
Norden inden i Island
Foreningen Norden Tårnby har været på rejse i og under Island. Her er de sikkerhedsudstyret 
inden nedgangen til 70.000 år gammel laveløbs hule

NED I TO GRADERS KULDE. 23 medlem-
mer af Foreningen Norden Tårnby-Dragør 
var i juni på rejse til Vestfjordene i Island 
- et hjørne af landet, som ikke er ret me-
get besøgt. Det var en selvarrangeret tur, 

hvor man gennem Foreningen Norden 
og private bekendtskaber i Island havde 
fået kontakt med lokale eksperter, som 
var guider i de mange byer, som gruppen 
besøgte. De fleste overnatninger foregik 

på små guesthouses under primitive, 
men meget gæstfri former.  Turen genta-
ges i 2015.

Se side 42-43
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Selskab, morskab og hukommelsestab
- små glimt fra plejehjem-
met Ugandavej

Idé, tekst og foto: 
 Torben Jensen,  

Amager Fotoklub

Ketty Larsen, Eli Christensen 
og Verner Hansen bor på ple-
jehjemmet på Ugandavej. De 
har sammen med Arthur An-
dersen indvilget i at fortælle 
om sig selv og plejehjemmet 
gennem en billedserie. 

Ketty, Eli og Verner i en sam-
tale om vind og vejr. Det er dog 
mest Ketty, der snakker, mens 
Eli og Verner lytter.

Ketty er dement, men over-
ordentlig livsglad og tidligere 
danser. Det er man ikke i tvivl 
om, for hun fortæller det hele 
tiden og tager gerne et par 
dansetrin og poserer. 

Eli var en smule skeptisk, 
da fotografen først gik i gang, 
men fik da demonstreret med 

dansetrin henover et blom-
sterbed, at hun sørme også har 
en fortid som danser. 

Verner er vild med elektro-

nik og hans værelse er fyldt 
med værktøj og elektronik. 
Der er gang i den på værelset, 
når han sætter strøm til. Ver-

ner har været en del af pleje-
hjemmet, siden det åbnede i 
1997.

Se side 38-39

Stempeluret 
retur
Nu skal skolelærere i Tårn-
by prøve det som industri- 
og håndværksarbejdere 
hadede fra 1950’erne og 
bagud. De skal stemple ind 
om morgenen og ud når de 
forlader arbejdspladserne/
skolerne.

Af Terkel Spangsbo
- Vi har hele tiden accep-
teret, at der skulle være 
en form for registrering af 
vores arbejdstid, men jeg 
havde ikke forestillet mig, 
et så nedværdigende og 
mistillidsvækkende system, 
som et ”stempelur”, siger 
Ulla Erlandsen, formand for 
Lærerkredsen i Tårnby og 
Dragør

Da lærerne vendte tilbage 
til skolerne efter ferien var 
der endnu ikke skriveborde 
og på nogle skoler havde 
lærerne ikke fået deres ske-
maer, men stempelurene var 
der.

- Vi har fået at vide fra 
Rådhuset, at vi har sagt god 
for ”urene”. Det er ikke rig-
tigt. Vi har sagt ja til en form 
for registrering eksempelvis 
sammen med et kalender-
system, som det kendes an-
dre steder fra, og som råd-
huspersonalet har. Lærerne 
skal som medarbejderne 
på rådhuset arbejde med 
en flekstidsordning, det 
kræver, at man på en eller 
anden måde registrerer sin 
arbejdstid, så den enkelte 
ved, hvor mange timer man 
har i henholdsvis under- el-
ler overskud. Jeg havde ikke 
i min vildeste fantasi fore-
stillet mig det, som vi ople-
ver nu.

Ulla Erlandsen ser ”Råd-
husets” attitude som en for-
længelse af den oplevelse 
lærerne har haft af Tårnby 
Kommunes holdning til læ-
rerne siden lærerlockouten 
i april 2014. 

- Vi har været inviteret til 
møder med skoleforvaltnin-
gen og kommunaldirektør 
Claus Gross, men vi synes 
ikke der er tale om en dia-
log. Vi får lov at sige, hvad vi 
mener og ønsker, men vi kan 
ikke se, at der bliver lyttet.

Det har været en ret spe-
ciel oplevelse, fordi vi altid 
tidligere har haft et rigtig 
godt og konstruktivt sam-
arbejde med Tårnby Kom-
mune.

Læs mere side 14.
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Svar til Kurt
Kurt birlie fra bevarings-
forening har foreslået 
Tårnby Kommune, at vej-
skilte med person- eller 
særlige stednavne fik en 
supplerende tekst, så tu-
rister og andre kunne se, 
hvad og hvem navnet refe-
rerer til.

Nu har Helle Myhre, af-
delingsleder i Teknisk Se-
kretariat svaret og det er 
ikke noget afvisende svar.
Hej Kurt
Det er en rigtig spænden-
de opgave, som ligger lidt 
ud over det lovbundne, 
men som er god til at ska-
be en lokal identitet, som 
er bundet op på fortidens 
personer og steder.

Vi har brugt tiden, siden 
vi fik din henvendelse på 
at se, hvordan man har 
implementeret løsningen 
i forskellige andre kom-
muner.

Samtidig har der været 
et samarbejde mellem 
Teknisk Forvaltning og 
børne- og Kulturforvalt-
ningen om forsøgsvist at 
lægge oplysninger af den-
ne karakter på en GIS-info 
side. Dette vil på sigt gøre 
det muligt, at få oplysnin-
gerne ved at føre sin mo-
biltelefon over skiltet med 
QR-kode påført. 

Prøv at klikke på www. 
taarnbybib.dk/da/page/
historiske-vejnavne

Når vi får undersøgt de 
tekniske muligheder og 
priser på de forskellige 
løsninger, vil vi overveje, 
om det er noget, der kan 
arbejdes videre med i for-
hold til en politisk indstil-
ling.

Gammel Elev og 
Lærerfest
Aktivgruppen på Løjte-
gårdsskolen inviterer her-
med for første gang alle 
tidligere elever samt tidli-
gere og nuværende lærere 
fra Løjtegårdsskolen til 
Gammel Elev og Lærerfest 
i skolens festsal fredag 5. 
september kl. 20 til 24.

Der er ingen tilmelding. 
Entré og garderobe 25 kro-
ner.

Succesen gentages 
hvert år - den første fredag 
i september.

- Spred det glade bud-
skab til alle gamle elever 
og lærere! lyder det fra Ak-
tivgruppen.

Er der hul igennem - eller er det helt sort

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby blad-
forening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK:   Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG wEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

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

REDAKTION:
Tårnby bladet skrives, redige-
res og layoutes af medlem-
mer af Tårnby bladforening.

Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør)
Heinrich Ehrenreich, birgitte 
barkholt, , Allan Meyer
Vibeke Wittrup, Arne Mikkel-
sen, Ivan Givskov (foto), Karin 
Ott (foto).

ANNONcESALG: Redaktionen 
- mail eller ring.

OpLAG: 21.000. 17.200 hus-
standsomdeles, resten distri-
bueres via butikscentre, bib-
lioteker oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger 
Kontakt. Udebliver Tårnby 

bladet kontakt venligst For-
bruger Kontakt tlf. 8813 0299 
eller email Amager@d-d-c.dk

DENNE UDGAvE OMDELES  
fredag 8. / lørdag 9. august 
2014
Førstkommende udgave  her-
efter, september-udgaven 
omdeles fredag 29. / lørdag 
30. august   (deadline mandag 
25. august kl. 16).
* Deadline for annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, 
hvis man er senere på den.

Øvrige Udgivelses-datoer 
I 2014:
Sidste fredag / lørdag i hver 
måned.*

September udgaven omdeles 
fredag 29. / lørdag 30. august

Oktober udgaven omdeles 
fredag 26. / lørdag 27. sept.

November udgaven omdeles 
fredag 31. okt. / lørdag 1. nov.

December udgaven omdeles 
fredag 28. / lørdag 29. nov.

* januar og august 2. fredag/
lørdag i måneden.

ER DER NOGEN, SOM KAN HUSKE ti år tilbage, altså til ca. 
2004? Eller til 1994? I den periode var jeg med på noderne 
og havde i erhvervsøjemed for egen regning anskaffet mig en 
mindre skotøjsæske, der var min første mobil. Æsken inde-
holdt en speciel oplader, så jeg havde en standby-tid på næ-
sten 36 timer, men skulle jeg bruge telefonen – og det skulle 
jeg som freelance journalist – kunne jeg i alt samtale en time.

DET vAR vIRKELIG et teknologisk fremskridt. Jeg husker dyr-
lægen, som kom på min feriegård, han havde reserveret hele 
sit bagagerum til en radiotelefon, som kun havde forbindelse 
til hans hjem, hvor den medhjælpende (ulønnede) hustru 
kunne skabe forbindelse til dyrlægen og give ham besked ved 
akut opstået kogalskab og lignende vigtige hændelser.

DEN GANG SENDTE vI pOSTKORT fra vores feriedestinationer. 
Kortene kom hjem omtrent samtidig med os selv med mindre, 
vi sendte dem, så snart vi var ankommet til solkysterne. Jeg 
har præsteret at postkort sendt fra ”Verdens højest placerede 
postkasse” på en alpetop i Slovakiet kom hjem året efter. Det 
skabte nogen forvirring, da vi havde annonceret, at vi det år 
ville opholde os i marsklandet, som bestemt ikke er præget af 
noget som helst ”højeste”. Det skulle lige være vandet.

NU ER MOBILEN, som slet ikke kan nøjes med at hedde mo-
bil mere, men har betegnelser som Apple iPhone 4 8Gb, IPad, 
Smartphone, Samsung Galaxy S5 16Gb eller Sony Xperia Z1 
Compact, en fiks lille tingest på størrelse med en pakke pi-
betobak (findes det mere?) og har udviklet sig til at blive en 
livsnødvendighed, som man ikke kan leve uden.

