
markerer indgangen til den smukt renoverede
Altstadt, og når I vender hjem fra sightseeing, byder hotellet på både swimmingpool og
wellnessafdeling i indbydende omgivelser.
Valgfri ankomst frem til 13.8.2017.

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

Bestil nu på

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 velkomstdrink
1 fl. vand på værelset
Udlån af badekåbe
Fri parkering i p-garage for
en bil pr. værelse
• 10 % rabat på wellnessbehandlinger
• Turistskat
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.
Opred. fra 15 år: Pris 999,-.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:
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Grand Hotel Lund HHHH
Lige på den anden side af Øresund, mindre
end en times kørsel fra København, ligger
den gamle domkirkeby Lund. Her bor I på
byens fineste hotel, hvor man foruden den
eksklusive arkitektur og historiske sjæl fra
opførelsen i 1899 også har bevaret et serviceniveau fra før verden gik af lave. Hotellets lækre morgenbuffet er en oplevelse i sig
selv, og herefter kan I glæde jer til at opleve
byen, som tidligere var en af de vigtigste i det
danske rige, dengang det også inkluderede
Skåne, Halland og Blekinge.

2 nætter inkl. 1 middag
1.199,-

•
•
•
•
•
•
•

Daghjem indstilles til pris
Den gamle retsbygning og ændringen til ét samlet daghjem er indstillet til Renovérprisen
Projektet med at ombygge restbygning til daghjem er et eksempel på en
vellykket ændring af en nyere markant bygning til en helt anderledes
funktion, skriver Tårnby Kommune på
sin hjemmeside.
Brugersamarbejdet har været utroligt vellykket og vist, at åbenhed og
god dialog kan føre til et endnu bedre
resultat end det, man på forhånd havde forestillet sig.
Derfor har vi valgt at indstille renoveringen til Renover prisen 2017.
Tårnby retsbygning er oprindeligt
tegnet af Dorte Mandrup-Poulsen
og Niels Fuglsang og opført i 1999.
Tårnby Kommune købte bygningen i
2014 og besluttede at anvende den til
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Tårnby Kommune
har samlet
daghjemsfunktionen
på en central placering.
I løbet af ugen færdes
200 ældre i og ved
daghjemmet, som
dagligt er normeret
til 72 borgere. Det
skaber liv og samspil
mellem unge og gamle
at færdes i samme
område.

at samle daghjemsfunktionerne fra de
lokale plejehjem.

Et umage par: Pris og intention
Ikke alle ønsker kunne opfyldes for
den afsatte økonomi, og uden at ændre bygningen så meget, at dens oprindelige ide ville gå tabt.
Arkitekturen i huset er markant og
byder på mange kontraster og sanseoplevelser i rum og materialer, som
fint understøtter stimulering af de
ældres sanser. Der er store, høje, lyse
rum til fællesaktiviteter og spisning.
Der er mindre, lukkede rum til stille
funktioner. Alle borgerrettede funktioner er placeret i stueetagen hvor der
er fuld tilgængelighed for kørestolsog rollatorbrugere, men der er adgang
via elevatorer til 1. sal.
Kilde www.taarnby.dk

Roning til vands.

Roning på land.

Åbent Hus i Roklubben Øresund
Mens man venter på højere
temperaturer kan man altid
besøge Roklubben Øresund
på land
Havtemperaturen ligger stadig kun på 7-8 grader, så der
er koldt til havs. Men det
forhindrer ikke de sejeste roere fra Roklubben Øresund
og klubbens Ældreroere fra at
afprøve vandet.

- Vi har plads til nye medlemmer, og derfor viser vi
interesserede rundt i vores
klubhus og bådehal og fortæller om, hvad rosporten har at
byde på, fortæller roklubbens
formand Hanne Vinther.
Eneste krav for at ro er, at
man kan svømme 300 meter.
Men det har flere af klubbens
medlemmer først lært, efter

de fik ro-interessen via et
besøg i klubhuset i Kastrup
Gamle Lystbådehavn, Amager
Strandvej 413.
Roning er en billig sport
at dyrke, da den ikke kræver
særligt udstyr.
Det er en holdsport med
fælles roning og spisning
samt hyggeligt samvær. Roning er faktisk én af de sunde-

ste sportsgrene, da samtlige
hovedmuskelgrupper bliver
rørt. Efter en tur på vandet er
man fuld af energi.
I maj og juni er der kursus
for nye roere. Rokurset foregår hver tirsdag og torsdag kl.
17.30.
Første gang er tirsdag 9.
maj, hvor man først lærer rotaget på land, hvorefter man

øver det til vands.
Det tager 7-8 lektioner med
en træner for at lære at ro, og
hver lektion varer ca. 2 timer.

INFO:
Åbent hus søndag 30. april kl.
14.00-15.00. Mere på www.
roklubbenoeresund.dk
Hanne Vinther, formand, tlf.
4034 7535

Kæmpe kålorme nu på vejene
Den nye lyseblå bus 5C skal
køre på den travelste busline i danmark, hvis antal af
passager stiger hvert år
Af Mona Gjedved
Foto: Ole Gjedved

5C snoede sig som en kæmpemæssig kålorm ned ad
Sirgræsvej og via Kastrupvej
tilbage til Saltværksvej for at
komme ind på sin rute. Alle
passagerer var specielt indbudt.
Diverse repræsentanter fra
Movia, Arriva, Tårnby kommune, Ældresagen, hele elevrådet fra Korsvejens skole og
selvfølgelig Allan Andersen,
socialdemokraternes
borgmesterkandidat, der skulle
holde tale på Københavns
Rådhusplads.
Det var en utrolig flot bus
med lys turkist interiør, meget lyst og venligt, så længe

det varer. Ind- og udstigning
af alle døre, noget der vil
gøre transporten hurtigere og
nemmere.

Fejring af den nye cityline
Samtidig med afgangen fra
Tårnby var der også afgang
fra Herlev samt en bus fra København, som kørte introduktionstur.
Alle tre busser blev linet op
på Rådhuspladsen sammen
med en linje 5 og chauffør
fra 1970´erne venligst udlånt
fra sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm. Efter alle taler
hvor borgerne i København,
Herlev og Tårnby blev ønsket
tillykke med den nye cityline,
som kører på gas og forurener mindre, blev der serveret
kaffe og kage til alle. Efter et
par timer kørte busserne retur
til startstedet.

5C city line
foran Tårnby
Rådhus ved
præsentationen. Bussen
har plads til
140 passagerer,
heraf ca. 50
siddepladser.

Når skaden er sket Nordens travleste buslinje, linje 5A i København,
bliver til 5C og går over til
drift på biogas på ruten fra
Københavns Lufthavn til
Herlev Hospital

Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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- Det vil nedsætte partikelforureningen og betyde
meget for de københavnere,
der cykler rundt i byen, siger lektor ved Institut for
Energiteknik, Aalborg Universitet i Esbjerg, Jens Bo
Holm-Nielsen. De nye busser udleder 72% mindre
NOx og har 33% mindre
partikeludledning end de
nuværende busser. Ud over

biobusser, anbefaler Jens
Bo Holm-Nielsen også, at
der kommer mere fokus på
eltog og elbiler og at fremtidens transportnet fokuserer på moderne fleksibilitet
med metro og letbaner som
supplement til for exempel
cyklen.
- De nye CO2-neutrale
biogas-busser betyder renere luft, og bringer os samtidig et vigtigt skridt nærmere visionen om at blive
verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, siger
Frank Jensen, overborgmester i København til dr.dk.

SAS-Koret sang dansk til rumænsk koncert

Koret var ude for en fantastisk og stor oplevelse, da
de med deres passion for
at synge skulle vise deres
talent ved en koncert i Rumænien

SAS-koret med dets 25 sangere, dirigenten Stefan Diaconu
(fra Rumænien) og pianisten
på turen Nadia Okrusko (fra
Litauen) har været i Bukarest.
De var inviteret af den
danske ambassade i Bukarest
samt Societatea Muzicala til
at give koncert i Cotrocene
National Museum, som ligger sammen med Cotroceni
Palace, som er den officielle
residens for den rumænske
præsident.

Korets program
Koncerten var arrangeret
sammen med et fløjte ensemble fra National University of
Music i Bukarest, en gruppe
på 10 fløjter, som var med til
at variere koncerten.
SAS-Koret åbnede koncerten med ”I Danmark er jeg

født”, og fandt det fantastisk
at stå i så smuk en koncertsal i
udlandet og synge netop den
sang, selv om størstedelen af
publikum jo ikke forstod sproget.
Senere i koncerten sang de
Morgensang fra Elverskud.
Koret sluttede af med ”Floare
albastra” en rumænsk sang,
som de sang på originalsproget. I denne sang medvirkede
en kvindelig rumænsk solist,
så de var stolte, da sangen
var færdig, og smilene bredte
sig i salen. Derudover bestod
programmet af et blandet engelsk repertoire.
Koret deltog også i en stor
koncert i Kulturhuset i Korsør
sammen med Storebæltskoret, Adventskoret og Adventskirkens Damekor fra København.
I alt var de 100 sangere og
tre solister, der opførte ”Elverskud” af Niels V. Gade.

Kom og oplev
Man kan opleve SAS-Koret

SAS-Koret fra Cotroceni Palace
ved en koncert i Skelgårdskirken med blandt andet dejlige
forårssange. En forårskoncert, hvor de får besøg af en
3-mands jazz gruppe, Jazz for
Pleasure, som vil være med
til at gøre koncerten ekstra
festlig.

INFO:
Forårskoncert i Skelgårdskirken onsdag 31. maj kl. 19.
Derefter holder koret sommerferie men starter igen
onsdag 16. august kl. 19. Skulle man være interesseret
i at lære mere om disse sangfugle, kontakt da Lonny
Nilsson, formand for SAS-Koret på 2371 2095 eller pr.
mail lonny.nilsson@mail.dk

Cornelia skriver for Toms

Vi bager med rent mel i posen
Rugbrød bagt med 100% økologisk rugmel - uden
hvedemel • Vi forhandler brød og kager uden
gluten fra NO GLUTEN

Istiden har indfundet sig

Fra 1. maj sælger vi kugle-is i vafler
og bæger og dessert is. Gluten- og
laktosefri. Vi laver Nøddekurve med
fyld, hjemmelavet is, islagkager,
isbæger. al is hjemmelavet af
økologisk mælk og fløde.

Garanti
for god is

Værtindegaver:

Toms Pålægschokolade relanceres
i nyt design, hvor fantasifulde børn
og unge talenter inden for grafisk
design har været kreative i ord og
billeder.
Cornelia Berthelsen på 9 år fra Kastrup har skrevet historien om Kong
Øje, der nu kan læses på indersiden
af en af de nye emballager. Tegninger og historier er kommet til live på
pakkerne i en fortolkning udført af
fire unge illustratorer ved DMJX; Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
De nye pålægschokoladeæsker tager
forbrugerne med ind i børns fantastiske fantasiunivers.
Cornelia er selv til stede ved den
lille fernisering, som Toms afholder
i morgen lørdag 29. april på Statens
Museum for Kunst, hvor der efterfølgende vil være en kreativ workshop
for de fremmødte børn ved Valhallaillustrator Peter Madsen.
Foruden Kong Øje kan du få Det Lyseblå Marsvin som bordherre, eller du
kan vælge at få Kongens Sup-

Cornelias oprindelige tegning, der
efter bearbejdning af professionelle
illustratorer fra Danmarks Medie- og
journalisthøjskole er kommet uden
på Pakkerne med pålægschokolade
fra Toms.

pe som dagens ret, medmindre du hellere vil drømme dig til Den Store Fest.

Eksempelvis
Frisklavede flødeboller pr. stk. 15,- 4 stk. 50,-
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Bestillinger på
konfirmationskager - og til
bryllupper
Husk! du kan parkere på butikkens
egne p-pladser mens du handler
Åbningstider:
man-fredag kl. 5.30 - 17.30 • Lør. kl. 5.30 - 16 • søn. lukket

Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby bladforening
og alle kan få optaget indlæg, som dog undergår en redaktionel
behandling og vurdering

KONG ØJE. Der var engang
et øje, som ville bestemme
over alle. Hver gang, der var
nogle, som ville tale med
ham, sagde han bare: ”Smid
dem i fangekælderen, ned til
rotterne med lange haler og
kæmpe tænder”.
En dag kom en dame forbi
og forheksede ham, så han
blev sød.
Alle jublede, og fangerne slap ud af
fangekælderen, og selv rotterne blev søde.
Og de levede allesammen lykkeligt til
deres dages ende.
Cornelia Berthelsen, 9 år.

Noget at gå til i maj og meget længere

Løbehold, ungeaften og klaverkoncert
Løbehold på Kulturzonen

Har du tit tænkt på
at komme i gang
med at løbe, men
mangler motivationen eller nogen
at løbe med? Så
har du nu chancen!
Kulturzonen har
oprettet et løbehold, hvor alle er
velkomne. Amager Atletik Club stiller trænere til rådighed, så træningen bliver motiverende og varieret.
Vores fælles mission er at kunne gennemføre 5 km til
Tårnbyløbet 11. oktober 2017.
Har du lyst til at have det sjovt og komme i bedre
form i en god og hyggelig atmosfære, så kom til vores
første løbetræning onsdag 3. maj. Efterfølgende mødes
vi omklædt hver onsdag kl. 18.00 i Caféen på Kulturzonen. Kom og løb med os. Vi glæder os til at se dig!
Løbehold på Kulturzonen onsdage kl. 18 med start 3.
maj - gratis.

Music and light Ungeaften på
Kulturzonen

Kan du heller ikke få nok af god musik, og går du i 7. 8.
eller 9. klasse, så kom til ungeaften på Kulturzonen.

nen. Kulturzonens elevråd er medarrangør. Du kan købe
slik og sodavand til fornuftige priser.
Torsdag 11. maj kl. 18.30-23.00 – gratis

Anne-Marie på Hovedstadens MGK og på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Kulturzonen onsdag 31. maj kl. 19.00 - gratis.

Klaverkoncert

Ny sæson

Kom og hør en af
Tårnby Musikskoles dygtige lærere,
pianist Anne-Marie
Lipsonen, spille romantiske favoritter
for klaver.
Denne aften spiller hun værker af F.
Chopin, N. W. Gade
og E. Melartin. Der
er en særlig passioneret stemning i de
værker, vi skal høre,
som kan inspirere
og udfordre hverdagens måske uromantiske stress og
jag.
Denne koncert er den første i en række af lærerkoncerter, hvor Tårnby Musikskole præsenterer en
perlerække af musikere, som vi har i undervisningsstaben. Vi vil på denne måde vise mangfoldigheden i
de musikalske udtryk og dermed give alle en musikalsk
oplevelse og inspirere børn og unge til at give sig i kast
med et instrument.