EN pLUDSELIG OpSTÅET FEjL og nedbrud på TDCs net world 
wide fik efter oplyst en kvart million mennesker til et erklære 
deres ferie for helt spoleret. Adskillige var taget til Hochen-
heim for at se (og høre) Formel 1 billøb. De erklærede for 
åbent tv, at nu var det hele ødelagt, fordi de ikke kunne holde 
familie og venner opdaterede og de selv ikke kunne få at vide, 
at vejret i Danmark var ligeså lækkert som det, de havde kørt 
2000 kilometer for at opleve. Personer, der har opholdt sig på 
en formel 1 bane vil vide, at enhver samtale bare med en si-
demand, som sidder en halv meter fra en selv, er umulig i det 
inferno af støj, som de omkringfisende raketter på hjul frem-
bringer. Skulle der endelig være en pause på banen, kværner 
Hansi Hinterseer lederhosen hyldest ud i højtalerne.

EN HISTORIE FRA DET vIRKELIGE LIv beretter, at Sony Xpe-
ria Z1 Compact nu også er en nødvendighed, når man går på 
toilettet udenlands. Indrømmet fremmed mad kan forlænge 
et røvtrist (høhø) ophold og hvad er så vigtigere end lige at 
holde sig opdateret om, ja om hvad? Vælg selv.

NÅR vEDKOMMENDE SÅ ENDELIG SLIppER UD til bussen, som 
venter på afgang med 40 rejsekammerater og efterlader te-
lefonen og opdager det efter 20 minutters kørsel, hvad er så 
mere naturligt end at bussen vender på en smal bjergvej og 
returnerer efter det livsnødvendige isenkram.

NATURLIGvIS HAR jEG SELv MIN MOBIL med på rejsen, men 
det er jo noget andet med mig. For to år siden blev min fe-
rie spoleret af et opkald, som orienterede mig om, at min 
arbejdsplads var gået konkurs. Det var jo livsvigtigt, at jeg 
vidste det 400 kilometer og 14 dage fra hjemmet. Ikke at jeg 
kunne gøre noget andet, end at sige nåh.

DET ER OGSÅ NERvENEDBRYDENDE, når man som bilferieren-
de hører, at Tyskland vil indføre vejafgift på 30 kroner for 14 
dages kørsel på alle veje. FDM går naturligvis på barrikaderne 
for at frelse deres medlemmer fra total økonomisk ruin. I for-
vejen har vismænd regnet ud, at en bilferie i Europa alt i alt 
løber op i 10.000 kroner i transportudgifter, når alt indregnes.

jEG OpLEvEDE vEjAFGIFT I TjEKKIET og synes sådan set, det 
var ok og håbede så bare, at de byggede bedre veje for pen-
gene – og det gjorde de skam!

MEN AFGIFT OG BILER HøRER IKKE SAMMEN fortalte bilister-
nes femte kolonne i Radioavisen, som minuttet efter for-
talte, at 3000 danske kvinder køber kosmetiske operationer 
fra 30.000 kroner og opefter, men nu skal man jo ikke rode 
tingene sammen. I brasilien køber 65.000 kvinder sig til en 
renovering af deres fra naturen givne bagdel. Det opfatter de 
som en fordel.

Hvor mange mobil-opkald Hjemmefra skal du undvære 
for at spare 30 kroner? Det er nemlig dig, der bliver bonet, 
hvis familie og venner lige vil fortælle noget, som du for 10 år 
siden var absolut ligeglad med at høre, mens du var på ferie 
ved Sortehavet. Du havde jo netop ikke sat skrivebordet og 
svejseanlægget på hjul for at have lidt arbejde med. Du holdt 
ferie – krop og sjæl og ikke mindst hjerne trænger faktisk til 
en pause – det kan tidsnok blive hverdag – det er det for man-
ge, når denne klumme læses.

Og nyd så også, at sommeren tilsyneladende gerne bliver 
hængende lidt endnu! Sensommerhilsen fra redaktøren  

- Terkel Spangsbo

PS: Hvis telefonerne ikke lokker, så kunne man i 
Bilka  købe et Philips LED 22PFT 4109 – 22” Full 
HF LED TV med DVB-T2/C MPEG4 tuner – Digital 

Crystal Clear billedbehandling og 100 Hz PMR 
– 1 x HDMI og i X USB til bare 499.-

Overlevelse på 
hjemmebanen
Så kom der svar til regeringen fra EU i 
spørgsmålet om reklamegebyr.

Den forhenværende skatteminister 
Holger K. Nielsen ville gerne have lov at 
forskelsbehandle store og små lokalavi-
ser og da manden angiveligt skulle være 
af SF-oprindelse, kunne man fristes til 
at tro, at han ville give de små (Tårnby 

bladet o.lign.) bedre vilkår end de store 
eksempelvis Amager bladet og Søn-
dagsavisen.

Tro lige om igen. De små skal betale 
(Tårnby bladet ca. 40.000 kroner i årlig 
afgift, Amager bladet 0 kroner).

Tårnby bladet har været talsmand for 
10 små blade og stritter fortsat imod. Vi 
har bedt den nye minister om at rette 
op på uretfærdigheden. Hans partifor-
mand  vil gerne have gang i nærdemo-

kratiet, Margrethe har haft en patrulje til 
at rejse rundt i Danmark og de besøgte 
blandt andet Tårnby bladet. Vi og andre 
opfatter os som en væsentlig del af det 
endda meget nære demokrati, som giver 
ytringsmuligheder til folket.

Selvfølgelig indfører skatteministe-
ren ikke en uretfærdig lov (L60) vel?

Redaktøren



Skovtur med skatteløfter
Borgmester Henrik Zimino benyt-
tede De Gamles Skovtur til at lufte 
muligheden af en skattenedsættelse 
og forsvare øget selvbetaling ved 
pensionistsvømningen

Af Terkel Spangsbo

Gyrstinge Skovkro var igen i år ram-
men om De Gamles Skovtur. 1500 
pensionister inklusive ægtefæller 
drog af sted på en af de fem ”skovturs-
dage”, som det blev til i år.

Skovturen får knap en halv million 
kroner i tilskud fra Tårnby Kommune 
og deltagerne betaler samlet lidt un-
der 200.000 kroner. bag arrangemen-
tet står Udvalget for De Gamles Skov-
tur og det er dem og andre frivillige 
guider, som hver dag i uge 30 kører 
med busserne ud i det blå.

Det er efterhånden også blevet en 
tradition, at borgmester Henrik Zi-
mino på klassisk valgkamp-manér har 
en hat med større eller mindre kaniner 
med på turen. I år var ingen undtagel-

se og kaninen må siges at være en af 
de større. 

70 millioner
Efter at have fremhævet krolfbanen 
i Travbaneparken og motionsredska-
berne ved Hovedbiblioteket og i by-
parken kom Henrik Zimino ind på den 
i pressen annoncerede skattenedsæt-
telse på en procent.

Det vil i givet fald løbe op i omkring 
70 millioner kroner i mindre indtægt 
for kommunen, men Henrik Zimino 
luftede, at en del af udgiften de før-
ste fire år vil blive dækket af en stats-
lige pulje, der er afsat for at tilskynde 
kommuner til at sænke skatten. Hvis 
det sker, vil kommunen først bære det 
fulde tab ved en skattenedsættelse i 
2019, har han sagt til Avisen 2770.

- Men hvorfor får ham Henrik, der jo 
er kendt for at sidde rimeligt tungt på 
pengekassen, den idé, spurgte borg-
mesteren i sin tale til skovtursgæ-
sterne.

Og han svarede selv, at vi har haft 
en sund økonomi og en stor kassebe-
holdning og dermed en renteindtægt 
på omkring 30-35 millioner kroner 
om året. Men nu får man nærmest in-
genting og de penge, vi har sparet op, 
kan vi alligevel ikke bruge på grund af 
anlægsloftet og loftet over vores ser-
vicedriftsudgifter.

- Og når vi ikke har frihed til at bru-
ge pengene, som vi finder det bedst, 
så er det nærliggende at give borger-
ne nogle af deres egne penge tilbage i 
form af skattelettelser.

Læs Henrik Ziminos uddybende 
svar på side 8 inden forbrugesfesten 
bliver skudt i gang. 

Til gengæld …
- Alle vil altså få flere penge til for-
brug. Og det kan være vigtigt, når man 
er pålagt stramme servicerammer fra 
oven (regeringen. red.), sagde Henrik 
Zimino.

- Det betyder nemlig, at visse til-
skud som tidligere blev givet over en 
bred kam, nu målrettes de svageste.

borgmesteren trak pensionistsvøm-
ningen frem som eksempel. Her var 

egenbetalingen steget voldsomt fra 
den ene sæson til den næste.

- Men det var ikke rimeligt, at pen-
sionister med en højere pension end 
kassedamens eller rengøringsassi-
stentens løn skulle have nogle af disse 
skattekroner som nedsat betaling for 
svømning.

- Er der pensionister, som økono-
misk ikke magter at gå til holdsvøm-
ning, må det løses gennem individu-
elle tilskud, lovede Henrik Zimino.

Sightseeing delen af skovturen 
kørte i år omkring Næstved og Sorø 
med  Tystrup-bavelse-søerne og Aka-
demiet.

Borgmester Henrik 
Zimino sammen med 
en stor del af Udvalget 
for De Gamles Skovtur. 
Foto: Erik Nielsen.

Som traditionen har budt i mange år var der dans og underholdning efter 
middagen. Så der var ikke kun skattenedsættelsen at glæde sig over. 
Foto: Erik Nielsen.

Der blev uddelt omkring 1500 håndtryk (fordelt over fem dage), da 
borgmester Henrik Zimino bød alle velkommen til Gyrstinge Skovkro. 
Foto: Erik Nielsen.

Tænketanken cepos har beregnet, 
at skattenedsættelsen vil betyde 
at en såkaldt LO-familie med to 
børn vil få godt 4500 kroner år-
ligt til merforbrug, mens en funk-
tionærfamilie vil få 7000 kroner til 
merforbug.
En enlig dagpengemodtager og en 
pensionist vil spare mellem 1300 
og 1500 kroner årligt.
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TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 26.8.2014, kl. 18.30 i 
mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:  
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2014
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2014 afholdes i mødesalen på 
Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:
30.9. 28.10., 25.11. og 9.12.
Der tages forbehold for ændringer.