Lær at synge og spille - få masser af
musikoplevelser
Tårnby Musikskole er et inspirerende og udviklende læringsmiljø med et stærkt fællesskab for alle 0-25-årige
børn og unge i Tårnby Kommune. Du kan både modtage soloundervisning, spille i band og orkester, synge i
kor og meget mere.
For de yngste er der musikhold med leg, bevægelse
og eventyr.
Musikskolen har base på Kulturzonen, som er et levende og dynamisk kulturhus.
Læs mere om undervisningstilbuddene og tilmeld dig
på kulturzonen.net/musikskolen.
Yderligere information Ruth Kjær, info@kulturzonen.
net, tlf. 3076 0335

Om Anne-Marie Lipsonen
Anne-Marie Lipsonen er en fremragende pianist med
en omfattende koncertvirksomhed både som solist og
lied-pianist, og har bl.a. spillet til Copenhagen Summer
Festival og været solist med Aalborg Symfoniorkester.
Hun har vundet adskillige priser og modtog i 2008
Léonie Sonnings Talentpris.
Udover at undervise på Tårnby Musikskole underviser
mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.

Musikprogram
Kl. 19:00-19:30 - Band 1 - The Internationals
Kl. 20:00-20:30 - Band 2 - TBC
Kl. 21:00-21:30 - Band 3 - Den Laks Skal Ned
Kl. 21:45-23:00 - DJ Jonas
Kulturzonen er den helt perfekte ramme for en aften
i musikalsk selskab, hvor vi optræder for hinanden. Vi
sørger for fede grooves og underholdning fra scenen,
super cool DJ Jonas fra Tårnby Musikskoles elevråd,
fedt lysshow samt sjove konkurrencer i løbet af afte-

Fyns Grafiske
Værksted 40 år
www.kastrupgaardsamlingen.dk

2. marts –
5. juni 2017

FRI ENTRÉ
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DEN
SORTE
SKOLE

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt med
blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spilleområde 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 workshops. Du kan læse

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

Noget at kigge på nu og resten af sommeren

Højt på en gren… ... beretning fra kragens verden
En af vore mest kendte karakterfugle,
nemlig gråkragen er vel nok kendt af stort
set alle børn og voksne som kragen.
Af Eddie Fritze og Jacob Jensen, Tårnby Naturskole
Ude på Vestamager er kragen også en daglig gæst, såvel oppe omkring Naturskolen, såvel som længere ude.
Kragernes skarpe blik ser da også de mindste uregelmæssigheder i landskabet, og en efterladt madpakke vil
hurtigt, i skarp konkurrence med de beslægtede husskader og eventuelt alliker, hurtigt blive splittet ad og
fortæret. Så kragen er som de fleste andre kragefugle
og måger altædende! De udnytter, hvad mennesker
smider væk. Det er endvidere velkendt, at krager og
skader gerne æder andre fugles æg og unger.
Der er jagt- og reguleringstider på krager og skader,
og på Vestamager kommer der hver vinter ihærdige
kragejægere på besøg. På Vestamager nedlægges ca.
100-200 kager om året, bl.a. for at beskytte engfuglenes æg og unger. Kragejægerne er flinke til at lade
ringmærkede krager blive registreret, således at vi kan
få kendskab til, hvor kragerne egentlig kommer fra.
Der er dog ganske langt imellem de ringmærkede

krager, så der skal nedlægges et større antal krager,
førend der er en med en ring. Den 1. november 2016
var der dog en krage, som kom for tæt på kragejægeren. Den viste sig at være mærket med en finsk ring,
C-293043, på øen Brändö, Ålandsøerne, Finland som
unge den 29. maj samme år. Kragen nåede at leve i 5
måneder og 3 dage. Den havde flyttet sig 716 km. Så
nogle krager besøger os om efteråret og vinteren.
En anden krage mærket som unge den 27. maj 2002
på Vestamager. Kragen blev senere skudt af samme
kragejæger den 17. marts 2017 ved Ullerup, ca. 4 kilometer fra mærkningsstedet. Kragen har formentlig
overvintret på Vestamager eller indenfor få kilometer,
alt efter adgang til føde. Den blev imidlertid 14 år 9
måneder og 21 dage. Langt de fleste af vores danske
krager er standfugle og bliver i landet hele året.
Den hidtil ældste kendte (fritlevende) gråkrage er
ringmærket i Schweiz. Kragen blev set i live i Schweiz
og dens ring aflæst 19 år og 2 måneder efter at den var
ringmærket.
Gråkrage fanget af René Fokdahl, Tårnby Fotoklub tilbage i 2016.

Små fisk ved Blå Base
Det er med fisk som det er med børn. Har
de det godt som små, er der gode chancer
for at de bliver store og stærke senere i
livet

Af Rikke Mortensen, Naturvejleder v. Tårnby Naturskole & Blå Base
I løbet af sommeren vil Tårnby Naturskole sætte ruser
på det lave vand ved Sneglen i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitets Aqua-afdeling.
Det sker som led i en landsdækkende undersøgelse
af de indre danske farvandes bestand af fiskeyngel i
de kystnære områder. Det vil særligt være fladfisk som
f.x. tunge, rødspætte og pighvar, der er interessant for
projektet.
Vi vil undersøge hvor og hvornår småfisk kommer ind
for at opholde sig på sandbunden langs kysten, samt
hvornår de 1-årige fladfisk ankommer til kysten. Informationerne skal hjælpe forskerne med at identificere
vigtige områder for fiskeyngel og vigtige opvækstområder for de små fisk.
Jo mere vi ved om fiskenes liv, deres udvikling og
vandring fra yngel til voksne fisk, jo bedre muligheder
er der for at beskytte arterne og sørge for, at der også i
fremtiden vil være gode muligheder for fiskeri. Det bliver spændende at følge med i hvilke arter, vi vil fange
med rusen. Allerede nu ved vi dog, fra de mange besøg
på Blå Base, at der er masser af skrubber, rødspætter
og pighvarrer på det lave vand.
Udover fladfiskene vil vi også holde godt øje med den
invasive art Sortmundet Kutling, som vi ved, der er en
mulighed for går i rusen.
Tårnby Naturskoles deltagelse er den eneste lokalitet

Naturcenter Amager
Åbningstider i Friluftshuset
2017
I løbet af sommeren sætter Tårnby Naturskole, Blå Base
ruser på det lave vand ved Sneglen. Det sker for at undersøge bestanden af fiskeyngel.

langs kysten i Øresund, så det er en vigtig brik for den
samlede undersøgelse, der dækker hele Danmark.
Hvis du er interesseret i projektet, er der altid mulighed for at kigge forbi Blå Base på Kastrup Lystbådehavn og få en snak. Måske er du heldig at komme forbi,
netop som vi tømmer rusen. Hold øje med aktiviteterne
ved Blå Base på Facebook.
Blå Base har åben fra nu og frem til oktober i alle weekender og på skolefridage, incl. sommerferien.

”Back to the Nature”
20 TÅRNBY BLADET MAJ 2017

... finder du ved Naturcenter Amager
På Biodiversitetsdagen inviterer Danmarks Naturfredningsforening på en spændende virtuel oplevelse af
vild natur for hele familien på Naturcenter Amager.

Tilmelding
Den 22. maj kan du og din familie få en ekstra én på
opleveren på Naturcenter Amager, hvor Danmarks
Naturfredningsforening åbner op for ”Back to the Nature” - en naturoplevelse i den virtuelle verden. Selve
oplevelsen er for alle dem, der har et legebarn, en

eventyrer eller en lille nørd i maven, der gerne vil helt
tæt på naturen, når den er vildest.
Iført et par virtual reality-briller kommer du i nærkontakt med naturen, men vi vil ikke afsløre alt for
meget her.
Selve virtual reality-oplevelsen er designet af Danmarks førende virtual reality-team KHora, og den er
gratis.
Naturcenter Amager, mandag 22. maj kl. 10-16. Tilmelding ikke nødvendig.

6. jan. – 26. marts:
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16
1. april - 30. juni:
Hverdage: 9-15. Weekend/ helligdage: 10-17
1. juli – 13. aug.:
Alle ugedage 10-17
14. aug. – 22. okt.:
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-17
23. okt. – 30. nov.:
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16
2. dec. - 17. dec.:
Weekender: 10-16

Noget at gå til i maj

Heltinder, virtual reality og Kastrupløver
Danmarkshistoriens heltinder
ved Liv Thomsen

Tag med Liv Thomsen
på en Danmarksrejse
på sporet af historiens
mest spændende kvindeskikkelser.
Vi besøger gravhøje,
runesten, domkirker,
herregårde, Christiansborg og Christiania. Alle
disse steder, hvor kvinder har levet og virket
gennem tiderne - fra
Egtvedpigen og dronning Margrete over Thit
Jensen og Anna Ancher til Tine Bryld.
Vi møder kvinder, der har haft overraskende meget
religiøs, politisk eller kulturel betydning og som formåede at rejse sig op over den plads, de var blevet
tildelt fra fødslen. Deres skæbner er elementært gode
historier fulde af drama, hjerteblod og erkendelse, men
danner også et rigtig godt billede på udviklingen for os
kvinder og danskere igennem 3000 år.
Rejsefører er Liv Thomsen, journalist og forfatter,
kendt fra DR’s historieprogrammer.
Arrangementet er en del af det landsdækkende
temasamarbejde: Historier om Danmark, som bibliotekerne afholder i 2017.
Onsdag 3. maj kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Koncert med Kastrupløverne

Kom og nyd ”Whiskey in the jar”, ”Danny Boy”, ”Cockles and Mussels” og mange flere skønne irske og
skotske folkesange når Kastrupløverne gæster Tårnby
Hovedbibliotek.
Kastrupløverne møder op med 7 sangere og musikere, der mestrer harmonika, violin, mandolin, fløjte,
guitar og banjo.
Sangene krydres med fortællinger om den keltiske
kulturs særlige dramatiske historie.
Og du er meget velkommen til at synge med.
Mandag 8. maj kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis
billetter.

En gåtur og en go´ historie

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

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

Billetter og info
Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med andre? Så kom med på en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Onsdag 17. maj kl. 14.00. Fri adgang – uden billetter.
Mødested: Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Oplev virtual reality - for børn fra 8 år

Biblioteket har indkøbt en af det seneste års mest omtalte teknologier HTC Vive.
Så nu kan du hoppe ind i en altomsluttende digital

Indvielsesfest
Velkommen til indvielse af Café Lix &
Kerner på Tårnby Hovedbibliotek og de
nye udearealer

verden med virtual
reality.
Du kan udforske
havets hemmeligheder eller tage
på en rejse ud i
solsystemet.
Kom og prøv!
Torsdag 11. maj
kl. 15-16
Fredag 26. maj kl.
12-13, kl. 13-14,
kl. 14-15, Tårnby
Hovedbibliotek.
Gratis billetter

Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk
eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af
AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker (mærket )købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.
aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet
ved arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

er blevet indrettet med terrasse og nye udfoldelsesmuligheder: overdækket scene, borde og bænke med
plads til både optræden, udeservering, mødested og
afslapning.
I Kamillehaven mellem Kastrup Gymnastikhal og
biblioteket, er der opsat et nyt stort motions- og legestativ.

Dagens program:
Kl. 10.00 Scenen: Tårnby Musikskole optræder med
uddrag fra showet R.I.P. - Only the good die young.
Kl. 10.00-14.00 Skattejagt for børnene på Tårnby Hovedbibliotek

Kl. 12.30 Scenen: Duoen ”Peter og Brian” underholder
med populære covernumre.
Kl. 14.00 Tak for i dag. Café Lix og Kerner lukker kl.
15.00 og biblioteket lukker kl. 16.00.
Fra kl. 10 til kl. 14 byder Café Lix & Kerner og Tårnby
Kommunebiblioteker på et glas limonade og lidt
smagsprøver.
Lørdag 6. maj kl. 10.00 – 14.00 Gratis adgang
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Kom og vær med til at fejre, at Café Lix & Kerner er
rykket ind på Tårnby Hovedbibliotek. Udearealerne

Kl. 10.00-14.00 Udendørs børneloppemarked
Kl. 10.30 Taler fra scenen: Borgmester Henrik Zimino,
Oliver Vanges fra Lokale- og Anlægsfonden, Benny
Friis fra Café Lix & Kerner.
Kl. 11.00 Scenen: Tårnby Musikskole optræder med
uddrag fra showet R.I.P. - Only the good die young.
Kl. 11.30 Plænen: Gymnaster fra KG66 giver opvisning, og publikum kan selv prøve bagefter.
Kl. 12.00 Scenen: Vægtløfterklubben AK Viking optræder, og publikum kan prøve at løfte

Noget at kigge på i maj og længere endnu

Amariel Nordoy på Plyssen Jonas og (Hval)
Amariel Norðoy er født 1945 i Klaksvig,
Færøerne. Uddannet skibsbygger. Maler
& grafiker. Kunstakademiet i København
1977-83
Amariel har allerede fra han gik på kunstakademiet
vakt interesse med sine dramatiske skildringer af det
færøske landskab.
Han fremstår som en af færøsk kunst store navne,
og kærligheden til sit hjemlands smukke og barske natur er stadig en drivende kraft i hans maleriske virke.
Og der er bud efter ham. I alle de nordiske lande - flere
steder i Europa og i USA og Japan har hans billeder
været vist.
De senere år har de dramatiske arbejder været i
overtal, men malerier, hvor fred og harmoni råder, findes dog også.
Motiverne går igen: Klaksvig, Nólsoy, havnen i Torshavn og kutteren - selvfølgelig. Kunstneren fortæller, at

under hans opvækst drejede en stor del af den hjemlige tilværelse sig om kutteren, og at den blev symbol
på sammenhold. Man groede så at sige sammen med
båden.
Betragteren genkender ligeledes gavlene, fuglene og
cirkelbevægelserne. På det vis er motiverne ikke nye,
men ligesom man kan hævde, at en forfatter altid skriver den samme bog, så maler billedkunstneren overvejende det samme billede. Han forsøger at arbejde
sig længere og længere ind i det, forsøger at lokke nye
facetter frem, mens selve motivet kun i enkelte tilfælde
er af vigtighed. Hos Amariel Nordoy spiller lyset uden
tvivl hovedrollen, mens formen nøjes med et af de mindre partier.
Plyssen 13.-28. maj, lørdage og søndage kl. 13-16. Fernisering, hvor du kan møde Amariel Nordoy lørdag 13.
maj kl. 13-16.

Følgende udstillinger fortsætter
Gunnar Anker: Gamle udenlandske pengesedler (til 28.
maj)
Jane Eiberg Frid: Billeder og collager (til 7. maj)
Aage Jakobsen: Foto fra Den Blå Planet (genudstilling)
Amager Fotoklub: Foto (til 28. maj)

Underholdning:
• Søndag 7. maj kl. 14.00: Forårskoncert ved Pilehavekoret
• Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.0016.00, Gratis adgang.
• Plyssen holder sommerlukket i juni, juli og august.

Amariel Nordoy:
Børn af fiskere, livets salmer.

Store Trækkedag på Hovedbiblioteket
For tredje år i træk samarbejder lærerne
på US10 med bibliotekarerne om at vejlede
eleverne og sætte dem godt i gang med
arbejdet frem mod den mundtlige prøve i
dansk

fisken

Kastrupgårdsamlingens lille skulptur
’Jonas og (Hval)fisken’ har været
udsat for hærværk, men er nu blevet
restaureret tilbage til udgangspunktet
Kastrupgårdsamlingens skulpturer står udsatte for
vind og vejr i museets have og på dets græsplæne,
men indtil for nylig har de været relativt befriet for
graffiti. En af museets mindste skulpturer ”Jonas og
(Hval)fisken” af modernisten Henry Heerup (19071993) har på et uvist tidspunkt fået en tilføjelse,
som bestemt ikke var tænkt som en del af kunstværket. Med en sprittusch var der blevet tegnet
streger og hagekorslignende symboler i panden på
den lille figur.
- Selvom lige præcist hagekorset selvfølgelig er
et symbol, som vi forbinder med noget politisk og
med en historisk tung betydning, så vil jeg mene,
at selve dette hærværk er en form for drengestreger, udtaler Museumsinspektør Kristian Rasmussen.
”Hvis de havde ment noget seriøst med det, så
havde de nok lagt flere kræfter i” konkluderer han
med henvisning til hærværkets trods alt beskedne
omfang.

Kunstbevaringens rejsehold
Når en skulptur som Heerups lille figur skal rengøres, skal der særlige specialister til for at sikre
kunstværket. På linje med andre statsanerkendte
kunstmuseer benytter Kastrupgårdsamlingen sig
af Fælleskonserveringen, som er et hold af professionelle konservatorer med særlige specialer indenfor restaurering, bevaring og håndtering af både
skulpturer, malerier, papirværker og meget mere.
De fungerer som et slags rejsehold, man tilkalder
for at vurdere og restaurere kunstværker og kulturgenstande. Fælleskonserveringens ekspert brugte
en dags arbejde på at føre ’Jonas og (hval)fisken’
tilbage til sit originale udseende på den mest skånsomme måde. Så nu kan skulpturen atter opleves,
som den var tænkt fra kunstnerens hånd uden nutidige tilføjelser.

22 TÅRNBY BLADET MAJ 2017

Af: Helle Friis-Mikkelsen, Viceungdomsskoleleder
Derfor samledes de spændte og forventningsfulde elever fra US10 på Hovedbiblioteket for at trække deres
fordybelsesområde i dansk. Via en lodtrækning skulle
det afgøres, om eleven skulle arbejde med fx romantikken, lyrik eller pressefotos til deres mundtlige prøve.
- Vi har valgt at placere trækningen på hovedbiblioteket, fordi det er en god og inspirerende ramme. Her
på biblioteket er der uanede mængder af bøger, tekster
og inspiration, og bibliotekarernes faglighed er en stor
hjælp for os og eleverne. Vi vil gerne opdrage eleverne
til at bruge af biblioteket som ressource i deres fremtidige studieliv, fortæller lærer Sidsel Simonsen.
Trækkedagen 20. april var igen i år en succes, og alle
elever tog fra biblioteket med inspiration i tasken og
sommerfugle i maven.

Hvis man gerne vil vide mere om skulpturerne omkring Kastrupgårdsamlingen, kan man hente en
gratis folder i museets skranke. Modsat museet så
har skulpturparken jo åbent døgnet rundt.

TÅRNBY LOKALAFDELING
maj· 2017
VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Besøgstjenesten og kontakt til bisidder
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149

BRIDGE

Alle dage 10-16
SØNDAGS CAFÉ DEN 28. MAJ
Den 28. Maj kommer Bordinghus musikanterne
og spiller 50..er musik i Søndags Caféen.
Cafeen er udvidet med en halv time til 16.30

Der spilles torsdag kl.10.30, Ved Diget 21
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag kl. 13-16 undervisning i Postkassen.
Mangler du erfaring i dette kortspil? Så kom
og få det lært fra bunden. Leder: Ena
Panikowski, tlf. 51 41 69 43
BADMINTON

Vi spiller onsdag og fredag i Vestamagerhallen
i to hold fra kl. 8-10 og fra kl. 10-12
Ring til Ivan Givskov tlf.: 32 51 55 45
for mere information.
SANSEHAVE
ETABLERING AF SANSEHAVE VED
PLEJEHJEMMET LØJTEGÅRDSVEJ.

Er der nogle af foreningens frivillige der kunne
tænke sig at hjælpe til med at etablere og
beplante, eventuelt passe nogle højbede.
Ved etabliseringen er der tale om lidt
tilpasning af brædder samt lidt malearbejde og
påfyldning af jord. For mere information ring til
Jytte Larsen Tlf.: 53 57 23 07

CYKLING
Grill 26. juni "Viben"
Grill 17. juli "Sneppen"
Grill 14. august "Viben"
Grill-kul 5 kr. der afregnes på stedet.

Bowling, Englandsvej

Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-11

Bridge

Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21.1sal tv "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag kl. 12.30-15.30 Bridge-undervisning
Solgården, Nordmarksvej 90,Kastrup

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

BUSTUR TIL SÆBY, SKAGEN OG LÆSØ
Fire dage fra 15. til 18. maj 2017.
Kr. 4.390. Tillæg for enkeltværelse kr. 595
Hvis I er intereserede, så mød op på kontoret i
kontortiden, hvor I kan se turens indhold, eller
ring Johnny tlf. 21 91 50 36 eller
Hjørdis 28 33 04 04
Turen gennemføres ved minimum 20 deltagere.

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal

GYMNASTIK
Vi mangler en person til at overtage et
gymnastikhold om onsdagen fra kl.12. Er det
noget for dig? Ring til Solveig 61 67 52 15

Kontakt kontoret for en aftale.Ikke havearbejde.

SAMTLIGE IT AKTIVITETER
IT-Undervisning PC
IT-Undervisning iPad,iPhone,Tablet og
Smartphones (Appel, IOS, Android eller Windows
styresystem)
IT-Café, IT- og PC hjemmehjælp
Tid og sted: se under faste aktiviteter eller på
hjemmesiden.
FRILUFTSFESTIVALEN I VÆGTERPARKEN
Vi deltager med en bod ved Friluftsfestivalen i
Vægterparken 10.maj
STJERNER I NATTEN
Vi deltager med en bod på Vestamager i anledning
af Stjerner i Natten 19.maj.
Man kan her være med i forskellige konkurrencer.
BESØG I BALLONPARKEN
TIRSDAG DEN 23. MAJ

Onsdag kl. 14.30 til 16

IT-hjælp (PC-café)

... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16

Fotoworkshop, Biblioteket kamillevej 10
Mandag den 10. april. 8. maj. 22. maj kl.14-16

Handymænd og IT hjemme hos dig
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12

Android-tablet-/mobilkursus, Postkassen

4 fredage i hver måned kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt Lis: 23 11 32 81)

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00

IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10-12

Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej (Venteliste)

Onsdag. (Kontakt Solvej)
Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15)

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15

OPLEVELSESFERIE LESBOS
27.8 TIL 3.9 1917

Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Søndags Cafeen er udvidet til 16.30 i maj

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Besøg i Ballonparken på Artillerivej 63, som er et

Tirsdag kl. 10-14

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går omkring 8 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.

Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

LOKALAFDELINGEN

KASTRUPVEJ 324
TLF. 32 52 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY
AELDRESAGEN.TAARNBY@MAIL.DK
FACEBOOK: ÆLDRE SAGEN TAARNBY
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Dette er en ferieuge, hvor det sociale er vægtet
højt, men hvor du også har tid alene, hvis du
ønsker det. Vi bor på hotel Sunshine,
det er et populært lejlighedshotel med en rolig
beliggenhed i udkanten af Petra.
Afrejse den 27.8. 2017
Priser pr. person i delt 1-værelses lejlighed med
balkon: fra kr. 5.595.
I prisen indgår: Direkte fly t/r, hotel, mad
ombord på flyet, bustransport mellem lufthavn
og hotel samt udflugter.
Max og min. deltagerantal er 15 personer.
Du skal være selvhjulpen og kunne gå
uhindret. Se turen i detaljer på kontoret. eller
på:www.sietam.dk

tidligere militært område og den ældste
bebyggelse på Islands Brygge. (Ved Njalsgade)
Vi vil blive vist rundt af Frede ”Fup” Norbrink,
som vil fortælle os spændende historier om
Ballonparken gennem tiderne. (1872 til i dag)
Se evt. https://da.wikipedia.org/wiki/Ballonparken
Vi mødes ved indgangen kl.12.15
Metro næsten til døren (Islands Brygge)
Prisen for denne specielle oplevelse vil være 65 kr.
Min.10 - max.15 deltagere.
Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, Eller på
hjemmesiden senest 16 maj.
Betaling: Danske Bank Konto 4183 4183098047
Husk at skrive dit navn og det arrangement du vil
deltage i.

Kære konfirmander

Jeg vil godt spørge jer om noget. Hvad er det
vigtigste for jer? Hvad betyder mest for jer? Er
det skolen og lektierne? Næppe. Hvad da med
hobby eller arbejde? Heller ikke. Jeg tror, at
det vigtigste for jer er jeres familie og venner.
Og i det daglige liv er det måske i virkeligheden
venskab, der betyder mest for jer. For som en
konfirmand betroede mig; man kan godt klare sig
uden en far eller mor, hvis bare man har nogle
venner, eller måske blot en enkelt ven, man kan
støtte sig til. Dertil kommer, at man sagtens kan
være ven med far og mor og familiemedlemmer.
De kan også være ens bedste ven.
Når nu venskab og venner er så vigtigt for jer,
måske det allervigtigste, må vi spørge; hvad gør
egentlig en ven til en ven? Hvad gør et venskab
til et rigtigt venskab? Er det penge? Nej, for man
kan ikke købe en ven for penge, ligegyldigt hvor
mange man har. Venner er ikke til salg. Hvad
da med fysisk størrelse eller skønhed? Også her
må vi sige nej. Det er ikke kroppens udseende,
der skal bestemme, hvem der skal være venner.
Hvad da med popularitet eller berømmelse?
Heller ikke. Mange berømte mennesker udtaler
åbenlyst, at mange af deres såkaldte venskaber
i virkeligheden har karakter af at være
brugsvenskaber, fordi folk kun er interesseret i
dem, så længe de er kendte og berømte. Men en
rigtig ven er ikke en ting, man skal bruge. En ven
skal man nyde.
Så hvad gør et venskab til et venskab? Jeg vil
besvare det spørgsmål med disse tre ord: Tillid,
trofasthed og troværdighed. Sådan staver man
til venskab i livets ordbog. Der er faktisk tre
t’er i venskab. De står for tillid, trofasthed og
troværdighed. For man skal kunne stole på en
ven, ellers er det ikke en rigtig ven. Og venner
skal være trofaste over for hinanden. Selvom der

er udfordringer, holder man ud, og man holder
sammen. Og endelig skal en ven være troværdig.
Det sidste er faktisk meget vigtigt. At være
troværdig betyder, at man ikke lyver, snyder,
stjæler, bedrager og påfører andre mennesker
ondt. Det kan godt være, at medlemmerne af en
forbryderbande siger, at de er venner, og tror,
at de er venner. Men det er de ikke. Og før eller
siden vil deres såkaldte venskaber gå i stykker.
For en rigtig ven er ikke en løgner, bedrager
og morder. Det skyldes, at venskab fødes af
kærlighed, og kærligheden ønsker det bedste for
alle mennesker.
Venner og venskab er det vigtigste for jer. Det er
også det vigtigste i kristendommen. For kernen
i kristendommen er troen på Gud og hans søn
Jesus Kristus. Men hvad vil det sige at tro på Gud
og Jesus? Det betyder ikke, at man nok tror, at
der er en eller anden Gud et eller andet sted
i universet. Og at man anser det for rimeligt
sandsynligt, at en mand ved navn Jesus engang
gik rundt i Galilæa og blev henrettet på et kors.
Tro er noget andet og dybere end formodning
eller historisk viden.
Ligesom venskab staves kristen tro med tre t’er:
Tillid, trofasthed og troværdighed. At tro på Gud
betyder, at man har tillid til, at Gud altid vil
være trofast, og at det er troværdigt, fordi Jesus
gik i døden for sine venner og fjender.
Som du kan forstå, er troen ikke en
envejsbevægelse fra Gud til mennesket. Troen
går begge veje. Du tror på Gud og har tillid
til Gud. Det har du, fordi Gud elsker dig og er
trofast overfor dig. Selvom troen, tilliden og
troværdigheden begynder med Gud, så fødes
den i dig og bærer frugt i det liv, du lever.
Mødestedet mellem dig og Gud er de tre t’er:
Tillid, trofasthed og troværdighed. Det er med
de tre t’er, at man både staver til venskab og
tro.
Hvad betyder det? Det betyder, at du er Guds
ven. Det er betydningen af jeres konfirmation,
som vi fejrer i dag. I dag fejrer vi, at I Guds
børn, men vi fejrer også, at I er Guds venner.
I er ikke Guds fjender. For I kender Gud og
ved, at Gud har åbenbaret sin kærlighed for
verden i skikkelse af Jesus Kristus. Og I elsker
og respekterer dem, som Gud elsker; alle
mennesker i hele verden, uanset hvor de kommer
fra. I er heller ikke Guds tjenere. For en tjener
er hele tiden motiveret af frygt, tvang og andre
menneskers opsyn. I er Guds venner. Venner er

24 TÅRNBY BLADET MAJ 2017

Gudstjenester

Maj				
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag

7.
12.
14.
21.
25.
28.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

3. s. e. påske Johs. 16,16-22		
Konfirmationsgudstjeneste
4. s. e. påske Johs. 16,5-15		
5. s. e. påske Johs. 16,23b-28		
Kristi Himmelfartsdag Mark. 16,14-20
6. s. e. påske Johs. 15,26-16,4		

Juni				
Søndag
4.
kl. 10.00 Pinsedag Johs. 16,16-22		
Mandag 5.
kl. 11.00 2. pinsedag fælles gudstjeneste på 5’Øren

Martin Herbst
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Amagers præster

frie, nyder hinandens selskab og kan dele tanker
og følelser med hinanden.
Kære Konfirmander!
Jeg kan godt forstå, hvorfor venner og venskab
er så vigtigt for jer. Gå nu ud i verden. Gå ud i
verden i tillid til, at I er Guds venner. Vær en god
ven. Bliv en god ven. Få nogle gode venner, og
gør verden til et sted, hvor alle kan være venner.
Hjertelig Tillykke med jeres konfirmation!

Martin Herbst, sognepræst.