EU-SYgESiKRiNg – DET BLÅ KORT
Fra 1. august kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rej-
seforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en 
privat rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på www.huskdetblaa.dk 
Alle borgere vil i løbet af juli måned automatisk modtaget et nyt gult 
sundhedskort.

SUNDhEDSCENTER TÅRNBY 
iNfORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnby på  
www.sundhedscentertaarnby.dk

SUND EfTERLYSNiNg  
- hvEM gøR TÅRNBY SUNDERE?
Sundhedsprisen 2014
Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person, virksomhed, insti-
tution eller forening, der har gjort noget særligt for sundheden i Tårnby 
Kommune. Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet skal gå til at under-
støtte det sundhedsfremmende arbejde.

SUNDhEDSAMBASSADøRER 2014

Kandidater efterlySeS
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør noget 
særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte ambassadø-
rer får et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte det sundheds-
fremmende arbejde, samt mulighed for at få en plads i Tårnby Kommu-
nes Komité for Sundhed det følgende år.
forslag til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4 side, senest 17. september 2014. Du kan enten sende din 
indstilling på en mail til pje.sc.sf@taarnby.dk eller sende et brev til 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, 2770 Kastrup. På kuverten/i 
emnefeltet skriver du ”Sund Efterlysning”. Prismodtagerne offentliggøres i 
forbindelse med Tårnbyløbet i SundhedsCenter Tårnby onsdag 8. oktober 
2014 kl. 18.30
læs mere på www.sundhedscentertaarnby.dk

viL DU væRE RøgfRi?
Kom & Kvit er et gratis tilbud for dig, som bor eller ar-
bejder i Tårnby Kommune og gerne vil holde op med 
at ryge. 
Nyt hold begynder til september 2014, individuelle 
samtaler afholdes i uge 34 og 35. 
Kursusbeskrivelse
Kurset indledes med en individuel samtale med en professionel rygesto-
pinstruktør. Kurset er et gruppeforløb af 8 ugers varighed. Læs evt. mere 
på www.komogkvit.dk
den individuelle samtale
Samtalen foregår i uge 34 eller 35 i SundhedsCenter Tårnby og har en 
varighed af ca. 30 minutter.
Gruppeforløb
Der er størst chance for at blive røgfri, når man bliver bakket op. Det bli-
ver du på temamøderne, som rådgiveren holder ugentlig. Her møder du 
andre, som også ønsker at holde op med at ryge.
tilmelding
Du kan tilmelde dig et rygestopkursus ved at kontakte sundhedskonsu-
lenterne tlf. 3076 0570 eller sc.sf@taarnby.dk
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, som ønsker at 
foretage et rygestop sammen, tilbyder vi også rygestopkurser til grupper. 
Tilmelding sker som ovenfor nævnt.
Sted
Kurserne finder sted i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th eller 
efter aftale.

ER DU LigE BLEvET MOR? - Og ER DU OvERvægTig?
SundhedsCenter Tårnby tilbyder et gratis 
livsstilskursus til dig, der er overvægtig og 
har et barn på 0-4 måneder. Kurset er tilret-
telagt, så du kan medbringe dit barn.
Kurset afholdes over 8 torsdage, første gang 
torsdag 4. september kl. 10.00 – 12.00 i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th
Hvad indeholder kurset?
• Individuelle vejledninger efter behov
• 10 mødegange i gruppe over 3 måneder
• Opfølgende gruppemøder
Kurset tager udgangspunkt i Små skridt-
metoden.
Med fokus på vaneændringer får du mulig-
hed for at opnå et varigt vægttab. 
Det eneste krav er, at din BMI er 30 eller derover. 
Du kan regne dit BMI ud fra følgende formel:
BMI = vægt i kg___
 højde x højde (i meter)
tilmelding sker ved at kontakte Sundhedskonsulenterne på mail: 
sc.sf@taarnby.dk eller ved at ringe på tlf. 3076 0570. 

TÅRNBYLøBET 2014
Tårnbyløbet er for alle – motionister, hurtigløbere, mænd, kvinder, unge 
og ældre. Kom og vær med til et herligt efterårsløb. Du kan løbe 5 eller 
10 km på en rute rundt i kommunen med start og mål ved Tårnby Sund-
hedshus og vælger under løbet, om du vil løbe 5 eller 10 km.
Løbet finder sted onsdag 8. oktober kl. 17.30 og koster 80 kr. ved for-
håndstilmelding, 100 kr ved tilmelding på selve dagen
Du kan tilmelde dig på følgende måder:
• www.events4u.dk, senest 2. oktober (startnummer tilsendes)

WWW.TAARNBY.DK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information om hvad 
der sker i Tårnby - eller noget helt andet? 
På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at søge in-
formationer og benytte ”Selvbetjening” der er én samlet indgang til 
links til de mange selvbetjeningsservices, som kommunen og de of-
fentlige myndigheder stiller til rådighed.

Fortsættes næste side
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• Giro eller netbank: Danske Bank, senest 4. oktober (Startnummer til-
sendes)
• Englandsvejens Tømmerhandel, Englandsvej 229, 2300 København S, 
fra 25. august til 7. oktober. (Her får du startnummer med det samme) 
• Eftertilmelding i Tånby Sundhedshus på dagen fra kl. 16.00 – 17.20 
kom i god tid
Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling
Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste mand og 
kvinde på de to distancer. Præmieoverrækkelse kl. 18.30 i Tårnby Sund-
hedshus.
Vand & frugt samt mad fra Sundhedsambassadørerne 2013, Køkkenmed-
arbejderne fra Daginstitutionsafdelingen til alle løbere.
Læs mere på www.sundhedscentertaarnby.dk eller www.amagerat-
letik.dk

NæRgYMNASTiK - ET MOTiONSTiLBUD i DiT 
NæROMRÅDE
Nærgymnastik er et gratis tilbud om motion ved en fysioterapeut til min-
dre friske, ældre borgere, der ikke er i stand til at benytte aftenskolernes 
og idrætsforeningernes undervisning.
Nærgymnastikken er fordelt rundt omkring i kommunen i egnede lokaler i 
boligforeningerne.
Ring til SundhedsCenter Tårnby på tlf. 3247 0070 tirsdage mellem kl. 
9.00 – 11.00 og hør nærmere om tilbuddet.

”KAN SELv - viL SELv” 
Kom til foredraget ”Kan selv – vil selv”

- om hvordan du hjælper dit 1½ - 2 års barn på vej!
Vi afholder foredraget på følgende dage: 
• Tirsdag 2. september 2014 

• Tirsdag 18. november 2014
Kl. 14.00 – 15.30 SundhedsCenter Tårnby,  
Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du 

kontakte os på tlf.: 3247 0070 
Sundhedsplejen

ER DU gRAviD?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i Sund-
hedsCenter Tårnby
Vi afholder foredraget på følgende dage:
• Mandag 18. august 2014
• Mandag 20. oktober 2014
• Mandag 1. december 2014

Sundhedsplejen

TiLBUD TiL BORgERE MED NYOpSTÅEDE 
LæNDERYgSMERTER

Et tilbud til dig, der for første gang oplever 
rygsmerter og er motiveret for at modtage 
råd, vejledning og viden om lænderyg lidelser 
for at forebygge, at smerterne kommer igen 
eller bliver kroniske. Tilbuddet giver dig red-
skaber til at håndtere en hverdag med lænde-
rygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til forskellige former for fysisk 
aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1 ti-
mes varighed

• 4 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sammen-
hænge i kroppen. 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitalsafde-
ling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, der laver 
den endelige visitation til tilbuddet.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 Ka-
strup.

REhABiLiTERiNgSTiLBUD TiL BORgERE MED KRæfT
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af 
en henvisning fra din egen læge eller ho-
spitalsafdeling inviteres du til en individuel 
samtale med en sygeplejerske og en fysio-
terapeut om rehabilitering. Samtalen tager 
udgangspunkt i hvad du ønsker at blive 
bedre til i hverdagen. Sammen vurderer vi, 
hvilke af vores tilbud der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner 
som:
• Krop og kræft
• Ernæring
• Psykosociale reaktioner
• Sociallovgivning
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to gange om ugen på hold af 1 
times varighed samt mulighed for social netværksdannelse.
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 Ka-
strup.

TiLBUD TiL BORgERE MED DiABETES TYpE 2 ELLER 
KOL i SUNDhEDSCENTER TÅRNBY
Tilbuddet består af:
• 12 ugers træningsforløb
• Teori og praktik omkring sund mad
• Sygdomslære v/ sygeplejerske
• Tilbud og rygestopkursus
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770 Ka-
strup.
Information på tlf. 3076 0568.

SUNDhEDSRÅDgivNiNg
Har du lyst til at leve sundere, at tabe 
dig eller holde op med at ryge? 
- Og vil du have opbakning af en pro-
fessionel vejleder? 
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud 
til dig, der bor i Tårnby Kommune 
du kan bl.a. 
• indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller 
vægtøgning 
• få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop eller 
• få forslag til motion
Praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 
1.th. 
Tidsbestilling hos en sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 0570 

... fortsat fra forrige side
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ER DU BANgE fOR AT fALDE - ELLER ER DU fALDET? 
Tårnby Kommune tilbyder ældre borgere, som enten er 
faldet eller er i risiko for at falde, besøg af faldforebyg-
ger, som giver råd og vejledning om, hvad du kan gøre 
for at undgå at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning
Ved besøget taler vi om
• Hvordan du har det rent fysisk 
• Hvordan dit helbred er 
• Hvordan dit hjem er indrettet 
• Hvilken medicin du tager 
• Mad og drikke 
• Motion/aktivitet 
• Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeplejerske)
SundhedsCenter Tårnby
Kamillevej 4, 1. th. 2770 Kastrup, 
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
Fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker, derfor har 
Tårnby Kommune fokus på faldforebyggelse.

STAvgANg vED DiABETESfORENiNgEN
Hver mandag kl. 10.00 hele året
Du kan vælge at gå 2 km eller 
4 km, den korte rute er i mode-
rat tempo, 4 km-ruten er rask i 
tempo.
Stave kan lånes eller købes af 
Diabetesforeningen, Tårnby Lokal-
forening.
Mødested P-pladsen ved Pleje- og 
Daghjemmet Travbanehuset, Løj-
tegårdsvej 98, Kastrup.

pENSiONiSTCENTRET ”SOLgÅRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500
Der er adgang for Folkepensionister m/æg-
tefælle bosiddende i Tårnby Kommune.
torsdag 7. august kl. 13.00 - 
15.00
Temadag: Reparation af smykker

fredag 8. august kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Harmonien spiller op til 
dans

fredag 15. august kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Erik Rasmussen spiller op til dans.

torsdag 21. august kl. 10.00 - 16.30
Skovtur til Landbomuseet Lundekrog og Fru Hansens 
Chokoladeværksted

fredag 22. august kl. 13.30 - 15.30
Bankospil

25. august - 29. august 5-dages tur i danmark 
5-dages busrejse til Midtjylland og omegn

Kik ind på vores hjemmeside www.taarnby.dk/solgården.

BORDiNghUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf.  3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 
Onsdag kl.   9:30 - 11.30 
Torsdag kl.   9:30 - 12:30 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 (sidste fredag i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 17:00
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arran-
gementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset 
og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik inden for tirsdag, fredag el-
ler søndag, der hygger vi os som regel med kaffe og kage. 
Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.dk – for yderlig infor-
mation.
For brugere i huset er der adgang til Pc’er. Der er næsten altid én, som 
kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den. 
Fælles aktiviteter:
august:
Bordinghus holder ferielukket. Brugerbestyrelsen ønsker alle en god ferie 
og vi ses tirsdag 2. september.
September:
tirsdag 2. PC-cafe, tilmelding se opslag i huset, gratis.
Onsdag 3. Udflugt til Reersø hvor vi spiser frokost, derfra køre vi til 
Veede ved Stenlille, for at se en fantastisk have, Zen Garden. Tilmelding/
betaling i Bordinghus senest 25. juli. Pris kr. 250,00.
tirsdag 16. PC-cafe, tilmelding se opslag i huset, gratis.
Onsdag 24. Tur ud af huset med Tove. Tilmelding se opslag i huset ugen 
før.

pENSiONiSThUSET piLEhAvEN
Kongelundsvej 298, 2770 Kastrup
Tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent ved sær-
lige arrangementer
Tirsdag kl. 9.00 - 16.00 
Onsdag kl. 9.00 - 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00 
Lørdag lukket – åbent ved sær-
lige arrangementer 
Søndag lukket – åbent ved sær-
lige arrangementer
 

UDSTiLLiNgSCENTER pLYSSEN
Udstillingscentret Plyssen, amager Strandvej 350
Plyssen er midlertidigt lukket på grund af brandskader.

BiBLiOTEKET iNfORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ferieSerViCe
Sådan bevarer du din plads i reserveringskøen, når du er på ferie
Gå på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk og log ind. Under ”Min 
konto” og ”rediger brugerprofil” kan du tilføje feriestart- og sluttidspunkt, 
så dine reserveringer er på pause indtil du er hjemme igen. 
Alternativt kan du henvende dig i Informationen næste gang, 
du kommer på biblioteket eller kontakte biblioteket 
på telefon 32 46 05 20.

Fortsættes næste side
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På denne måde bevarer du din plads i reserveringskøen. 
OBS: Denne service gælder kun reserveringer på bibliotekets egne mate-
rialer.

nyhed:  

NU KAN DU KøBE BiLLETTER TiL 
BiBLiOTEKETS ARRANgEMENTER 
pÅ NETTET.
Se de første af efterårets arrangementer på 
bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Billetter købes online på taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde 
på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Som opstart bliver billetterne til de første af efterårets arrange-
menter til salg fra fredag 15. august. Derefter bliver billetterne lø-
bende sat til salg. Følg med på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 
eller tilmeld dig bibliotekets nyhedsbrev, som udkommer hver måned. 
Arrangementsprogrammet i trykt form afløses af en månedsoversigt, som 
du kan hente på bibliotekerne i Tårnby, første gang onsdag 20. august.

iT-KURSER pÅ TÅRNBY 
hOvEDBiBLiOTEK Og 
vESTAMAgER BiBLiOTEK
Fra onsdag 13. august kl. 9.00 er der 
åbent for tilmelding til alle efterårets 
kurser.
Kursuskataloget kan hentes på biblio-
tekerne fra onsdag 13. august

husk: Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside:
taarnbybib.plan2learn.dk hvor du skal oprette dig som bruger med 
din e-mailadresse, hvorefter du kan tilmelde dig de kurser, du ønsker at 
deltage i. 
Har du ikke en e-mailadresse, kan du tilmelde dig ved at ringe til os på 
tlf. 3246 0520 eller ved personlig henvendelse. 
Vi glæder os til at se dig!
NB: du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld dig på 
taarnbybib.dk/abonnement

ER DU JOBSøgENDE? - få hjælp på 
biblioteket
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu hjælp til jobsø-
gende. Du kan få hjælp til:
• At oprette et CV på Jobnet 
• At søge efter relevante jobs i forskellige jobdatabaser 
• At komme i gang med at skrive en ansøgning 
• At skrive et CV 
• At sende ansøgninger elektronisk
Tilbuddet er udviklet i samarbejde med Tårnby Kommunes Jobcenter og 
skal ses som et supplement til de tilbud, som de jobsøgende allerede får 
gennem Jobcenteret, fagforeninger m.v. Det er et frivilligt tilbud og til-
melding er ikke nødvendig. 
hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på hovedbiblioteket, Kamillevej 10. 

hUSK DU KAN KøBE BiLLETTER 
TiL KASTRUp BiO pÅ TÅRNBY 
hOvEDBiBLiOTEK
Vi sælger også gavekort til biografen. Se biografens reper-
toire på siderne 40 og 41.

Læs om Den Store Biografdag på side 25.

 

få hjælP til PC, tablet OG mObil i   
NETvæRKSTEDET pÅ vESTAMAgER BiBLiOTEK

Nu er der Netværksted på både Hovedbiblioteket og 
Vestamager Bibliotek. 
Hver onsdag kl. 10.00-12.00 kan du få hjælp til at bruge 

internet, pc, tablet og mobil i Læringsrummet på 1. sal på 
Vestamager Bibliotek, Ugandavej 111. 
Der er fortsat Netværksted på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10, torsdage 
kl. 14.00-16.00. Der er ingen tilmelding. 

fÅ hJæLp TiL DigiTAL pOST Og 
NEMiD pÅ BiBLiOTEKET
Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage digital 
post fra det offentlige, hvis du er over 15 år og har et 
CPR-nummer. Du kan modtage digital post fra det of-
fentlige på borger.dk eller e-boks.dk, alt efter hvad 
du foretrækker.
hjælp og fritagelse
Hvis du har svært ved det digitale, er der hjælp at 
hente på biblioteket. Her kan personalet hjælpe dig 
eller guide dig videre.

StadS- OG lOKalarKiVet 

gLEMMER DU NR. 4, 2014
Det blå Kastrup: Vandet langs Kastrup – før og nu 

Der er måske mange, der ikke umid-
delbart ser Tårnby som en kommune 
med aktiver i kraft af sin beliggenhed 
ved vandet. Det forholder sig imidlertid 
sådan, at Tårnby Kommune både i et 
historisk og nutidigt perspektiv i høj grad 
profiterer af de herlighedsværdier og 
muligheder som umiddelbar adgang til 
vandet giver. 
Mod øst en intensivt udnyttet kyststræk-
ning mod Øresund: Kastrup Strand, Ka-
strup Søbad, Blå Base, Kastrup Lystbå-
dehavn, Den Blå Planet, Industrihavnen, 
Broforeningens havn, Den gamle Lystbå-
dehavn og så strækningen med Kystve-
jen, broen til Sverige og lufthavnen. 
Mod vest: Det fredede Amager Fælled og 
kysten mod Køge Bugt. Saltholm, belig-

gende fen kilometer ude i Øresund, er også en del af Tårnby Kommune 
og skal bestemt heller ikke forbigås, som et aktiv ved vandet.
I dette nummer af Glemmer Du koncentrerer vi os om Øresundskysten.

Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne og på Plyssen så længe oplag 
haves, eller hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk, gå ind un-
der Stads- og Lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.



8
 T

å
R

N
b

y
 b

LA
D

ET
 A

U
G

U
ST

 2
0

1
4

55000

Er du træt af priserne hos de autoriserede mærke-værksteder?

ChOKPriS  På StOrt SerViCe

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

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

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

S t o r t  s e r v i c e 

i  j u l i

1.549,50

S pA R  3 3 %

Kære bilejer:
Hvis du vil passe på din bil og bevare garantierne 
skal du følge servicebogens anbefalinger for hhv. 
stort og lille serviceeftersyn.

Hos os koster det store service kun 1.549,
50 

inkl. moms, (ekskl. reservedele, olie, oliefilter, 
luftfilter etc.)

Vores service følger fabriks-anvisningerne så 
diverse garantier bibeholdes og service- 
skema udleveres og du får gyldigt stempel i 
servicebogen.
-  Vi arbejder ud fra originalt serviceskema i 
henhold til den specifikke bils serviceintervaller  
og gennemgår samtlige kontrolpunkter.

før de lange landeveje!
Vi tilbyder et ”før-ferie-tjek” med 
olie- og oliefilterskift, tjekker 
(og efterfylder) luft i alle 5 dæk, 
bremsevæske, kontrol af styretøj, lys og 
lygter etc. (ekskl. olier og andre forbrugsstoffer)

Vi sætter dine 
nummerplader 

fast

Uanset hvilken reperation 
eller service du skal have 
lavet hos i juli - sætter vi 
dine nummer-
plader fast.

Næsten hver 
anden dansker er ikke klar 
over, at der er kommet nye 
regler for, hvordan bilens 
nummerplader skal være 
sat fast. 
Den 15. november 2013 
trådte nye regler i kraft, 
der betyder, at nummerpla-
der skal være sat fast med 
mindst to skruer. Kravet om 
skruer skal forebygge tyveri 
af nummerplader og gøre 
livet surt for de personer, 
der årligt står bag tyveriet 
af mere end 20.000 num-
merplader. 
- Vi anbefaler bestemt vores 
kunder af få det gjort, anbe-
faler Codan Forsikring sine 
kunder.