Aktiviteter - april
Koncert – Bach og Bibelen

Koncertprogram,
hvor organist ved
Jesuskirken i Valby
Sven Verner Olsen
spiller orgelmusik
af Bach, og hvor
skuespilleren Ditte
Gråbøl reciterer

tekster fra Bibelen.  
Lørdag 29. april kl. 16.00

Aktiviteter - Maj
Musik-andagt
– En tid til eftertanke

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

Mine to liv - ved Helge Pahus

Helge Pahus er kendt som
en banebrydende skikkelse
i dansk kirkeliv. Han er
vokset op i Sønderjylland,
og har været præst ved
Karlslunde Strandkirke i
en menneskealder. Siden
midten af 1970’erne har han været en
ledende skikkelse i en karismatisk fornyelse
i folkekirken, og har bl.a. været stærkt
engageret i de såkaldte Alpha-kurser korte grundlæggende kurser i kristendom.
Denne eftermiddag kommer han og deler
sine erfaringer med at leve med troen i
medgang og modgang.
Korsvejstræf - onsdag 3. maj kl. 14.00

Klassisk højskole - Oldkristne
tekster, ved Martin Herbst

Den tidlige kirke blev påvirket, formet
og inspireret af en række andre tekster,
der i nogle tilfælde er lige så gamle

som evangelierne, men som af forskellige
grunde ikke kom med i det Nye Testamente.
Disse tekster ser vi nærmere på i denne
studiegruppe. Alle er velkomne uanset
forkundskaber. Se hele programmet på www.
korsvejskirken.dk. Denne gang gennemgås
Hermas’ Hyrden.
Torsdag 4. maj kl. 19.30

Middag på Tværs – Østafrikansk aften

Traditionen tro inviterer Korsvejskirken
og kirkens migrantmenighed til Middag på
Tværs. Middag på Tværs er åben for alle,
danskere som nydanskere og er et uformelt
forum, hvor alle uanset religiøs baggrund
kan mødes i en afslappet atmosfære til
gensidig berigelse. Middagen laves af kirkens
migrantmenighed og alle er velkomne.
Aftenen afsluttes med en aftensang i
kirken for de, der har lyst. Pris 30 kr.
Tilmeldingsfrist onsdag 3. maj til kirkens
kontor tlf. 3251 7424 eller Tværkulturelt
Center tlf. 3536 6535. Migrantpræst Gilbert
Rukundo og sognepræst Julie Aaboe
Fredag 5. maj kl. 17.30

En verden hærget af religion?
- ved sognepræst Julie Aaboe

Siden angrebene på Twin Towers i USA har
en lang række terrorangreb hærget verden,
angiveligt i religionens navn. Vi har set
terrorangreb mange steder i verden, og
også i Danmark. Men hvorfor sker det, og
er religion igen blevet den faktor, det er
værd at slås og slå ihjel for? Julie Aaboe
stiller, med udgangspunkt i den tyske
teolog Dietrich Bonhoeffers forståelse af
religion, spørgsmålene: Hvorfor nu? Er

Kontakt

det overhovedet religion, der ligger bag
terrorangrebene, og er en religionsløs tro i
virkeligheden svaret på de mange problemer,
verden atter slås med i religionens navn?
Sogneaften, torsdag 18. maj kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
kirkens menighedssal.
Tirsdag 23. maj kl. 19.00

spiser sammen, som vi plejer. Denne ulvetime
sætter fokus på fremtiden og vores klode. Som
en del af gudstjenesten skal vi derfor ud og
grave i jorden, og ulvetimebørnene får et lille
stykke jord, som bliver deres og hvor vi året
igennem kan følge med i planternes vækst.
Alle er velkomne, men af praktiske årsager
beder vi jer om at tilmelde jer til lone@
korsvejskirken.dk senest onsdag 24. maj.

Tirsdag 30. maj kl. 16.30

Koncert - Kantori Midt Syd

Alpha-kursus i Kristendom

Kantori Midt Syd kommer fra det midt- og
sønderjyske område og ledes af Toftlund
Kirkes organist Lars Elmholdt Christensen.
Koret synger et bredt udsnit af kirkemusik salmer, klassisk kirkemusik, spirituals mm.
Denne eftermiddag synger de et program
med musik af den britiske komponist
John Rutter samt en række yngre danske
komponister Søren Birch, Christian
Præstholm, Niels la Cour m.fl.
Fredag 26. maj kl. 19.00

Korsvejskirken inviterer til Alpha-kursus
med opstart 29. august 2017. Alpha er et
kursus for de, der er nysgerrige og gerne
vil vide mere om, hvad kristendommen er.

Ulvetime – Skal din familie være med?

Hver uge er der et oplæg om et emne
ved forskellige oplægsholdere, og efter
oplægget sætter man sig i grupper og
taler om indholdet af oplægget. Vi
afslutter hele forløbet med en Alphafest, hvor I, som deltager, kan invitere
en ven med, som kan have interesse i at
deltage på næste Alpha.

Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad. Pga. Kr. Himmelfartsdag
holder vi denne ene gang Ulvetimen den sidste
tirsdag i måneden. Vi åbner dørene kl.16.30 og
kl.17 går vi ind til gudstjenesten, hvorefter vi

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

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

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

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.

Deltagelse er gratis. Tilmelding til
kirkekontoret på tlf. 3251 7424 senest
den 1. august 2017.
Se det endelige program på
www.korsvejskirken.dk

Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.  
Fredag er fridag.

Kordegn:
Torben Hamann Hansen. Tlf. 3251 7424/
fax:3252 7124
tohh@km.dk Kontortid på kirkekontoret:
Mandag-fredag kl. 10-13. Torsdag tillige kl.
15-18.

Alpha er for dig, der vil undersøge de
dybere spørgsmål i tilværelsen og som
kunne tænke sig at lære noget mere
om den kristne tro. Alpha er bygget op
over 12 sessioner, 12 tirsdage frem til
slutningen af november + en hel lørdag.
Vi begynder hver aften med et fælles
måltid.

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
ERINDRING

Historie er kommet på mode.
Flere museer, som f.eks. det flotte
nyindrettede Moesgaards Museum i
Århus, oplever en stigning i besøgende.
For nylig lancerede Danmarks Radio da
også en ny serie i den bedste sendetid om
danskernes oprindelse.
Måske er det den stigende trussel fra
terror, der gør, at vi rykker mere sammen
om det hjemlige.
Måske har vi bare været så meget ude i
verden, at det er ved at være tid til at se
på vores egne rødder.
I hvert fald er interessen for historie
stigende.
Og det er jo så begrænset, hvad vi selv
kan huske.
Forfatteren og præsten, Johannes
Møllehave sagde en gang, at vi alle
husker mindst to generationer længere
tilbage, end vi selv har levet.

For vi husker, hvad vores forældre, og
ofte også vores bedsteforældre, har fortalt
os.
Selv om det for mange børn
indimellem godt kan blive for meget
med alle de gamle historier, så popper de
alligevel op, når man bliver ældre.
Noget, der sætter ens egen hukommelse
i gang, kan være en sang.
En sang ens forældre sang, en sang man
lyttede til i radioen.
Eller det kan være billeder af gamle
ting.
Det er sådan nogle billeder, vi ser
på i ”Erindringscaféen” som finder
sted i Tårnby Kirke, første gang efter
gudstjenesten Kristi Himmelfarts dag,
torsdag den 25. maj kl. 10.00.
Her ser vi på billeder af nogle ting fra
30erne, og selv om vi måske ikke alle
kan huske så langt tilbage, så kan vi nok

Konfirmandaktion 2017
Tak til alle der kiggede forbi Tårnby
Kirke og sognegård og var med til at
at gøre årets “Konfirmand-aktion!”
festlig og indbringende. Vores flittige
konfirmander solgte kage og
“lopper” til de mange gæster, hvilket gav
et overskud på 2.684,-.
Pengene går ubeskåret til fattige unge i
Cambodja.

Gudstjenester
April
Lør 29.		 Dåbsgudstjeneste				
10.30, 11.30 og 13.00
Søn 30.		 Højmesse 2.s.e.p.						
10.00

M. Hansen
M. Hansen
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Maj
Ons 3. 		
Lør 6.		
Søn 7.		
Fre 12. 		
Lør 13. 		
Søn 14. 		
Tors 18. 		
Søn 21. 		
Tors 25. 		
Lør 27. 		
Søn 28. 		

Gudstjeneste Hverdag er som onsdag			
13.45
Dåbsgudstjeneste						
13.00
Konfirmation					
10.00 og 12.00
Konfirmation					
10.00 & 11.30
Dåbsgudstjeneste						
11.30
Konfirmation					
10.00 og 12.00
Aftengudstjeneste med ønskekoncert			
19.30
Højmesse 5.s.e.p.						
10.00
Kristi Himmelfartsdag						
10.00
Dåbsgudstjeneste					
11.30 & 13.00
Konfirmation						
10.00

M. Hansen
M. Hansen
M. Hansen
Nielsen
Nielsen
M. Hansen
Nielsen
Risum
Nielsen
Nielsen
Risum

Juni
Søn 4. 		 Pinsedag						
Man 5. 		 Anden pinsedag						

10.00
10.00

M. Hansen
Nielsen

huske meget, vi har fået fortalt fra den
tid.
For vores erindring går langt tilbage,
også meget længere end to – tre
generationer.
Det er det, vi benytter os af i kirken.
Her har vi lige – i påsken – fortalt
en over 2000 år gammel historie om
hvordan livet netop skal bæres videre fra
generation til generation.
For Jesu disciple blev jo ikke siddende
i passiv sorg, de gik videre i livet, og de
fortalte om alt det, Jesus havde sagt og
gjort.
Dermed nåede historien til os og
fortalte os, at sådan skal vi også bringe
livet videre.
Det gør vi bl.a. Kristi Himmelfarts dag.
Ida Nielsen

MAJ 2017

Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd, men andre
er også meget velkomne. Vi mødes ofte et par
gange om måneden som regel den 3. torsdag
til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.
Derudover mødes vi til frokoster og udflugter.
Så er du blevet alene, eller har du på anden
måde fået tid og lyst til socialt fællesskab efter
gudstjenesten, så kom og vær med.
Vi vil gerne lære dig at kende og har tid til at
lytte til dit liv og dine problemer.
I maj mødes vi:
Torsdag 18. maj til aftengudstjeneste med
”ønskekoncert”, hvor kirkegængerne selv
vælger salmerne. Efter gudstjeneste er der kaffe
i konfirmandstuerne.
Torsdag 25. maj til gudstjeneste kl. 10.00 med
efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne.
Tirsdag 30. maj til forårsmiddag. Vi begynder
med borddækning kl. 17. Derefter er der
spisning kl. 18.00. Tilmelding senest 22. maj
ved møderne eller på 3250 4186.
Mandag 5. juni kl. 10.00 til gudstjeneste med
efterfølgende kaffe.

Hver dag er som onsdag

Den første onsdag i måneden holder vi
eftermiddagsgudstjeneste.
Det er kl. 13.45.
Efterfølgende er der dækket bord i
konfirmandstuen, højskolesangbogen er
fundet frem og vi prøver at finde nogle
foredragsholdere.
Vi slutter ca. ved 16 tiden.
Næste gang er onsdag 3. maj.
Alle er velkomne. Ung, gammel, glad, trist.
Midt i mellem. Ligesom jeg.
Karsten

Gudstjeneste på plejehjemmet

Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100 torsdag 18. maj
kl. 10.30 ved Karsten M. Hansen.
Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet
på Irlandsvej fredag 26. maj kl. 10.50 ved
Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger
vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10.30.
Gudstjenesten finder sted i Aktivitetens lokale.

FOR BØRN

Dåbsgudstjenester

Dåbsgudstjenesterne lørdag 13. maj kl. 11.30
og lørdag 27. maj kl. 11.30 og 13.00 vil
alle være tilrettelagt for mindre børn. Alle
børnefamilier er velkomne til at deltage, også
selv om de ikke skal til dåb.

Indskrivning til konfirmation
2018

Går du i 7. klasse, og skal du konfirmeres, er
det nu, du skal skrives op. Det foregår onsdag
31. maj og torsdag 1. juni, begge dage kl. 15-17,
englandsvej 330.
Elever fra Løjtegårdsskolen skrives op hos
Karsten Møller Hansen.
Elever fra Nordregårdskolen skrives op hos
Ida Nielsen.
Elever fra Amager Privatskole skrives op hos
Desirée Risum.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk
Husk også, at der lørdag 3. juni er
Korsvejsmarked. Det foregår som altid på
Grunden, Gemmas Allé og omkringliggende
grønne områder.

Kirkebil

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

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist: Poul Anders LyngbergLarsen. 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 og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Babysang…
… er ved at være slut for i år. Der er kun
torsdag 4. og torsdag 11. maj tilbage, begge
gange kl. 11.00, men vi starter igen til
efteråret. Du kan ringe og høre nærmere hos
Ida Nielsen på 3250 4186 eller skrive på idni@
km.dk
Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Vi synger og danser, lærer sange og salmer,

nogle med fagter til.
Det er gratis at deltage i Babysang, men
da der er stor efterspørgsel, vil vi gerne have
afbud, hvis du har tilmeldt dig, og alligevel
ikke kan deltage.
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk,
eller 32504186. Det er gratis at deltage i
Babysang.

Konfirmandindskrivning

KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Det er tid for sognets unge, som skal op
i 8. klasse efter ferien, at tilmelde sig til
konfirmandundervisningen, som begynder i
september.
Vi forventer, at årets konfirmandundervisning vil
forløbe over 8 hele onsdage.
Forældrene og de unge er velkomne sammen, men
også hver for sig, ved indskrivningen tirsdag 16. maj
kl. 15-18.
Medbring en kopi af dåbsattesten og et lille billede.

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

Kordegn
		
Sandra Burrett

Konfirmationerne i 2018 er fordelt således:
Den 27. april konfirmeres 8. A
Den 28. april konfirmeres 8. B
(Foto: Karin Ott).

eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112

Vi glæder os til at møde Dig!

smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen

Solokoncert med
Niels Henrik Jessen

njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301

Søndag 14. maj kl. 16 holder Niels Henrik Jessen
solokoncert på kirkens fine Frobenius orgel.

Kirketjener I		
Jens Andersen

Orglet har 24 stemmer og 2 klaviaturer, og man
kan spille næsten al musik på det!

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Fælles for al musikken er udforskning af kunsten,
at variere en melodi, og vi kommer godt rundt
i Europa med musik fra Danmark, Frankrig,
Tjekkiet og Tyskland.
Komponisterne er Buxtehude, Cesar Franck
med et af hans hovedværker Choral i h-mol, Petr
Eben og Joseph Rheinberger, hvis store ”Fantasi
Sonate” afslutter programmet.
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Vi bærer sorgen sammen
Vi tilbyder sorggruppe/selvhjælpsgruppe mandag 1. maj kl. 10.

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Møderne forløber som en fællessamtale, hvor man i trygge rammer under
gensidig tavshedspligt kan give udtryk for sin sorg og smerte. Ved at høre om
andres smerte og tab er det nemmere at få sat ord på sin egen sorg.
Du kan kontakte sognepræst Susanne Worm Steensgaard for mere information
på ssan@km.dk eller 4045 2530.

Skovtur til
Sydsjælland

Årets skovtur torsdag 18. maj
har i år som første mål vores
navnesøster Kastrup kirke ved
Vordingborg.
Her får vi en kyndig omvisning i den
smukke kirke, der slet ikke ligner
sin også smukke navnesøster!
Herfra kører vi videre til Hotel Kong
Valdemar, hvor frokosten venter.
Gavnø slot er sommerprydet
og parat til at modtage os til
en rundvisning på slottet enten
med guide, eller på egen hånd.
I Tulipanen samme sted nydes
eftermiddagskaffen, før turen går
retur til Kastrup, denne gang 2770.
Pris pr. person 250,- kr. Billetter
er solgt på ældremødet i april.
Overskydende billetter kan købes
på kirkekontoret i åbningstiden.

Det sker også i
Kastrup kirke:
April
Søn. 30. apr. kl. 11
Elizabeth Laursen
Maj
Man. 1. maj kl. 10
Sorggruppe
Ons. 3. maj kl. 9.30
Babysalmesangsgudstjeneste
Tors. 4. maj kl. 17-19
Noas Ark
Tors. 4. maj kl. 19
Begær - En dialogandagt

Begær – En dialog-andagt

Søn. 7. maj kl. 11
Allan Ivan Kristensen

Torsdag 4. maj kl. 19 inviterer vi endnu
engang et tema ind i kirkerummet.

Fre. 12. maj kl. 11
Store Bededag Elizabeth Laursen

Denne gang er temaet begær. I Biblen
klinger begæret ofte i baggrunden.
Og sådan er det fortsat op gennem
litteraturhistorien. Begæret driver ganske
enkelt mennesket i rigtigt meget af det,
som det gør.

Lør. 13. maj kl. 10-14
Loppemarked i samarbejde
med spejderne
Søn. 14. maj kl. 11
Susanne Worm
Steensgaard

Men hvad er begær egentlig? Dette
spørgsmål søger vi et svar på i dialogandagten, hvor vi belyser temaet begær
igennem salmer, musik, bibelske tekster
samt udpluk fra skønlitteraturens og
filosofiens verden.

Søn. 14.. maj kl. 16
Solokoncert med Niels
Henrik Jessen
Tirs. 16. maj kl. 15-17
Konfirmandindskrivning

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

Tors. 18. maj kl. 9
Ældreskovtur ud i det blå
– billet købes på kirkens
kontor
Søn. 21. maj kl. 11
Elizabeth Laursen
Tors. 25. maj. kl. 11
Kristi Himmelfartsdag Allan Ivan Kristensen

Loppemarked
Hvor stort det bliver, er I selv
med til at bestemme. Så
meld jer med en stand eller
andet.

Andagt hver
onsdag kl. 12

En stand koster 100 kr.
KFUM-spejderne står for
loppemarkedet i samarbejde
med Kastrup kirke.

Børnekor hver
torsdag kl. 15-16

Sted: Parkeringspladsen bag
kirken, Gl. Skovvej 1

Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden:
www. Kastrup-kirke.dk
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En bod kan bestilles hos
Susanne Worm Steensgaard
på tlf. 4045 2530. Og så
håber vi på dejligt vejr og høj
sol lørdag 13. maj kl. 10-14.

Højmesse hver
søndag kl. 11

Udstilling i Skelgårdskirken

Rekordår for genbrug

Kirkens næste udstillende
kunstner er Ole Jønck Olsen
fra Havnsø, som udstiller
sine malerier i maj og juni.

Med et overskud på godt
25 mio. kr. i 2016 har
Folkekirkens Nødhjælps
genbrugsbutikker genereret
det største overskud hidtil,
viser organisationens
nyeste regnskab
Danskerne er vilde med genbrug. Og det kan mærkes i
Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker. Siden den første genbrugsbutik i Danmark
åbnede i 1972, er det kun
gået fremad.
3600 frivillige driver de
i alt 122 genbrugsbutikker.
Mange af dem er efterlønnere
eller pensionister.

Han er en af drengene fra
Amagerbro.
En gang var han det lille
rødhårede cykelbud fra Oxford Allé, gik på Højdevangsskolen og spillede fodbold
i B 1908 under navnet Ole
Olsen.
Meget er sket siden og håret er blevet hvidt. Nu vender
han tilbage til barndomsøen
Amager med en masse billeder under armen.
Når du i maj måned, slår et
sving ind i Skelgårdskirkens
forhal, så giv billederne lidt
tid. Her vil du oplev en verden
af mennesker og dyr, forenet
i farveglæde og penselstrøg,
der ubønhørligt sladrer om
det rødhårede temperament.
Man kan ikke undgå at blive
påvirket af Olejørks fabulerende billeder.

Glæden ved at male
- Jeg fanger glæden ved farverne i livets op og nedture,
og penslen er nu mit vigtigste værktøj, siger Ole Jønck
Olsen.
- Det kan forhåbentlig ses,
at jeg er vild med at male,
men der skal ro og tid til, ellers kommer der ikke meget
på lærredet, siger Olejørk,
som han kalder sig.
Nu hvor arbejdslivet som
tømrer er slut, har han igen
godt gang I maleriet, hjemme
i Havnsø.
Ud over kunsten er der stadig andet at se til, ikke mindst
fordi Olejørk er formand for
Havnsø MuseumsVærft, og
foruden den almindelige
drift, er han primus motor
på blandt andet “værftets”
kunstudstillinger.
I pinsen åbner vestsjællandske kunstnere dørene for
publikum, og således også på
Havnsø MuseumsVærft, hvor
Olejørk deltager, som en del

Olejørk
udstiller
i maj og
juni.

af HavnsøGruppen - og han
opfordrer til en pinseudflugt
igennem det maleriske landskab omkring Sejerø bugten.
Men først handler det om
udstillingen I Skelgårdskirken
i maj.
- Vi ses både her og der, siger Olejørk med et glimt i øjet
og en glad latter, der finder
vej gennem det store hvide
skæg.
Skelgårdskirken 21. maj og
hele juni 2017. Fernisering
søndag 21. maj 2017 efter
gudstjenesten kl. 11.30
til kl. 13.00. Alle er meget
velkomne, og kunstneren vil
også være til stede.

- Vores største aktiv er de
dygtige frivillige medarbejdere, og dem har vi altid brug
for flere af. Uden de frivillige
ville vi slet ikke kunne drive
butikkerne, siger Thomas
Mølgaard Andersen, leder for
Folkekirkens Nødhjælps Genbrug.
Overskuddet fra salget går
videre til Folkekirkens Nødhjælp arbejde med verdens
fattigste.
bbark

Folkekirkens
Nødhjælps
genbrugsbutikker
drives af 3600
dedikerede frivillige. I
2016 gav butikkerne
et samlet overskud
på 25,1 mio. kroner.
Foto: Martin Schubert

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Livet som krokone på Saltholm, ved Bente Thers.
4. maj.
Varme hveder/ salg af billetter til skovtur. 11. maj.
OK-dag - vi skal rigtig snakke. 18. maj.
Kr. Himmelfartsdag - lukket. 25. maj.
Skovtur. 1. juni. OBS. afgang kl. 9.45.

Pensionistforeningen

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.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60
Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

30 TÅRNBY BLADET MAJ 2017

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

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 3. maj.
Banko. Fredag 5. maj.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 10. maj.
Store Bededag. Fredag 12. maj. Lukket.
Løvsprings-skovtur kr. 350,-. Onsdag 17. maj.
Banko. Fredag 19. maj.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 24. maj.
Banko. Fredag 26. maj.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 31. maj.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Birte og Lars synger danske og svenske sange. kr.
35.00. billetsalg senest 2. maj. Fredag 5. kl. 14.
Frokosttur. Se opslag i huset. Tilmelding. Onsdag
10.
Lions Dag med loppemarked i haven. Salg af kaffe/
kage/pølser/øl og vand. Lørdag og søndag 20. og
21. kl. 9–16.
Fællesfrokost, egen madpakke. Fredag 26. kl. 13.

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset.
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Portugals tur betaling depositum. (rejsen er fuldtegnet) Tirsdag 2. maj kl. 11.15
Café: John Westergård spiller og synger. Fredag 5.
maj kl. 13.30 - 15.30
5-dages tur til Tyskland og Sønderjylland. Man.-fre.
8.-12. maj

Skovtur til Møn (se husavisen) Tors.18. maj kl.
10-17.
Bankospil. Fredag 19. maj kl. 13.15-15.30.
Sundhedsholdets udflugt til Østerbro Postmuseum
(se husavisen) Onsdag 31. maj kl. 11.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Shiatsu-massage - ½ time 200 kr. 1. maj kl. 8.3014.
Ingen yderligere informationer modtaget.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Høreforeningen holder ferie. Vender tilbage i
september 2017.

Parkinson Klub Amagerland

Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Alm. klubmøde, med lotteri i Postkassen, tors. 18.
maj kl. 14- 18.

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med
psykisk sygdom. Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S.
Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757
5333. amager@bedrepsykiatri.dk
Hvordan regulerer jeg mine og andres følelser op
og ned. V/ Susanne Kalvaag. Tirsdag 23. maj kl.1921.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250
9061
Banko 2. maj
Cafe-møde 9. maj
Forårsfrokost i Krøgers Familiehave. Vandtårnet
lukket. 16. maj.
Cafe-møde. Vi rafler - husk pakke. 23. maj.
Ritas 70års fødselsdag. 30. maj.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 23.

International medalje fandt vej til Amager.

Det skete, da det netop overstået EM Klassisk for alle alderskategorier, blev afholdt i Thisted. Her sørgede Tårnbys
Cornelia Larsen for at høste en flot sølvmedalje, da hun i
senior rækken stille op i 57 klassen. Og med en kropsvægt
på knap 55 kg, bænkpressede hun hele 100 kg – kun 3 kg
var guldet! I 3 kampen fik Cornelia lavet 370 kg, som rakte
til en 7. plads.

DGIs og DIFs medlemsforeninger har fået flere børn og
motionister i 2016 viser ny undersøgelse.
ENERGIEN VAR I TOP, da 6 hold dystede om Danmarksmesterskabet i indendørs softball
for U-15. Mere end 100 børn svingede bats og kastede bolde, førend slutspillet var
afgjort. Amager Vikings satte sig suverænt på kampen om 3.-4. pladsen og tog hjem med
bronzemedaljer om halsen, efter at have vundet 4-0 over Odense Giants.
Til alles store glæde er indendørssæsonen nu slut, og man kan finde Amager Vikings på
banerne hver tirsdag og torsdag fra kl. 16.30. Adressen er Ved Diget 21. Foto: Rick Locke

Mesterskaber til to seje tøser
Ved Danmarksmesterskaberne i badminton 2017 var
der medaljer til pigerne fra
KMB (Kastrup Magleby Badmintonklub)

Freja Ravn Nielsen, KMB 2010 (tv) og Amalie Magelund,
Greve

Både DGIs og DIFs idrætsforeninger har fået flere medlemmer, lyder hovedtrækkene i DGI’s og DIF’s medlemstal for
2016, der for nylig er offentliggjort. DGI har i alt lidt over
1½ million medlemmer, mens DIF har knap 2 millioner, og
det er en stigning for begge forbunds vedkommende.
Det lange seje træk i badminton giver flere medlemmer
og for første gang i 15 år er der fremgang i DGI Badminton.
Der er især kommet flere 0-12årige.
Samtidig viser tallene, at danskerne i højere grad dyrker
motionsidræt og i mindre grad konkurrenceidræt.
Der er kommet flere børn i foreningerne, men teenagerne
er en udfordring.
- Vi skal være på tæerne i forhold til teenagegruppen. Vi
er i benhård konkurrence med mange andre ting - herunder
hormoner, konstaterer Søren Møller, formand for DGI.

Årets Idrætspriser

Da priserne for idræt præstationerne blev uddelt i onsdag
på Tårnby Rådhus kom Amalie Dideriksen Amager Cykelring
endnu engang på podier for sit verdensmesterskab opnået
i 2016.
Idrætslederprisen 2016 gik til Anette og Claus Jensen BK.
Amager (basketklub) for mange års godt arbejde i foreningen og Årets Fund blev Matilde Cramer Ahrens KMB (badminton) som blev europamester i 2016.
Freja Ravn, (tv) og
Amalie Magelund,
Greve, Damedouble.

Damedoublen
Christine Busch på 16 år,
vandt sølv i damedouble sammen med Amalie Schulz TerpNielsen fra Kolding BK.
Det er heller ikke første
gang hun kan prale med en
medalje, da hun i 2016 vandt
guld også i damedouble.
Christine var efter påsken
udtaget til U17-landsholdet,
der spillede turnering mod 5
andre europæiske nationer.
Her er der ligeledes tale om
en holdturnering samt en individuel turnering.
Begge piger var også på
podiet i mixdouble. Freja fik
sølv, sammen med sin makker Mads Muurholm Petersen,
Viby J. Christine fik bronze,
sammen med Rasmus Prasz
Espersen, Holbæk.
nadja

Bronze i Europa

Den dygtige badmintonspiller Freja Ravn fra KMB deltog
sammen med 11 andre danske badmintonspillere i ungdoms europamesterskaberne (UEM) i Frankrig, som foregik
i byen Mulhouse
De unge mennesker startede med holdkamp, hvor den
danske gruppe kæmpede sig til en bronzemedalje.
Derefter spillede de om det individuelle Europamesterskab, hvor Freja Ravn deltog i mixdouble (MD) sammen med
Paw Eriksen, Odense, og i damedouble (DD) sammen med
Amalie Magelund, Greve.
MD vandt de over Tyskland og Belgien, men tabte i tre sæt
til et andet dansk hold.
Freja og Amalie vandt i DD over Schweiz, Skotland, Tyrkiet
og Rusland, inden Freja og hendes makker tabte til Sverige.
De endte med en bronzemedalje i DD, hvor et andet dansk
par vandt sølv.
Af Nina Borg, KMB
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Christine Busch, KMB 2010 (tv) og Amalie Schulz TerpNielsen fra Kolding BK.

Freja Ravn på 17 år vandt guld
i damedouble sammen med
sin makker Amalie Magelund
fra Greve.
Det er ikke først gang Freja
har guld om halsen. Også i
2015 kunne hun smykke sig
med medalje. Freja har i påsken været i den gamle by
Mulhouse i Frankrig.
Her repræsenterede hun
Danmark ved ungdoms europamesterskaberne.
Først
holdturneringen, hvor Danmark var favorit, og efterfølgende spilles den individuelle turnering.