Gratis

Bemærk, at jeg sagde eventuelt
Det er en kompliceret øko-
nomisk kabale, der skal gå 
op, før en nedsættelse af 
kommuneskatten falder på 
plads

Af Terkel Spangsbo

Der er ikke tale om, at borg-
mester Henrik Zimino trækker 
i land i forhold til, hvad nogen 
opfattede, han sagde, på De 
Gamles Skovtur og hvad den 
danske verdenspresse har ud-
spredt om nedsættelse af den 
kommunale skatteprocent, 
men han undestreger i et in-
terview med Tårnby bladet, 
at det trods alt er for tidligt at 
sige noget om, hvor procen-
ten havner, når kommunens 
budget bliver vedtaget i sep-
tember/oktober.

- Jeg sagde i talen (talerne 
- den samme tale blev holdt 
fem gange, se reportagen fra 
De Gamles Skovtur side 3 ), at 
jeg havde ”luftet en tanke om 
at sænke kommuneskatten 
med ét procentpoint for næ-
ste år” og sagde desuden ”En 
eventuel skattenedsættelse 
vil gavne …”.

Henrik Zimino fremhæ-
ver over for Tårnby bladet, 
at der er to væsentlige ting, 
som skal falde på plads før 
en skattenedsættelse, som vil 
koste kommune noget over 
70 millioner i første omgang, 
bliver en realitet.

- Dels skal budgettet ved-
tages i Kommunalbestyrelsen 
til oktober og dels skal staten 
dække en stor del af prove-

nutabet og især det sidste 
er væsentligt, men også det 
sværeste at spå om.

En pose penge
Staten har afsat en pulje på 
175 millioner kroner til at 
dække en del af tabet hos 
kommuner, som nedsætter 
skatteprocenten. På papiret 
står, at en kommune vil få 75 
procent af tabet dækket det 
første år, 50 det næste og 25 
procent det tredje og sidste 
år.

Men samtidig forfordeler 
regeringen, de kommuner, 
som sætter skatten ned med 

de mindste procenter, fortæl-
ler Henrik Zimino.

Det vil i praksis sige, at 
kommuner, der nedsætter 
skatten med eksempelvis 
0,2 procent først får deres 
provenutab dækket og hvis 
tilstrækkelig mange kommu-
ner gør det eller nedsætter 
skatten med mindre end den 
ene procent, som kunne være 
resultatet i Tårnby, så kan de 
kommuner tømme den stats-
lige pulje.

- Og vi vil ikke have råd til 
at tage hele tabet selv. Der 
skal en statslig refusion til, el-
lers vil kommunen ikke kunne 

opretholde den gode service, 
som man har (i forhold til an-
dre kommuner fremhæver 
Henrik Zimino).

En fjer …
Det vakte stor opmærksom-
hed i den danske presse, at 
Tårnby ville sænke skatten så 
dramatisk, men forklaringen 
er, at det heller ikke var en 
konkret plan, men en tanke, 
som borgmesteren luftede 
over for Avisen 2770.

- Jeg blev spurgt om, hvor-
dan næste års budget ville 
komme til at se ud og om vi 
kunne holde skatteprocenten. 
Jeg havde tænkt på mulighe-
den i nogle år og den luftede 
jeg så for 2770, stadig som 
en mulighed, siger Henrik Zi-
mino

- Det er rigtig nok gengivet 
i Avisen 2770, men opfanget 
og citeret af Danmarks Radio, 
Ritzau, Amagerbladet og an-
dre medier, som bragte det, 
som en kendsgerning.

Der vil i den kommende tid 
blive foretaget mange son-
deringer og lyttet på mange 
vandrør blandt andet i Kom-
munernes Landsforening, 
hvor man vil have en ”fornem-
melse” for, hvordan landets 
kommuner har tænkt sig at 
sætte deres skatteprocenter, 
før man lægger sig endelig 
fast i Kommunalbestyrelsen.

- Afgørelsen kender vi først 
”på dagen” i oktober. 

Borgmester Henrik Zimino på Gyrstinge Skovkro - men i 
2001. Årets ”orientering og kommunens forhold” indeholdt 
ordet skattenedsættelse, men der var tale om en mulighed - 
ikke en kendsgerning, som den store danske presse ellers fik 
det til. Arkivfoto.

Din mobile frisør
Camilla Hulkvist.

Kommer til dig,  
når håret trænger

Dame/herreklip 
kun 250 kr.

Kører alle ugens dage 

Kontakt på: 2812 4155 
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Besøg gårdbutikken på  
Kongelundgaard

Kongelundgaard ligger for enden af Kongelundsvej lige 
før skoven og oser af hyggelig stemning.

I gårdbutikken har vi lækre delikatesser, slik, kaffe og øl 
– alt sammen specielt udvalgt.

Vi har lavet en aftale med Slagter Friis på Frederiksberg, 
og sælger lækkert kød til grillen, nogle af hans bedste 
grillpølser og et par af vores egne favorit spegepølser.

På hylderne finder du bl.a. sjovt indpakkede gavekurve, 
fint håndlavet trælegetøj, samt spændende design til 
boligen.

I sæsonen sælger vi også håndopgravede kartofler fra 
Kongelunden, jordbær og ærter.

På gårdspladsen kan du sidde og nyde is, kaffe, kage, 
lemonade mm. En nostalgisk pause på skovturen.

Kig forbi og få en dejlig oplevelse.

Kongelundsvej 609
2791 Dragør

www.facebook.com/kongelundgaard
www.kongelundgaard.dk

Åbent alle weekender  
mellem kl. 10 – 16

Et godt sted til en 
pause på skovturen

Kongelundgaard -  
en overraskelse 
i skovkanten
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Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Ved du
* At du på taarnbybladet.dk kan læse 
tidligere numre af bladet
* At du på taarnbybladet.dk kan bestille 
gratis nyhedsbrev

Vi har modtaget

Erhvervsområde Kirstinehøj i 
det 21. århundrede!

Af Lars Wismann, direktør 
& projektchef, cand. merc., 

ejendomsmægler og valuar

Der er behov for, at Erhvervs-
område Kirstinehøj får en ny 
Lokalplan fremfor LP47b fra 
1984. Kirstinehøj er efter 30 
år langtfra fuldt udbygget og 
mange ejendomme henligger 
tomme og unyttige.

Det skyldes, at ejendom-
mene i delområde 1 og 2, der 
hvor problemet er, alene må 
anvendes til håndværk, let-
tere industri og lager. Hertil 
kommer, at siden 2006 har 
Lokalplan 47.1 blokeret for 
nye erhverv, der kunne betje-
ne Kastrup Lufthavn. I perio-
den 1984-2014 er beskæfti-
gelsen i håndværk og industri 
faldet med 230.000 arbejds-
pladser til nu at udgøre kun 
ca. 270.000. 

Vi lever i det postindustri-
elle samfund. Vi lever i ser-
vicesamfundet.  Det har man 
for længst erkendt i andre 
kommuner i og omkring Kø-
benhavn. Der nyttiggøres de 
gamle industriområder nu til 
alle former for erhverv, der 
ikke er beboelse. 

Kirstinehøj ligger placeret 
midt i et tæt bebygget bolig-
område. Det er derfor oplagt, 
at følge de gode eksempler 
fra de andre kommuner. Der 
anvendes ejendommene nu 
til en lang række nye service-
erhverv. Et godt eksempel er 
Furesø erhvervsområde, der 

i dag både har Fitness cen-
tre, kommunal hjemmepleje, 
advokater, landinspektører, 
factory outlet, IT-virksom-
heder, spejdernes loppetorv, 
postcentral og en række an-
dre servicevirksomheder. Det 
har ikke betydet, at der ikke 
også er håndværk og industri. 
Der er blot betydeligt færre 
tomme ejendomme og flere 
arbejdspladser. 

Syv dispensationer
Det vil derfor tjene i alles 
interesse, om Tårnby Kom-
mune i første omgang luk-
kede op for dispensationer i 
Kirstinehøj på anvendelse til 
serviceerhverv og dernæst 
iværksætter endnu et tillæg 
til LP 47b. Der er i perioden 
2002-2012 givet 7 tilsagn og 
4 afslag på anden anvendelse 
end håndværk og industri LP 
47b. 

Af disse var de 4 til spedi-
tion-, flytte og lagervirksom-
heder, 2 til engrosfirmaer og 1 
til sandwichproduktion.

Hvornår der gives tilsagn 
og afslag, oplyses ikke af 
kommunens byplanlægger. 
(Lars Wismann har søgt agt-
indsigt, men har kun fået de 
overordnede afgørelser, ikke 
baggrunden for dispensation 
eller afslag. red)

Erhvervsområde Kirstine-
høj delområde 1 og 2 kommer 
aldrig til at blive fyldt op med 
håndværk og industri. Delom-
råde 3, 4 & 5 ligger efter 30 år 
forsat helt ubenyttet hen. 

Vi må alle hugge en hæl og 
klippe en tå for at sikre, at de 
sidste ca. 160.000 arbejds-
løse kan komme i arbejde 
og gerne i Tårnby. beskæfti-
gelsesminister Mette Frede-
riksen (A) har behov for en 
hjælpende hånd fra Tårnby 
Kommune. Den hjælp kan 
kommunen give uden at be-
svære nogen ved åbne op for 
serviceerhverv i Erhvervsom-
råde Kirstinehøj. Følg de gode 
eksempler fra en række andre 
hovedstadskommuner. 

Det er ikke lokalplanen, det er 
prisen den er gal med
Der er ingen kommunale planer for at ændre 
lokalplanen for Kirstinehøj

Af Terkel Spangsbo

Ejendomskonsulent Lars Wismann så gerne, at 
de 30 år gamle lokalplaner for Kirstinehøj blev 
moderniseret, så de tomme lejemål får et bre-
dere spekter af muligheder for at udleje eller 
genudleje bygningerne.