Flere medlemmer

Levende musik fra de afdøde

Kulturzonen står ved hjælp
af Musikskolen, skolekor,
dansere og håndlangere fra
Produktionsskolen for en
teaterkoncert med indhold
af morbid kredsen om døde
musikkunstnere i ung alder
Af Terkel Spangsbo
Foto: Michael Oxkjær,
Amager Fotoklub.

Indholdet pointeres ved speakeren (i øvrigt pragtfuld forståelig stemmeføring) til en
stak ikoniske foto af de omtalte kunstnere ved at svælge
i dødsår og alder på trods af
samme oplysninger står på
lærredet – det vi ældre ville
kalde overheadprojektorens
skærm.
I musik, sang og dans hyldes store pop-kunstnere, som
har den fælles egenskab, at

de ofte selvvalgt endte livet
i ung alder, men efterlod sig
langtidsholdbar musik og
ifølge den ledsagende speak
alle havde sat sig store og
betydningsfulde spor i pop/
rockverdenen. Alle døde, igen
ifølge den ledsagende speak,
før deres tid samtidig med,
at der ikke blev lagt skjul på
stjernernes liv og levned som
bestemt ikke er efterlignelses-værdigt. Mange af dem
led, lød speaken, af psykiske
problemer og stofmisbrug,
altid i den rækkefølge, ikke
omvendt.
Tænker man lidt videre, er
det et underligt emne, rock/
popmusikeres
fornedrende
liv trods alle de livsmuligheder, de må have haft med et
antal solgte album og koncerter, at sætte unge mennesker
til at arbejde med, samtidig
med at institutionen, Musikskolen, skal opfordre til og
udvikle unges sans for musikalske værdier.
Ikke en lille sandheds fe eller tankevækkende replik om
spild af liv, når man begaves
med et stort talent. Det kunne
have været befriende, hvis
hele styrken af stofmisbrugende idoler var samlet på en
sky i finalen og havde takket
de unge kunstnere for, at de
bærer musikken videre, når
de nu ikke selv orkede.

Dygtige børn og unge
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Nu var der også flere af de

valgte musikskabere, som
havde forladt denne verden
på naturlig måde i flystyrt,
trafikuheld eller til kræft,
men i stjerne-paraden stod
tidligere omtalte stærkt.
Mange af de valgte numre
havde en teknisk sværhed
som ligger noget over Ole sad
på en knold og sang og ingen
faldt igennem, men stod med
sikkerhed foran den næsten
fyldte sal.
De unge piger og kvinder
på sangteksterne (der var
ikke en eneste dreng, der har
vovet at stille op) gjorde det
ypperligt i kor og ikke mindst
som solister. For manges
vedkommende var det første gang, de skulle optræde
med et omkring 30-teenagers
band som ledsagelse. Om det
er Kulturhuset Kastrup Bios
egnethed som koncertlokale,
der lader noget at mangle, eller det er den elektroniske afstemning mellem solister og
orkester, har denne anmelder
ingen forudsætninger for at
bedømme.
I stedet må man glæde sig
over det samlede lydbillede,
som bestemt har kvaliteter
som lover, at selvudført musik
ikke er en uddøende disciplin
i ungdomskredse. Uden at forfalde til at fremhæve enkelte,
da kor og orkestre spillede en
stor rolle for solistens mere
iøje- og ørefaldende præstationer, må børnekoret fra Pilegårdsskolen nævnes. Deres

Anni Mørk Hansen, tidligere korleder for Pilegårdsskolens kor
havde sammen med SH samlet godt 20 frygtløse og dygtige
elever til showet.

frygtløse glæde over at synge
og danse var igen vidunderlig.
Deres indbydes kontakt og fra
dem til publikum skabte en
fælles samhørighed mellem
sal og scene. Må de beholde
den evne, når de en gang bliver bevidste om den egenskab. Mere af det – tak.

Succes på trods af lokalet
Årets teaterkoncert havde
disponeret den trange plads
på scenen i Kastrup Bio bedre
end tidligere. Logistikken ind
og ud af scenen og udskiftning af teknisk udstyr undervejs fungerede smidigt. Samme disciplin kunne ønskes af
voksenpersonalet bag scenen, der i forståelig nysgerrighed efter at se, hvordan deres
unge præsterede, ikke kunne
holde sig fra synlig indkik fra
kulisserne.
Det skal hverken over- eller
undervurderes, at en teaterkoncert eller en ditto forestilling er et komplekst foretagende. Som pædagogisk
værktøj er det flot, at man/
musikskolen/kommunen sætter resurser af til eksamen
(uden karakter), en samlet
optræden, hvor måneders
øvetimer og repetitioner står
sin store prøve. Det er i sådan

en situation, at alt går op i en
højere enhed og fæstner sig
i egoet. ”Jeg har præsteret
noget stort, men jeg har gjort
det sammen med andre”, kunne være sætningen som skaber bro mellem musik/sang
og det hele menneske.
Der er forskel på, at noget
er godt eller godtnok. Teaterkoncerten R.I.P. er meget
mere end godtnok. Publikum
som er familie, venner, klasseog skolekammerater har fået
mere, end de havde forventet.
Når kommunen en gang blive
beriget med lokaler, som giver bedre tid og plads til en
ekstra afpudsning og afvikling end en ombygget biograf
kan byde på, vil man blive
overrasket over , hvad den
slags betyder både for optrædende og publikum.
Den bevågenhed er i høj
grad til stede på stadions og
idrætsbaner; hvornår får byens kreative kræfter forhold,
der svarer til deres indsats?

Fra venstre (øverst) solisten
Maria Werther Skov i
nummeret Somebody to
Love af Freddie Mercury.
Venstre (nederst): Sibéal Hill,
instruktør og koreograf.
Højre: Annie Mørk Hansen,
tidligere korleder for
Pilegårdsskolen kor under de
sidste instruktioner af koret.

Skøjtevej med de gule huse

Tekst og tegning
Ninna Feldvoss

Den vej, der fører til Kastrup
Broforening, hedder Skøjtevej, og den er opkaldt efter
de fladbundede pramme, kaldet skøjter, som man blandt
andet brugte, når man skulle

fragte kvæget til og fra Saltholm, hvor det skulle fedes op
i sommermånederne. Det har
været et underholdende skue
at se kreaturerne blive drevet
om bord. Maleren Theodor
Philipsen har foreviget det.
På hjørnet af Strandvejen
ligger en klynge gule huse,

som til fornyelig har været
hjemsted for Düvers Maskinog værktøjsfabrik. Alt er nu
forladt, og forfaldet præger
allerede stedet.
Mest iøjnefaldende er de
mindste huse, der er så små,
at man næsten ikke kan forestille sig, at de hver især har

været hjem for en hel fiskerfamilie. De lokale husker stadig fisker Frandsen, der boede på hjørnet.
På matriklen har også ligget
en købmandsforretning.
Nu skal man vist skynde sig,
hvis man vil bese stedet. Man
har på fornemmelsen, at det

Farvel til en bid gammel Kastrup
Bevaringsforeningen begræder
sammen med andre, at endnu en bid
af det historiske Kastrup forsvinder
Af Lis Schneevoigt
Foto: Ole Gjedved

De andre i farezonen
Den gule gård på ved Diget 28 er

Fremtiden for Tårnby
Først i april var Bevaringsforeningen
vært for et offentligt møde med borgmesterkandidaten Allan S. Andersen,
som besvarede en række spørgsmål
om Tårnby Kommunes fysiske udvikling.
Til stede var en række andre politikere, blandt andet spidskandidaterne
Heidi Ladegaard, Carsten Fuhr og Ingelise Andersen, som ved deres tilstedeværelse gav et signal om, at de

kunne tænkes at være modtagelige
for henvendelser fra deres vælgere
om bevaring af kulturarv og hensyntagen til vores lokale værdier.
Bevaringsforeningen vil gerne slås
for, at der bliver noget tilbage til de
efterfølgende generationer af det,
vi har kunnet glæde os over. Derfor
er vores opfordring til jer læsere, at I
melder jer ind i Bevaringsforeningen,
så vi får bedre mulighed for at råbe
endnu højere!
I er sikkert medlem af flere foreninger i forvejen, men det bør ikke udelukke, at I også melder jer ind hos os.
Vi skal have hjælp fra borgerne for, at
det kan lykkes!

Sådan så det ud for kort tid siden, da
de gule huse på hjørnet af Skøjtevej
og Amager Strandvej blev revet ned.
Det er overstået nu og der er ”ryddet
op” på området. Hvad der skal
bygges i stedet, ved vi ikke. Hvordan
det tidligere så ud, kan man se på
tegningen ovenfor af Ninna Feldvoss.

Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 3. juni 017
kl. 1000-2300

X

Kryds i
kalenderen!

TÅRNBY BLADET MAJ 2017 33

Det er tragisk for både vores og de
fremtidige generationer, at man river
De gule huse på hjørnet af Skøjtevej
og Amager Strandvej ned, og således
berøver os, vores børn og børnebørn
og deres børn igen et spændende
kulturmiljø, der fortæller om tidligere
tiders byggeskik og levevis. Bæredygtige forslag om nye funktioner har været fremsat i god tid!
Når det andet spændende kulturmiljø, Kastrup Broforening, om føje år
får det enorme Ferring-domicil tæt på
sig mod nord og det høje SAS byggeri
og hoteller af uanede højder mod vest
og syd, må Kastrup Broforenings lille
oase nok komme til at lide af åndenød
på grund af mangel på lys og luft.

velsignet med politisk bevågenhed,
så den kommer vel op at stå, selvom
pengene til restaureringen langsomt
forsvinder i horisonten, fordi der er så
mange andre, måske vigtigere, projekter, der trænger sig på!
Ny Kastrupgård kunne have været
bevaret som et repræsentativt eksempel på en senklassicistisk bygning
med tidstypiske vinduer, døre og indvendige skodder. Den er bygget af O.P.
Backer på 60 tdr. land jord fra Kastrup
Ladegård omkring 1850.
Nedrivningssygen er en epidemi!
Det historieløse samfund er en realitet!

kan blive jævnet med jorden,
hvad dag det skal være, og
dermed er Kastrup endnu en
kuriositet fattigere.
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MÅNEDENS FOTO:
Mosen hvor vi skøjtede
i 1950erne, på hjørnet
af Bjørnbakvej og
Brønderslev alle.
Her ligger nu
Tårnby Kommunes
Skolebotaniske Have,
som det er oplyst vil
blive renoveret i løbet af
de nærmeste år. Vi kan
dog ikke garantere is på
mosen, selvom der har
været frost de seneste
dage/nætter i april
under produktionen af
dette nummer af Tårnby
Bladet.
Foto: Allan Petersen,
Amager Fotoklub.

AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

AMAGERTEATRET
Oplev den levende fortælling!
Amagerteatrets forestillinger spiller i Kulturhuset KastrupBio, som blev moderniseret for få år siden. Det har du måske oplevet som biografgænger. Der
blev færre stole (bedre arm- og benplads) og Amagerteatret udvidede med en
ekstra teateraften (nu tre mod tidligere to).
Man bliver aldrig for gammel til en god historie og en teaterforestilling er en
fabelagtig måde at få en fortælling til at blive levende lige foran øjne, øre, lyd
og lys.
Og lad os bare være lidt grove - hvis du siger, at teater ikke er noget for dig,
er det sandsynligvis fordi det er længe siden du har været til en forestilling.
Du er måske endda fan af store tv-film og historier - er du det, så tror vi på,
at du også har teater-genet.
Der er flere fordele ved at tegne et abonnemt hos den lokale teaterforening.

Dels får du ikke billigere teaterbilletter andre steder, du skal ikke tænke på at
købe billet hver gang, du har samme plads til hver forestilling og taler sikkert
med de mennesker, du sidder i blandt - det er nemlig også de samme hver
gang gennem en sæson.
Du ved en hel sæson igennem, hvilke dage du skal i teatetet og du kan faktisk købe billetter hos andre teaterforeninger i Storkøbenhavn med rabat.
- Vi har høstet erfaringer og justeret de stolepladser, vi udbyder. Udsynet fra
enkelte af de nye pladser var ikke gode nok efter vores opfattelse.
- Har stadig lidt ledige pladser, så alle os, der elsker den levende fortælling
kan komme i Amagerteatret i vores 54. sæson.
- Der er også plads til nye abonnenter, så brug vores hjemmeside
www.amagerteatret.dk eller ring til 30 23 39 85 / 32 50 08 11.
Sæsonens teatre, der gæster Amagerteatret er gamle kendinge, så vi tør
godt garantere den gode oplevelse.

Skattesagens helte

Karl Johann Carstensen, formand

Inden jeg fylder 67

”Skattesagens Helte” er skrevet af Kristian Halken
med sange af Jens Korse fra den legendariske
satiregruppe Selvsving
Et underholdende, hæsblæsende og satirisk
show filtrer hændelser og intriger fra hinanden i
en af de mest spektakulære politiske skandaler
i nyere tid; nemlig skattesagen mod Helle Thorning og hendes mand Stephen Kinnock.
En sag, der for altid ændrede de demokratiske
spilleregler i Danmark.
Med Ina-Miriam Rosenbaum, Andreas Jebro og
Søren Bang Jensen, samt et live orkester

25., 26. og 27. september kl. 19.30
OFF OFF / Produktion

Til (ingen verdens)
nytte
Virkeligheden er nogle gange ikke så munter at
være i, men i al sin absurde genkendelighed kan den
godt virke komisk. Man kan bare ikke altid selv se
komikken, når livets landevej tager nogle skarpe sving.

© Gudmund Thai

6., 7. og 8. november kl. 19.30

Sådan er det også for Berit, der har rundet de 60 og i
mange år har været en engageret medarbejder hos DSB.

folketeatret | turne

Piraterne fra
Penzance

Med festlig saft og kraft fortæller hun os om sine
erfaringer, både som uerfaren annonceskribent under
”Personlige” og om uopfyldte ønsker om nærhed, ømhed og
fællesskab – efter man er blevet usynlig og gråhåret!

Priser 2017-18
Indmeldelse gælder hele sæsonen.
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement			
Gruppe A:
Gruppe B:

Række 1 til 11
Række 12 til 15

180 kr.
150 kr.

(720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)
(600 kr. + 50 kr. = 650 kr.)

Billetter i løssalg sælges til hver forestilling. Priser mellem 200-230 kr.
Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk, email på
info@amagerteatret.dk eller ring 30 23 39 85 / 32 50 08 11.
Løssalgsbilletter kun i Kulturhuset KastrupBio en uge før hver forestilling.

– svinger træbenet og går planken ud
Gilbert & Sullivans uforglemmelige
operette Piraterne fra Penzance er et
overflødighedshorn af sentimentale sørøvere, bøvede betjente, dejlige damer,
tunghøre tanter, flotte fyre og gamle
generaler.

Den Ny Opera og Figaros

Desuden arrangerer Amaterteatret i
samarbejde med Tårnby Kommune
familieforestilingen

Peter Pan
Hvis det at blive voksen betyder, at
man skal gå på arbejde og ikke må
lege mere, så nægter Peter at blive
voksen.
Som spæd faldt han ud af barnevognen og blev ikke samlet op af
sin mor.

Bemærk • Peter Pan er IKKE med i
abonnement

Nu lever han på Ønskeøen sammen
med De glemte drenge, som han
er anfører for. På Ønskeøen hersker
fantasien og den evige barndom.

Onsdag 7. februar kl. 18.
Billetter sælges medio
november 2017.
Pris 120,- kr.
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15., 16. og 17. januar kl. 19.30

Allan Buch

Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvindelig
komik, tager os på en svimlende rundtur i de
kvinders univers, der står ved indgangen til deres
tredje alder.

Landsteatret

Man kan bare ikke altid selv se komikken, når livets
landevej tager nogle skarpe sving

©

Inden Jeg Fylder 67… kan være en god håndbog
i krisetænkning ved kvinders og mænds opdagelse af, at livet sgu snart rinder ud…
© Erling Mølgaard

© Anders Hjerming

19., 20. og 21. februar kl. 19.30

Filmoversigt

frikadellen Ambrose øjnene op for hendes
kvaliteter. En rørende, vittig og romantisk film
instrueret af danske Lone Scherfig.

skal erstatte tvillingetårnene, der styrtede
sammen 11. september 2001. Mens han er i
gang med at skabe en bygning, som kommer
til at ændre selveste New Yorks skyline,
bliver han ramt af noget så jordnært som
helbredsmæssige udfordringer.

KONG ARTHUR
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

DAN MAR KS-

©SF Studios

©SF Studios

PRE MIE RE

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270

© doc bio

Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Man beslutter at sætte den uerfarne
manuskriptforfatter Catrin Cole til at lave en
patriotisk film, der kan give briterne håb og
– forhåbentligt – inspirere USA til at gå ind i
krigen.
Sammen med en broget gruppe af
filmarbejdere og skuespillere kastes Catrin
ud på en rejse, hvor hun både finder sin
stemme, kærligheden og filmmagien midt
i krigens larm. Hendes indsats påskønnes
ikke stort af det mandsdominerede filmhold,
men efterhånden får både kollegaen Tom og

BIG TIME

SMØLFERNE – DEN HEMMELIGE
LANDSBY, 2D – dansk tale

29 – 30/4:
6 – 7/5:
12 – 14/5:
20 – 21/5:

kl.
kl.
kl.
kl.

13.45
15.15
13.30
13.30

t. f. a.

BOSS BABY, 2D – dansk tale

29 – 30/4:
6 – 7/5:
12 – 14/5:
20 – 21/5:
25 – 27/5:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

12.30 + 15.45
13.00 + 15.45
15.30
15.30
15.30
fr. u. 7

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN
29 – 30/4:
6 – 7/5:

kl. 12.00
kl. 13.30

FAST & FURIOUS 8
28 – 30/4:

kl. 17.15

t. f. a.
t. o. 11

kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
19.45
17.00
17.30

3/6 kl. 19.45

28/4 – 3/5:
4 – 10/5:

kl. 20.00
kl. 20.15

t. o. 11

Doxbio:

BIG TIME
3/5:

kl. 17.00 + 19.45
kl. 14.00 + 17.00 + 19.45

Danmarkspremiere:

25 – 28/5:

4 – 10/5:
11 – 16/5:
17/5:
20 – 21/5:

THE BEATLES: SGT. PEPPER 50 ÅR

THEIR FINEST HOUR
kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
19.30
20.15
17.00

Danmarkspremiere:

3 TING

18 – 23/5:
24 – 28/5:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

kl. 18.00

Eventpremiere:

t. o. 11

Danmarkspremiere:
KONG ARTHUR – 2D
11 – 17/5:
kl. 20.00
18 – 23/5:
kl. 19.30

DEN ANDEN SIDE

20.30
14.45 + 20.30
20.30
17.30
17.45
fr. u. 7

24/5:
25 – 28/5:

ALT ELLER INTET

MÅNENS VOGTER, dansk tale

t. o. 15

Danmarkspremiere:

PIRATES OF THE CARIBBEAN:
SALAZAR’S REVENGE – 2D
Danmarkspremiere:

kl. 17.30

Visningerne 27/4 – 3/5 og 12 – 17/5 er
med danske undertekster
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

28/5 fra kl. 13.30 viser vi optakt,
men man kan købe billet helt til løbstart kl. 14.00!
(Arrangementet forventes at slutte kl. 16.00)

GUARDIANS OF THE GALAXY
vol. 2 – 2D

11/5:
12 – 14/5:
15 – 19/5:
20 – 21/5:
23 – 24/5:
25 – 27/5:

28/4:
29 – 30/4:
1 – 3/5:
4 – 10/5:
11 – 14/5:

Formel 1: Monaco Grand Prix

Der følger en øl eller sodavand og
et lille bæger popcorn med i billetprisen.
Caféen er selvfølgelig åben i pausen.

Danmarkspremiere:

DU FORSVINDER
28/4 – 3/5:
4 – 10/5:
12 – 14/5:
15 – 17/5:

MÅNENS VOGTER

På en lille planet fyldt med eventyrlige væsener
opretholdes den naturlige orden af solen og
månen og deres vogtere. Faunen Mune bliver
ved et tilfælde udpeget til at være Månens
Vogter – til stor bitterhed for Leeyon, som ellers
havde udset sig den titel. Med en ny, uerfaren
vogter af månen, ser under-verdenens hersker,
Necros, sit snit til at skabe kaos og mørke
på planeten ved at stjæle solen i ledtog med
Leeyon, der bliver lovet månen som belønning.

Se Champions League
finalen hos os:

Filmen følger Bjarne Ingels over fem år (20112016), mens han kæmper for at fuldføre sit
største projekt til dato. Hans firma Bjarke
Ingels Group (BIG) har fået opgaven med at
designe og bygge en af de skyskrabere, der
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THEIR FINEST HOUR

Under nazisternes bombeangreb på London i
1940 er Storbritannien i dyb krise. Nazisternes
bomber brager ned over byen. For at højne
folkets moral bestiller regeringen en patriotisk
propagandafilm til visning i biograferne.

Den unge Arthur kommer til London med
sine mænd uden at kende til sin kongelige
afstamning, indtil han tager det magiske
sværd, Excalibur. Han tilslutter sig oprør og en
skyggefuld ung kvinde ved navn Guinevere,
han skal lære at forstå det magiske våben,
håndtere sine dæmoner og forene folket for at
besejre diktatoren Vortigern, den mand, der
myrdede hans forældre og stjal kronen for at
blive konge.

17.00
13.00 + 15.00
17.00
13.00 + 15.00
17.30
13.30
fr. u. 7

kl. 18.00 + 20.00
kl. 20.15
t. o. 11

1/6:
kl. 17.45
t. o. 15
Vises i anledning af 50 års dagen for
udgivelsen af Beatles albummet:
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Pyjamasbio
17/5:

kl. 19.00

Foredrag:

Polar Marie på Slædetur

22/5:
kl. 17.30
I hjalp Marie Tvarnø med at komme af sted
– nu holder hun som lovet foredrag om sin
slædetur på Grønland som tak.
Gratis billetter
Formel 1:

Monaco Granprix
28/5:

kl. 13.30

Champions League finale:

3/6:
kl. 19.45
Der følger en øl og et lille bæger popcorn
med i billetprisen. Og caféen er selvfølgelig
åben i pausen.

DAN MAR KS-

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

ÅBNINGSTIDER

© Disney

©sweet chili

PRE MIE RE

Alles øjne er nu rettet mod den stakkels Mune,
der ved et uheld mister månen, og uden
solen og månen sættes hele planeten i fare.
Balancen må nu genskabes mellem lys og
mørke på planeten, og med hjælp fra solens
vogter, Sohon, og vokspigen Glimt, begiver
han sig ud på en farlig rejse for at redde solen
og månen tilbage.

Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film
starter.
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film
starter.
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30
min. før første film starter.

BILLETPRISER
OG RABATKORT

PIRATES OF CARIBBEAN:
SALAZARS REVENGE

Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.
10-turs rabatkort 550,- kr. (hvert klip
betaler for en billet op til 65,- kr.).
Tillæg ved 3D film kr. 20,-.
Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm, for- og danmarkspremierer.

Den ikoniske antihelt Jack Sparrow vender
i dette fantastiske eventyr tilbage som den
ulykkelige kaptajn Jack Sparrow, når stærke
onde vinde blæser hans vej.
En gruppe af afdøde sejlere, ledet af den
frygtede Kaptajn Salazar, formår at flygte fra
Djævlens Trekant og er bestemt til at dræbe
enhver pirat på havet -og især Jack.

BABY BIO

3 TING

I bytte for sit vidneudsagn har han bedt om
tre ting: at PET opdriver en kvinde ved navn
Camilla, at han får bragt en særlig kasse fra
et opbevaringslager til sig, og at han kan få
leveret to gange butter chicken fra ’den lokale’
i Valby for allersidste gang, inden han bliver
udstyret med en ny identitet og deporteret ud
af landet for altid.
Tag pyjamas på, børst tænder
og tag bamse under armen til:

PYJAMAS BIO
17/5: kl. 19.00

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

EVE NT-

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

PRE MIE RE

©SF Studios

Han bliver ført til et hotelværelse et ukendt
sted i den københavnske forstad, hvor han
skal afhøres og holdes skjult i de sidste 24
timer indtil retssagen starter.

KL. 10.30

2/5: DU FORSVINDER med danske
undertekster
9/5: THEIR FINEST HOUR
23/5: 3 TING

© Miracle Films

© Scanbox

PRE MIE RE

- Den højtbegavede sprængstofekspert
Mikael er indgået i politiets
vidnebeskyttelsesprogram. Han har været med
til at stjæle 60 millioner kroner sammen med
en gruppe serbiske kriminelle, og forsøger nu
at redde sit eget liv ved at udlevere de andre
involverede.

TIRSDAGSBIO

Ved roret i Dying Guld, hans sølle lille og slidte
skib, forsøger kaptajn Jack ikke kun at vende
deres ulykkelige situation, men også at redde
deres liv fra grebet af den mest formidable og
onde fjende, han nogensinde har mødt.

DAN MAR KS-

KL. 11.00

2/5: DU FORSVINDER med danske
undertekster
9/5: THEIR FINEST HOUR
23/5: 3 TING

Poseidons legendariske trefork er Jacks håb for
blot at overleve, men for at finde den må han
først smede en usikker alliance med Carina
Smyth, en strålende og smuk astronom, og
Henry, en egenrådig ung sømand fra Royal
Navy.

ALT ELLER INTET

Teenagepigen Madelines liv ligner ikke nogen
andens: “Min sygdom er lige så sjælden, som
den er berømt. Jeg er dybest set allergisk over
for verden. Jeg har ikke været uden for huset
i 17 år. De eneste mennesker, jeg nogensinde
ser, er min mor og min sygeplejerske.”
Alt det ændrer sig, da Olly flytter ind ved
siden af. De mailer til hinanden, og da det
ikke længere er nok, får han lov at besøge
hende. På kort tid forelsker de sig hovedkulds
i hinanden.
Foredrag:

THE BEATLES SGT. PEPPER 50 ÅR

1. juni 2017 er det præcis 50 år siden, det
skelsættende album udkom og det markeres
med eventvisninger af filmen selvsamme dag
med interviews og en perlerække af ekstremt
sjældne optagelser.

Filmen dykker ned i de tolv måneder fra
august 1966 til august 1967, hvor de ikke
længere var verdens førende turné-rockband,
men i stedet udartede sig til verdens mest
nyskabende kunstnere. En periode med
ekstrem kreativitet og en regulær genfødsel,
hvor de omfavnede både Swinging London,
avantgarde, LSD og The Summer of Love.

Polarmarie på Slædetur

22/5: kl. 17.30

Vi hjalp Marie Tvarnø afsted på polarslædetur, nu
holder hun foredrag om turen som tak. Gratis billetter.

VED DU HVILKEN BEATLE ...

... der ikke var med, da The Beatles gæstede København og spillede i
KB Hallen i 1964.

Da The Beatles 1. juni 1963 spillede i KB Hallen, blev 4400 billetter
revet væk, da de måneden forinden blev sat til salg for priser mellem
15 og 50 kroner. Det kan virke som et greb i lommen nu om dage,
men for 50 år siden var det også penge.
Du behøver ikke at vide, at det var en Jimmie Nichol, der erstattede
den manglende beatle - og ham hørte meget få noget om senere.
MEN vil du vinde de to billetter, så mail til Tårnby Bladet. Skriv navnet
på beatlen i emnefeltet og gør det inden torsdag 11. maj kl. 12. Så
ved du inden Kristi Himmelfartsferien, om du har været heldig.
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Den viden kan indbringe dig to billetter til filmen i Kulturhuset
KastrupBio 1. juni.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

OPSLAGSTAVLEN
med inspiration fra Bryggebladet
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Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Miele-vaskemaskine. Defekt
kilerem, ellers i god stand. Hjælp til rep.
af kilerem ydes. Model Novotronic W

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup
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OPSLAGSTAVLEN

... er åben for køb/salg. Mærkedage og
hvad der ellers hænges op på køleskabet.

firma@osbaeckvvs.dk

Få et nyt stærkt decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S
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Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Den musikalske finne

Malene Langborg fandt forfatteren Bengt Ahlfors og
dermed også hans vise- og
sangproduktion

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel

Af Birgitte Barkholt

Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344
Malene Langborg er dansker men bosat i det nordlige
Skåne. Hun turnerer i Danmark med musikalske foredrag
eksempelvis om Bengt Ahlfors, men også med andre nordiske
viser og jazz eksempelvis med Monica Zetterlunds sange.

Næste foredrag

Sidste lektion i forårets række om svensk og dansk bliver
af professor i historie ved Lunds Universitet, Per Stobaeus.
Han vil fortælle om Kalmar-unionen og om Gotland og danskerne, bl.a. om det flere hundrede årige danske overherredømme på Gotland.
Tilmelding til foredrag med Per Stobaeus mandag 15.
maj kl. 19 på Plyssen, Amager Strandvej 350 på mail
terkel.spangsbo@mail.dk

Uddrag af visen Tänd ett ljus
När tidens kalla stål trycks emot din bara kind
och gråten fryser fast här i världens vassa vind.
När mörkret faller hotfullt och tungt omkring ditt hus
förbanna inte mörkret - tänd ett ljus!