I dag er der meget klare og efter Lars Wis-
manns opfattelse for stramme klausuler på, 
hvilke virksomheder der må leje eller købe sig 
ind i erhvervsområdet

En stor del af området, som ligger ”i midten” 
og altså i en vis afstand til beboelser må alene 
anvendes til håndværk, lettere industri og la-
ger og dertil kommer at der er blokeret for er-
hverv som kunne betjene lufthavnen.

- Men vi har ingen planer om at ændre de 
forhold, fastslår borgmester Henrik Zimino.

- Vi har at gøre med en forretningsmand, 
der har sagt ja til en opgave for at tjene nogle 
penge – at udleje nogle ejendomme – som han 
ikke kan løse og derfor vil have os, kommunen 

til at løse opgaven for sig ved at ændre lokal-
planen.

- Den har vi ingen ønsker om at ændre. Vi 
har ikke problemer med at sælge vores grunde 
i Kristinehøj, faktisk har vi kun tre grunde til-
bage, så er der udsolgt. Han må skaffe lejere, 
som vil drive virksomhed på de nuværende be-
tingelser. Jeg mener ikke, at det er lokalplanen, 
der er noget i vejen med. Det er snarere prisen, 
der er for høj, siger borgmesteren.

- borgmesteren overser, at samfundet har 
ændret sig de seneste 30 år, siger Lars Wis-
mann.

- En gang (for 30 år siden. Red) troede man, 
at vi skulle leve af små håndværk og produk-
tion. Det har tiden lavet om på. Enten kan lo-
kalplan 47 med ændringer laves om, eller man 
kan i første omgang lukke op for dispensatio-
ner.

Der er i perioden 2002 til 2012 givet syv 
dispensationer og fire har fået afslag.

har dit barn fritidsjob?

Læs om pligter 
og rettigheder på 
www.3fkastrup.dk
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Kirstinehøj 
Genbrugsplads  
har lukket  
8.-26. september,  
mens ARC  
renoverer pladsen
I lukkeperioden henviser vi til tre af ARCs  
andre gode pladser i Dragør, Hvidovre og  
på Vermlandsgade i København S. 

Find din nærmeste genbrugsplads  
og læs mere på a-r-c.dk

– en del af byen
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Havde regnet med 20 – der kom 100
Ældre Sagen havde midt i 
sommervarmen indbudt til 
åbning og demonstration af 
kroftbanen i Travbanepar-
ken

Tekst og foto:  
Terkel Spangsbo

- Før jeg fik denne invitation 
til at åbne en krolfbane, havde 
jeg aldrig hørt om spillet, for-
talte formanden for Tårnbys 
Sundheds- og Omsorgsud-
valg, Camilla Schwalbe, som 
var indbudt til at åbne banen.

Ældre Sagen har i et år øn-
sket sådan en bane, som skul-
le være en del af kommunens 
motionsaktiviteter. banen er 
nu anlagt med 12 stationære 
tee-steder og krolfhuller af 
Tårnby Kommunes tekniske 
forvaltning i samarbejde med 
DAI (Dansk Arbejder Idræt) på 
et skyggefuldt græsareal bag 
plejehjemmet i Travbanepar-
ken på Løjtegårdsvej. Her er 
træer og kuperet terræn som 
giver banen passende udfor-
dringer.

- Krolf er en mellemting 
mellem kroket og golf og det 
gælder i al sin enkelhed om, 
at få krolfkuglen i hul på fær-
rest antal slag, fortalte Ældre 
Sagens lokalformand John 
Møller Jørgensen.

Han havde ikke regnet med 
det store fremmøde midt i en 
ferietid, så der var kun trykt 
20 eksemplarer af krolfreg-
lerne.

Der spilles med særlige 
kugler og køller – begge dele 
i ”havegolf-størrelse”, men af 
et materiale, som gør, at der 
kan skydes relativt langt med 
kuglen. banen er der hele ti-
den, så alle kan benytte den. 
Ældre Sagen havde sat en en-
kelt person, Ernst Jensen, på 
som leder med en enkelt spil-
ledag om ugen.

De har nu fra start hold fra 
mandag til torsdag og har fået 
fire ledere på med nøgler til 
redskaberne, som opbevares 
i Travbanehallen.

Camilla Schwalbe fik så syn 
for sagn, da hun sendte den første krofkugle af sted med 

et slag, der ikke vil gå over i 
krolfhistorien, som et minde-
værdigt sportsligt resultat, 
men dog til passende jubel 
inden medlemmerne selv ka-
stede sig over legen og kunne 
konstatere, at så nemt var det 
heller ikke.

Der kan ikke spilles i regn-
vejr og det kræves også, at 
græsset er velslået.

Formand for Ældre Sagen i Tårnby, John Møller Jørgensen, deltog i informationen af krolf-
aktiviteten.

Formand for Ældre Sagen i Tårnby, John Møller Jørgensen, 
bød velkommen og undskyldte, at han kun havde fået trykt 
20 sæt krolfregler, når nu så mange havde ladet sig lokke til 
åbningen.

Der var trængsel på banen på 
åbningsdagen af krolfbanen i 
Travbaneparken. Der kom folk 
nok til fire spilledage - Ældre 
Sagen havde håbet på en!

Her modtager Camilla Schwalbe instruktion af en repræsentant fra Dansk Arbejder Idræt. 
Foto af selve Camillas åbningsslag  blev for rystet, idet fotografen, som troede sig uden for 
skudlinjen, måtte flygte skyndsomt og billedet derfor blev for rystet.

Denne annonce er sponsoreret af:

PRIVAT LOPPEMARKED
PÅ P-PLADSEN PÅ TAGET AF FØTEX 

Amagerbrogade 290

HVER SØNDAG 
FRA 11. MAJ TIL 31. SEPT. 

(ikke pinsesøndag)
KL. 11 - 16

KØB ELLER SÆLG DINE LOPPER
kræmmertilmelding 

www.kastrup-taarnby.lions.dk

  LIONS KLUB   KASTRUP-TÅRNBY 
AFHOLDER IGEN I ÅR!

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7 - 32 50 08 50
www.tandtekniker.dk
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Åbent hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu 

eller ring 70 20 34 48

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

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode: TAARNBYBLADET

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

Oplev Rüdesheim

Miniferie på SydfynIdyl i slottenes land

6 dage på 3-stjernet hotel i Sydtyskland

3 dage på 4-stjernet hotel i Svendborg4 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Ankomst: 
Søndage frem til 16.11.2014. 

Ringhotel Central ���

Dette traditionsrige hotel l ligger i hjertet af 
den charmerende, lille vinby Rüdesheim di-
rekte ved Rhinen. Her kan man nyde et godt 
glas vin og den hyggelige atmosfære i den 
populære og velbesøgte vinby – især Dros-
selgasse (700 m) har en fantastisk stemning, 
hvor musik, vinbarer og værtshuse skaber liv 
og glade dage. Besøg også borgen Brömser-
burg med vinmuseum (900 m) eller se de flot-
te, gamle adelsgårde i Oberstrasse (300 m), 
hvoraf den mest imponerende er Brömserhof. 
Har I lyst til at se det hele lidt fra oven, kan I 
tage med svævebanen Rüdesheimer Seilbahn 
(300 m) og nyde panoramaudsigten over 
byen – der er også svævebane til den lille, 
hyggelige middelalderby Assmannshausen 
(6 km), som er kendt for sin gode rødvin. Kør 
desuden en tur langs Rhinen, hvor majestæ-
tiske slotte, gamle borge, frodige vinmarker 
og maleriske landsbyer pryder de stejle bjerg-
skråninger. 

Best Western Hotel Svendborg ����

Fyn er fuld af eventyrlige oplevelser hele året 
rundt. I bor på et moderne hotel på centrum-
pladsen lige ved siden af Krøyers Have og 
kun 500 meter fra Svendborg Lystbådehavn. 
Herfra er der for eksempel ikke langt til de 
kendte slotte Valdemar Slot (7 km), Egeskov 
Slot (21 km) og Nyborg Slot (41 km), hvor 
nogle af Danmarks fineste fortællinger lever 
i de gamle vægge.

Landhaus Bondzio ���

Hotellet ligger i rolige, naturskønne omgi-
velser nær Schwerin (15 km) på østsiden 
af den store, smukke Schwerinersø og ikke 
langt fra søen Cambser, hvor man kan bade 
om sommeren. Her har I mulighed for nogle 
afslappende feriedage i hyggelige omgivelser 
med mange gode udflugtsmål. I kan tage på 
eventyr i det skønne landskab i Mecklenburg-
Vorpommern.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag/buffet
• 1 x velkomstdrink
• 20 % rabat på billetter til KD  
 Köln-Düsseldorfers rutebåde  
 på Mosel (maj-okt) og Rhinen

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.149,-
Pris uden rejsekoden 2.449,-

Pris fra 26.10.: 1.899,-

Ankomst: Valgfri i perioden 20.6.-20.8. 2014.Ankomst: Valgfri frem til 21.12.2014. 

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters menu

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 x entre til Mecklenburger   
 Waldglasmuseum
• 20 % rabat på greenfee

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.049,-
Pris uden rejsekoden 1.199,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.049,-
Pris uden rejsekoden 1.199,-

Ekstranat inkl. morgenbuffet 349,-

2 overnatninger 799,-4 overnatninger 1.349,-

Ringhotel Central

KØR-SELV-FERIE

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

 

Vidste du, at 
Happydays er…
• Grundlagt i 2004
• 40 medarbejdere
•  Bosiddende i Frederikshavn 

og 100 % danskejet
•  Bedst bedømte kør-

selv-rejsearrangør på 
Trustpilot.dk

•  En ambition om altid at 
gøre det ...lidt bedre!

 

Best Western Hotel Svendborg

Landhaus Bondzio
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aloe Vera butik amager
Så er sommeren her

Vi har alt inden for hudpleje, både når du skal 
forkæles og for at beskytte mod solen, eller hvis 
man lige glemte det...
Der er stadig mulighed for i ro og mag at afprøve 
vores produkter, inviter 5-8 veninder til en 
Homeshopping med forkælelse. Ring og aftal tid.
Der er naturligvis også stadig mulighed for at ringe, 
maile eller sms’e for at bestille produkter.

HUSK! vi har fri levering på Amager

Ring eller klik ind på www.aloeVerabutikamager.dk

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

Kontakt@aloeVerabutikamager.dk

Det er helt ude i det blå
Lærernes repræsentant har selv sagt ja til en 
elektronisk registrering, siger Borgmester 
Henrik Zimino.

Af Terkel Spangsbo

borgmester Henrik Zimino har et mødenotat 
parat, da Tårnby bladet møder op på borgme-
sterkontoret for at høre om hans holdning til 
lærernes utilfredshed med de opsatte stem-
pelure.

Mødenotatet omtaler i en enkelt linje, at 
parterne, forvaltningen og lærerne, er enige 
om, at der skal indføres en elektronisk regi-
strering for skolelærere, når skolerne går i 
gang igen efter sommerferien.

- Det kan jo ikke nytte noget at komme ef-
terfølgende og sige, at det har man ikke af-
talt, som lærernes fællestillidsmand har sagt i 
pressen. Det står her sort på hvidt, siger han og 
viser understregningen af punktet.

Formanden for lærernes faglige kreds, Kreds 
13, Ulla Erlandsen, var mandag (4. august) jag-
tet af alle medier, ligesom borgmesteren blev 
det i en sag om stempelure, I løbet af dagen 
uddybede Ulla Erlandsen sin kritik og sagde 
til pressen, at en eller anden form for registre-
ring var i orden, men hun havde ikke sagt ja til 
stempelure af den klassiske slags. 

En registrering af arbejdstiden kunne ske på 
mange andre måder.

- Vi er for langt ude, hvis det alene hand-
ler om formen på registreringen. Man er ble-
vet enige om noget på et møde, det har Ulla 
Erlandsen selv skrevet under på, så må man 
overlade til andre, hvordan det skal gennem-
føres og om kasserne skal være blå eller lyse-
røde, siger Henrik Zimino, der fastholder sin 
forundring.

- Der er mange ansat på skolerne og skole-
lederne kan jo ikke holde øje med så mange 
mennesker, der har forskellige mødetider. Det 
kan man på et kontor, hvor en leder har seks 

ansatte. Det er da også en fordel for lærerne. 
De bliver ikke snydt med timerne. De ved nøj-
agtigt, hvor lang tid de har været på arbejds-
pladsen.

- Vi har også registrering her på Rådhuset. 
Da vi ville afskaffe det, bad personalet selv om 
at beholde det. Netop for selv at kunne holde 
øje med deres arbejdstid. 

Systemet er valgt, fordi man gerne vil have 
en vis ensartethed i kommunen og det kan 
efter Henrik Ziminos udsagn sagtens blive vir-
kelighed for andre personalegrupper, som ikke 
har den form for registrering i dag.

citat: Henrik Zimino til DR i radioavisen 
mandag 4. august kl. 13.

- jeg er fuldstændig uforstående over, at 
det skulle være et problem, at man skal 

dokumentere, at man går på arbejde. Der 
må være nogen som helt har misforstået, 

hvad det vil sige at gå på arbejde.

(Gengivet i politiken s. 2 tirsdag 5. august 
2014) SIDSTE:

Onsdag 6. august forlød det på Tv2NEwS, 
at stempelurene var suspenderet pga. 
manglende møbler.
Det der er suspenderet, er kravet om, at læ-
rerne skal forberede sig på skolerne, det så-
kaldte tilstedeværelseskrav, fortæller borg-
mester Henrik Zimino.

De manglende skriveborde til lærernes ar-
bejdspladser på skolen forventes at komme 
i uge 33.

- Suspensationen har altså intet med 
stempelurene at gøre, siger borgmesteren.

 fortsat fra forsiden.

- Vi jo har en fælles in-
teresser i, at vi i Tårnby har 
skoler med glade børn og 

engagerede lærere som har 
et godt arbejds- og under-
visningsmiljø, der kan være 
med til at skabe  den kreativi-
tet og det drive, der sikrer en 

høj kvalitet i undervisningen, 
siger Ulla Erlandsen.

Således ser de ud, de moderne stempelure, 
der er sat op på otte folkeskoler.

To legepladser undersøges for 
forurening
Region Hovedstaden er i 
gang med at undersøge, om 
jorden på to offentlige lege-
pladser i Tårnby Kommune 
er forurenet. Hvis det er til-
fældet, bliver jorden renset. 

 
Legepladserne, som regio-
nen undersøger, er Kastrup 
Strandpark og Tårnby Kom-
munes bypark. Kastrup 
Strandpark, som ligger på op-
fyldt havbund, er undersøgt 

i uge 31, mens legepladsen 
i Tårnby Kommunes bypark, 
der ligger på tidligere motor-
vejsareal, vil blive undersøgt i 
uge 35.

 - Det er vigtigt at under-
strege, at vi ikke har viden om, 
at jorden på legepladserne er 
forurenet. Undersøgelserne 
sker ud fra et forsigtigheds-
princip og vil vise, om jorden 
er forurenet, siger Anne Marie 
Fabricius, projektleder i Re-

gion Hovedstadens Enhed for 
Jordforurening.

Gennemgangen i Tårnby 
Kommune har omfattet otte 
offentlige legepladser og vi-
ser, at to af legepladserne skal 
undersøges nærmere. På de 
resterende seks legepladser 
er der intet som tyder på, at 
der har været aktiviteter, som 
kan forurene jorden dér, hvor 
legepladsen ligger.

tsp
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

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

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

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

For os handler god rådgivning om meget andet end 
penge.
Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige 
drømme og planer. Derfor drejer det sig om at finde frem 
til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi taler 
penge. 

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

Fine forestillinger på Forscenen
Eleverne på Skuespillerakademiet 
prøvede kræfter med rigtige fore-
stillinger

Anmeldelse af Vibeke Wittrup

Skuespillerakademiet i Shetlandsgade 
har deres egen lille intimscene, hvor 
de med jævne mellemrum opfører 
stykker, hvor husets elever kan prøve 
talentet af overfor et rigtigt publikum. 
I maj opførte de Kvindernes Hævn og 
To Russia with love.

Krig eller sex
Kvindernes Hævn har tidligere været 
opført på Nørrebro Teater og andre te-
atre under titlen Kvindernes Oprør og 

er en moderne udgave af en ældgam-
mel græsk komedie, Lysistrate, skre-
vet i år 411 f.kr af græske Aristofanes. 
Kvinderne i stykket er grundigt trætte 
af de krigsførende mænd og beslutter 
derfor, at det er slut med sex, indtil kri-
gen er forbi. Stykket er morsomt, men 
også lidt plat. Det var de otte pigers 
præstationer derimod ikke. Der blev 
spillet igennem og alle kom flot ud-
over scenen.

Dødsstraf for kærlighed
To Russia with Love  var til gengæld 
nyskrevet af Troells Toya, ildsjælen 
bag Skuespillerakademiet.  Stykket er 
baseret på otte virkelige hændelser, 

alle med udgangspunkt i den vok-
sende homofobi. Samtidig var der klip 
fra nogle af de 77 lande, hvor det er 
strafbart at være homoseksuel, i flere 
af dem med dødsstraf til følge. De 
otte medvirkende gjorde stort indtryk, 
med både rørende, men også meget 
voldsomme scener.  Musik og en me-
get enkel, men dramatisk koreografi, 
understøttede forestillingen på med-
rivende vis. 

Utroligt at de unge skuespillere kun 
har fået undervisning et eller to seme-

stre.  Helt klart et udtryk for stedets 
seriøsitet. Det kan være lidt vanske-
ligt, at opdage forestillingerne, men 
hvis du er teaterinteresseret og synes 
det er spændende at følge nogle unge 
menneskers udvikling, for måske en 
dag at genkende dem på en større sce-
ne, så gå ind på Facebook og søg efter 
Forscenen, så vil du på deres hjemme-
side kunne følge med i aktiviteterne.

Er du interesseret i at følge de unge skuespillertalenter, så gå ind på 
Facebook og søg efter Forscenen. Privatfoto.

Alle piger havde i forestillingen Kvindernes Hævn to roller, en som kvinde og 
en som mand. Noget af en udfordring, men rigtig flot klaret. Privatfoto.
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter mandag 22. september sin 
49. sæson med et meget varieret program af danske 
og udenlandske film.
OBS • NYT: Fra og med i år sælges kun medlemskort 
for hele sæsonen - efterår og forår. Pris for hele 
sæsonen 160,-.

Forsalg: Torsdag 18. september – kl. 10.00-12.00 i 
Kastrup Bio. Herefter kan der købes medlemskort 
før hver filmforestilling. 

FilmprOgram FOr eFTerår 2014

22.  september  DeT grå gulD
29.  september  BOgTYveN
 6.  oktober  eN Du elSKer
 13.  oktober  CapTaiN pHillipS
 20.  oktober  KarTelleT
 27.  oktober  DallaS BuYerS    
   CluB
 3.  november  KlaSSeFeSTeN 2    
   BegravelSeN
 10.  november  DeN grøNNe CYKel
 17.  november  DIaNa
 24.  november  mONiCa Z.

FOrår 2015
 1.  december  HYDe parK ON HuDSON
 5.  januar  KlumpFiSKeN
 12.  januar  FamIlIeN
 19.  januar  KviNDeN i BureT
 26.  januar  laBOr DaY
 2.  februar  Sorg og glæDe
 9.  februar  mONumeNTerNeS mæND
 16.  februar  SpieS Og gliSTrup
 23.  februar  THe BuTler
 2.  marts  TarOK
 9.  marts  12 YearS a Slave
 16.  marts  PhIlomeNa

Ændringer kan forekomme.

Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio 
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, 
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

VEL MØDT Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

Store skader efter brand ved Plyssen
Udstillingscenter plyssen på 
Amager Strandvej må holde 
langtidslukket efter en stor-
brand i en container

Plyssen må holde lukket i 
længere tid efter en brand i 
en affaldscontainer, som stod 
bag bygningen. branden for-
årsagede store varme- og røg-
skader på den gule bygning 
på hjørnet af Saltværksvej og 

Amager Strandvej.
Det gik ikke kun ud over 

Udstillingscenter Plyssen, 
også hjemmehjælpernes kon-
torer og Tårnby Kommunes 
beskæftigelsesprojekt, der 
bor på hver sin etage, blev 
ramt.