De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Og så på dansk
Når tidens hårde stål trykkes imod din bare kind,
og gråden fryser fast her i verdens hvasse vind,
når mørket rammer huset og gør dig ræd og hys,
forband da ikke mørket. Tænd et lys!
Ja, tænd et lys for glæden i livets karrusel,
for latter og musik her, hvor dagen går på hæld,
for tankens smukke klarhed, for dårskabs søde gys,
for alt, som endnu synger, tænd et lys.
Ja, tænd et lys for glæden, for sorgen ligeså,
så længe du kan føle, fornemme og forstå,
for stilheden som hvisker, når stormens kraft fornys,
for alt, som endnu håber, tænd et lys.
Ja, tænd et lys for livet, og grib din dag i dag,
de timer og minutter, du endnu har tilbag’.
Når tanken om i morgen kan gøre dig ræd og hys,
forband da ikke mørket! Tænd et lys!
Forband da ikke mørket! Tænd et lys!
Tekst og musik: Bengt Ahlfors. Oversættelse: Jytte Hintz

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
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Bengt Ahlfors er den mest
oversatte og spillede finske
dramatiker, men han har også
skrevet et stort antal viser.
Ved et Foreningen Norden
arrangement i april på Udstillingscenter Plyssen præsenterede Malene Langborg
tilhørerne for et større udvalg
af hans meget store sangskat
krydret med et udpluk af hans
erindringer ”Mens jeg endnu
mindes”, strækkende sig fra
en barndom under 2. verdenskrig i Finland til en ungdom og
et voksenliv i efterkrigstiden.
Malene Langborg har selv
oversat en del af hans viser,
og sang dem med stor indlevelse til sit eget guitarakkompagnement. Der var en stor
lydhørhed i salen og ansigterne lyste særligt op i glæde og
forbavselse, når Malene sang
viser, som tilhørerne genkendte, men ikke vidste var
skrevet af Bengt Ahlfors. Flere
af viserne præsenterede Malene på svensk, men et yderst
forståeligt et af slagsen, så
der var ingen problemer med
at forstå indholdet og meningen. Flere af viserne har hun
eller andre imidlertid oversat
til dansk, så aftenen blev et
godt eksempel på den nordiske fælles forståelse, hvor
sprogene blandes, uden at
det byder på særlige vanskeligheder.
Koncertforedraget var anden del af foreningens tretrinsraket om danskere og
svenskere fra middelalderen
til i dag. Det ene foredrag med
Karsten Jancke fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet er afholdt og nu venter
det sidste med Per Stobaeus,
professor i historie på Lunds
Universitet.
Malene Langborgs koncertforedrag var på den ene side
et sidespring, en overspringshandling, men der blev alligevel lyttet interesseret til det
meget forståelige svenske
finlandssvensk.
Baggrunden for Foreningen Nordens interesse og arrangementer om Danmark og
forholdet mellem danskere
og svenskere gennem de seneste hundreder år bunder i
foreningens kommende rejse
til Gotland i august 2017.
Foreningen har tradition
for, at rejseaktivitet suppleres
med gratis offentlige foredrag og fortællinger før og
efter rejserne. Det har været
tilfældet med rejser til Vestfjordene i Island, rundture på
Færøerne og besøg i Litauen
og nu også i forhold til rejsen
til Gotland.
bb
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Tårnby er ingen rig kommune
På aprils kommunalbestyrelsesmøde causerede borgmester Henrik Zimino over
begrebet rigdom
Forelæggelse af Tårnby
Kommunes regnskab for
2016 ved Henrik Zimino.
Redigere af redaktionen.
Kan læses i sin helhed på
kommunens hjemmeside

Kommunalbestyrelsen skal
her til aften oversende kommunens regnskab for 2016
til revisionsmæssig gennemgang, og i fortsættelse af indstillingen er det på sin plads
at give det foreliggende regnskab nogle ord med på vejen.
Som privatperson kan man
gøre sig sine tanker om, hvornår man er rig? Er det når man
er vellønnet? Eller er det når
man bor i et dyrt hus? Er det
når man er gældfri - og måske endda har sparet mange
penge op? Eller er det slet og
ret, når man har økonomisk
frihed?
De samme tanker kan man
gøre sig om kommuners økonomi. Er en kommune rig, når
den har et stort skattegrundlag? Eller er en kommune rig,
hvis den har en række nye og
vedligeholdte ejendomme?
Er en kommune rig, hvis den
er gældfri? Og hvis den har en
stor kassebeholdning? Eller
er en kommune rig, når Kommunalbestyrelsen har økonomisk råderum til at træffe
beslutninger?
Denne causeren over rig-

domsbegrebet bringer mig
frem til, at der i starten af året
var en overskrift i et større
dansk dagblad, der lød således:
”Finansminister til rige
kommuner - sænk skatten”.
Her kunne man jo så være
tilbøjelig til at tro, at Kristian
Jensen har spurgt sine embedsmænd om, hvordan de
gør i Tårnby, hvorefter han
forsøger at udbrede best
practice fra Tårnby til resten
af landets kommuner.
Spøg til side - det er jo
netop det, som vi I Tårnby
Kommune har gjort i flere
omgange - nemlig nedsat
skatten for at bringe noget af
kommunens formue tilbage i
borgernes lommer.
Paradoksalt nok har jeg
egentlig aldrig opfattet Tårnby Kommune som en rig kommune. De rige kommuner har
for mig altid været kommuner
som Gentofte, Rudersdal og
Hørsholm. Og i overført betydning ser jeg mere Tårnby
Kommune som den sparsommelige og hårdtarbejdende
funktionær - frem for direktøren med den store arvede
formue.
Men til trods for disse fakta
føler jeg fortsat ikke, at vi er
en ekstremt velhavende kommune, og jeg tror, at det hænger sammen med den manglende økonomiske frihed.
Hvis man som borger har
mange penge på bankkontoen - men bliver straffet, hvis
man bruger af egne penge -

er man så rig? Jeg synes det
ikke, for så er pengene jo reelt
intet værd.
Det samme kan man sige
om en kommune, der har en
væsentlig likvid beholdning men som ikke må bruge pengene på grund af regeringens
servicedriftsloft. En sådan
kommune er Tårnby.
Tilbage til regnskabsresultatet. På driftsområdet har vi
samlet set anvendt 24 mill.
kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette vidner i mine
øjne om et afgørende forhold,
når det drejer sig om budget
og regnskab. Nemlig træfsikkerhed. For man skal jo huske
på, at godt nok er afvigelsen
et tocifret millionbeløb - men
det skal altså ses i forhold til
et budget på næsten 2,5 mia.
kr.
Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at jeg i mine år
som borgmester har sat rigtig
stor pris på netop træfsikkerheden i vores organisation,
og at jeg ser det det som en
væsentlig del af forklaringen
på, at vi i øjeblikket hører til
blandt de økonomisk set mindre pressede kommuner.
Når det er sagt, er jeg naturligvis klar over, at det ikke
er alle områder, der er lige
nemme at styre udgiftsudviklingen på. I samme moment er det dog nødvendigt
at understrege, at sanktionsmekanismerne på servicedriftsområdet gør, at alle merudgifter - uanset årsag - må

Det er imidlertid objektivt ubestrideligt, at Tårnby Kommune
på mange måder kan betegnes som en meget velhavende
kommune. Vi har nye og velholdte bygninger. Vi er gældfri.
Og vi har en pæn kassebeholdning, sagde borgm,borgmester
Henrik Zimino. (Arkivfoto)

modsvares af mindreudgifter
andetsteds - ellers kan vores
hårdt opsparede penge lande
hos staten som følge af sanktionsbestemmelserne.

Det er sket i det forgangne år
På Teknik- og miljøområdet
har vi arbejdet med at sikre
os mod naturens kræfter. Således er projektet på Amager
Landevej vedrørende skybrudssikring af store dele af
kommunen afsluttet. Projektet går i sin enkelthed ud på,
at der blandt andet er udlagt
permeabel - hvilket vil sige
hullet - asfalt på cykelsti- og
parkeringsarealer, så vandet
hurtigt kan sive ned samtidig
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med at kloakken ikke belastes
så meget som ved brug af traditionelle metoder.
Desuden er projektet om
at adskille havnens regnvand
fra kloakken afsluttet (foto
herover), hvilket betyder, at
regnvand fra belægninger og
hustage i havnen nu bliver
ledt direkte til Øresund eller nedsives direkte i jorden
i nye nedsivningsbede samtidig med at havnens grønne
miljø er blevet forbedret. Der
er blevet plantet nye træer og
stauder langs havnens promenade.
Disse projekter er gennemført i samarbejde med TÅRNBYFORSYNING.

DET HAR VI BEGÅET: Men naturen er ikke udelukkende noget vi skal skærme
os mod – tværtimod kan vi bryste os af, at Tårnby Kommune er et af de bedste
steder i landet at opleve naturen.
Dette siger jeg på baggrund af, at forskere fra Aarhus Universitet har
undersøgt kommunernes såkaldte naturkapitalværdi. Her ligger vores
kommune på en 3. plads med 72 ud af 100 points, kun overgået af Fanø og
Læsø.
Og med et landsgennemsnit på 24 points ligger vi klart i front. Her kan
blandt andet nævnes Saltholm og de store andele af Naturpark Amager med
det rige fugleliv, de fredede og inddæmmede områder, og kyststrækningen
mod Øresund, som årsag til, at vi også hvad angår naturkapitalværdi har en
af landets højeste ”kassebeholdninger”.

Der er foretaget mange både synlige og ikke synlige renoveringer på
idrætsområdet, som generelt har fået
et stort løft i 2016. Der blev brugt 6
mio. kr. til modernisering af idrætsfaciliteterne i kommunen - til blandt
andet opfriskning og renovering af
mange omklædningsrum og bruserum
på Tårnby Stadion og Kastrup Boldklub på Røllikevej. Desuden er der
udskiftet gulve og lofter på idrætsanlæggene på Vestamager og Ved Diget.
Herudover er der sat nye skabe op i
Kastrup svømmehal og på Søbadet.
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DET HAR VI BEGÅET: Det kan
også nævnes, at det i 2016 blev
besluttet, at der skal ligge en ny
kunstgræstræningsbane, med
optegnet Amerikansk fodboldbane
og almindelige fodboldbaner, på
Tårnby Stadion. Banerne forventes
at være færdige til sommer, så de er
klar til brug i vintersæsonen 2017.

Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet trådte i kraft den 1. januar
2016 og medførte store ændringer
af finansieringen af hele overførselsområdet, hvor medfinansiering og refusion med et blev ensartet på tværs
af overførselstyper. Kommunens udgifter til alle overførselsmodtagere
afhænger nu af, hvor lang tid borgeren
har været på forsørgelse.
Omlægningen har haft store økonomiske konsekvenser for os.

Økonomiske boliger til flygtninge
I kølvandet på flygtningekrisen i 2015
og de afledte merudgifter i form af
dyre boligindkvarteringer, investerede Tårnby Kommune i mere rentable
muligheder, hvor flygtningene midler-

DET HAR VI BEGÅET: På folkeskoleområdet er det glædeligt, at lærere
og pædagoger nu arbejder sammen
i teams omkring klassens læring,
trivsel og udvikling. Det giver mulighed for fælles forberedelse og
evaluering af undervisningen. Det
giver også mulighed for, at lærere
og pædagogers faglighed kan sættes i spil og komplettere hinanden
til gavn for både det enkelte barn og
klassens fællesskab.
Som led i samarbejdet mellem
skolerne er der i 2016 videreudviklet valgfag, således at alle valgfag
nu udbydes som fælles valgfag på
tværs af skolerne.
Det giver eleverne over 20 fag at
vælge imellem og rigtig gode muligheder for at arbejde med eksterne
samarbejdspartnere som f.eks. kulturinstitutioner, sportsklubber og
uddannelsesinstitutioner og samtidig får eleverne mulighed for at
møde hinanden og danne relationer
på tværs af skolerne.
Et andet fokusområde er den varierede skoledag. Ønsket i kommunen
er at blive endnu dygtigere til at give

eleverne varieret undervisning. Derfor satses der i høj grad på det, der
kaldes ”åben skole”, hvor eksterne
parter bringes i spil i undervisningen. Det kan både være ved at invitere folk ind og holde oplæg eller
lave arrangementer på skolen eller
ved at tage eleverne med ud i virkeligheden til f.eks. virksomheder,
foreninger eller klubber og sammen
med dem lave spændende og anderledes former for undervisning.

tidigt indkvarteres i kommunalt ejede
boliger i lokalområdet. Dette har nedbragt udgifterne på området med ca.
30% i 2016.

DET HAR VI BEGÅET: Fra september måned og året ud blev der arbejdet ude
og inde med den nye cafe på Tårnby Hovedbibliotek. Cafeen er velbesøgt og
er blevet en stor succes.

De tidligere års udvikling med flere
ambulante behandlinger og tidligere
udskrivninger fra hospitalerne er fortsat i 2016. Udviklingen som følge af
det nære sundhedsvæsen stiller også
krav til kommunens pleje- og omsorgskapacitet, idet ikke alle borgere
blot kan udskrives til egen bolig. For
at imødegå dette er der etableret 20
flere fleksible pladser på kommunens
plejehjem og et nyt daghjem med
plads til 72 slog dørene op i juni 2016.
Der er inklusive arkitektudgifter
anvendt 9,8 mill. kr. på at opføre Daghjemmet Blåklokkevej 4 i den tidligere
retsbygning (foto herover) Der er tale
om en gennemgribende renovering af
bygningen, for at lykkes med skabelsen af et daghjem der kan tilgodese
brugernes forskellige behov bedst
muligt, herunder de særlige hensyn,
der selvfølgelig skal tages i forhold til
gangbesværede og kørestolsbrugere.
Der er desuden anlagt en særlig træningshave i tilknytning til daghjemmet.

Gaver til udvalgene
I lyset af regnskabsresultatet på
71,8 mill. kr., og den likviditetsmæssige forbedring på 130 mill. kr. - der
dog skal ses som et øjebliksbillede
idet, der er væsentlige forskydninger mellem årene - vil jeg snarest
helt ekstraordinært forelægge en
indstilling til Økonomiudvalget med
anbefaling om udvidelser af udvalgenes budgetrammer for både indeværende og kommende budgetår.
(Borgmesteren nævnte efterfølgende et tal på 19 mill. som kan
indgå i såvel dette års og næste års,
2018-budget)
Det skal også ses i lyset af, at vi
har haft et fælles mål om at udfylde
servicerammen. Det kan være svært,
når alle er enige om, at man aldrig
må overskride rammen. Når vi nu går
meget tættere på, vil tillægsbevillingsansøgninger ikke kunne nyde
fremme som tidligere set.
Dog vil indstillingen ikke indeholde rammeudvidelser til Økonomiud-

valget, Beredskabskommissionen og
Bygge- og Ejendomsudvalget. Som
en bisætning kan jeg nævne, at jeg
er formand for disse tre udvalg.
Jeg vil i øvrigt gerne takke alle,
både politikere og administration og
alle de såkaldt varme hænder, for et
godt arbejde med at nå målet.
Jeg skal afslutningsvis erindre
om, at regnskabet endnu ikke er
færdigrevideret. Herefter skal jeg på
Økonomiudvalgets vegne indstille,
at Tårnby Kommunes
regnskab for 2016
afgives til revisionen.