Der gik ikke direkte ild på 
etagerne, men varmen fra 
branden, som slog op ad bag-
siden af bygningen var så høj, 

at vinduerne sprang og karme 
og loft indenfor vinduerne 
smeltede. Det frembragte en 
hel del sod, som trængte ind i 
lofter, paneler og møbler.

Held i uheld
For Plyssens vedkommende 
var det held i uheld, at bran-
den kom på et tidspunkt, hvor 
lokalerne ”kun” rummede 
udstillingscentrets faste ud-
stillinger. Alle gæsteudstil-
lingerne var taget ned i som-
merpausen.

- Men der er alligevel me-
get, vi har måttet pille ned og 
sende til rensning, fortæller 
udstillingsleder, Heinrich Eh-
renreich.

Mange af de frivillige hjæl-
pere kom for at hjælpe til med 
at bjærge udstillingsgenstan-
de og møbler, som de selv 
kunne rense, eller som ikke 
så ud til at være sodskadede. 
Det var nødvendig for at et 
professionelt eksperthold 
kunne komme i gang.

Lofter måtte rives ned og 
gulvbelægningen blev fjer-
net. Man forsøgte først at ren-
se, men soden var trængt ind 
alle vegne, så det der i starten 
så ud til at være en mindre 
rengøringsopgave, voksede 
hele tiden.

- Nu kommer der helt ny 
belægning på alle gulvene 
og alle vinduerne i det stør-
ste udstillingslokale bliver 
udskiftet, fortæller Heinrich 
Egrenreich.

Der er allerede rejst et stil-
lads, så alle vinduerne på alle 
etager kan udskiftes på en 
gang.

- Vi var lidt optimistiske i 
begyndelsen, men vi har nu 
indset, at Plyssen må ligge 
stille i al fald det meste af 

resten af året. Måske kan vi 
åbne, så vi kan holde jule-
marked i slutningen af no-
vember, men vi ved det ikke, 
siger Heinrich Ehrenreich, 
der selv måtte udskyde årets 
sommerferie for at hellige sig 
oprydningen og redningen af 
effekter.

tsp

På trods af, at branden ikke fik fat i selve murstensbygningen, 
så forårsagede den store skader både indendørs og udendørs. 
Varmeudviklingen var så høj, at vinduerne sprang og karmer 
og lofter indenfor smeltede, hvilket gav store sodskader i alle 
rummene. Foto: Heinrich Ehrenreich.

Heldigvis var 
udstillingsmontrene  tomme, 
da varmen fik glassene til at 

eksplodere. 

Der var ikke ild inde på etagerne, men varmen fik plastik-materialer og træværk til at sode. 
Ruderne mod parkeringspladsen sprang og glasskår fløj langt ind i lokalerne. Senere er både 
glasskår og sod trådt ned i gulvtæpperne, så effektiv rensning ikke var mulig. Der kommer 
helt ny gulvbelægning på og store dele af det elektriske system skal udskiftes.
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INDSAMLINGSREGNSKAB 2013
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 - Journalnr. 0100-50172-00020-13

INDTÆGTER:  Bidrag fra indsamlingsbeholder Københavns Lufthavn  21.402,97 kr.
INDTÆGTER I ALT:   21.402,97 kr.

UDGIFTER: Materialer til møntoptælling 34,00 kr.
 Vedligeholdelse af indsamlingsbeholder 979,99 kr.
 Annonceudgift offentliggørelse af regnskab 2012: 625,00 kr.

UDGIFTER I ALT:   1.638,99 kr.

OVERSKUD som vil blive anvendt til DIGNITYs humanitære arbejde:  19.763,98 kr.

DIGNITY kæmper for en verden uden tortur og organiseret vold.

Du kan læse mere om os på www.dignityinstitute.dk eller 
Facebook. Du kan også støtte os via hjemmesiden eller ved at 
sende en SMS med teksten Tortur til 1241 og støtte med 100 kr.

Amager - Argentina tur / retur
Tårnbymalerne er en blandet 
flok. en enkelt, rodolfo beth, 
har en helt speciel familiehi-
storie

Af Vibeke Wittrup 
Foto Karin Ott

Fra midten af 1800-tallet og 
indtil 1930 emigrerede rigtig 
mange danskere. De fleste 
til Amerika, men hele 13.000 
drog til Argentina, heriblandt 
Rodolfo beths bedsteforæl-
dre.

De startede som landarbej-
dere og forsøgte sig også med 
egen jord i den aller nordligste 
del af Argentina, hvor de var 
blandt de første indbyggere i 
Eldorado, ikke langt fra de be-
rømte Iquacu-vandfald.  

De vendte dog hjem til Dan-
mark og slog sig ned som gart-
nere ved Haderslev. Her fik de 
i 1926 sønnen Rudolf. 

bedsteforældrene må have 
fyldt knægten med historier 
om det forjættede land Argen-
tina for i 1949 tog han til bu-
enos Aires. Her mødte han en 
dansk kvinde, som han giftede 
sig med i 1953. 

De blev i 1954 forældre til 

vores tårnbymaler Rodolfo. 
Endnu engang valgte udvan-
drerne en returbillet til Dan-
mark, hvor de opholdt sig fra 
1956 til 1958 og fik endnu en 
søn. 

Den rastløse familie var dog 
ikke færdig med Argentina og 
landede denne gang i bedste-
forældrenes nu ret store by 
Eldorado. 

Skiltemaler
Rudolf etablerede et skiltema-
lerfirma og også en tegne- og 
malerskole. Noget må være 
gået lidt galt, for faderen rej-
ste endnu engang til Danmark. 

Forældrene blev skilt og 
også moderen rejste hjem, 
nu til Amager. Rodolfo blev i 
Argentina til han var 27 år, så 
fandt han også sit blivende 
ståsted på Amager. Han tog et 
vagtkursus og blev ansat som 
museumsvagt på Statens Mu-
seum for Kunst, hvor han blev i 
25 år. Nu bliver det til enkelte 
dag, som vagt på Arken.

Med maling i årerne og dag-
lig adgang til at se på kunst, 
begyndte Rodolfo selv at male 
og efter at fuldtidsjobbet er 

kvittet og han har meldt sig 
ind hos Tårnbymalerne har 
maleriet taget fart. Men even-
tyret om Argentina er ikke helt 
slut. Rodolfo skrev i mange år 
sammen med en argentinsk  
barndomsveninde  og efter en 
skilsmisse mødtes Rodolfo og 
Terese igen og blev gift i 1995. 
Terese trives heldigvis fint på 
Amager, har job og gode kolle-
ger, så mon ikke pendleriet er 
overstået.  Far Rudolf fandt sig 
også en argentinsk kone og er 
nu bosiddende og kunstmaler 
i Spanien. Lillebror er vindues-
pudser her på øen og  en ivrig 
danser af, naturligvis, Argen-
tinsk Tango.

Efter at Rodolfo har lagt 
fuldtidsarbejdet på hylden 

og i stedet er blevet en del af 
Tårnbymalerne, har maleriet 

taget fart.

Metro-tog passer 
ikke til nye Metro-
afsnit
Systemerne på de kommende 
Metro-strækninger, Cityrin-
gen og Nordhavnsmetroen, er 
teknologisk så forskellige fra 
den nuværende Metro, at de 
ikke kan bruge samme tog.

- Selvfølgelig ville der være 
fordele med reservedele 
og vedligehold, hvis det var 
samme system, siger Ingeni-
ørforeningens IDA Rail, civil-
ingeniør Leif brandt fra Cowi, 
mener, at Metroselskabet går 
glip af en række fordele: iføl-
ge avisen.dk.

Metroselskabets projekt-
chef, Nina Kampmann, be-
kræfter, at togene på Cityrin-
gen ikke kan køre på den ek-
sisterende Metro og omvendt.

KøbENHAVNS MANHATTAN åbNER KAFFEbAR MED LATTE ART OG SUNDE SALATER 

HELE DEN FøRSTE UGE ER DER 50% På ALLE KAFFER VED 
Køb AF EN SALAT. 

RAbAT: TAG KVITTERINGEN MED INDEN FOR 24 TIMER OG 
Få 20% På DIN NÆSTE KAFFE) 

bETALINGSMETODE MED IZETTLE (MED IPAD)

INDEN FOR EN MåNEDS TID FåR VI LAGT FIbERNET IND, Så VI KAN 
TILbyDE HURTIG WI-FI.

VI åbNER MANDAG 11. AUGUST KL. 9 OG LUKKER KL. 20

HOUSE OF FLAVOUR
åbNINGSTID DAGLIG KL. 9 TIL 20

2396 5481 • MELSTEDVEJ 21
2770 KASTRUP

WWW.HouseofFavour.dk
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Netværkshuset Kastruplund med 
udflugter og Tai Chi 

- Giv denne information videre til 
folk i målgruppen, som I har kontakt 
med, lyder det fra Netværkshuset 
Kastruplund

Netværkshuset Kastruplund er kom-
met godt i gang med 20-25 besøgen-
de hver åbningsdag.

- Vi er svært taknemlige for alle de 
mennesker som nogen har anbefalet 
at komme ned til os, siger Elisabeth 
Fredriksen, daglig leder.

Hun sender lidt information om 
nogle af kommende aktiviteter/ud-
flugter.

- Vi håber, at læsere, som har kon-
takt med personer i vores målgruppe, 
vil anbefale aktiviteterne – eller bare 
opfordrer personerne til at kigge ned i 
vores dejlige hus en dag, vi har åbent.

Tai chi og Qi Gong
Tai Chi og Qi Gong er en bevægelses-
kunst for krop og sind. Timen udføres 
med rolige bevægelser og har fokus 
på koordination, indre energi, ånde-

dræt og styrkelse af muskler, knogler 
og led.
• Enkle øvelser hvor alle kan deltage
• Timen udføres udendørs i vores have
• Timen er gratis
• Kræver ikke forudgående kendskab
Torsdag 14. august mellem klokken 
16-17 er der introduktion til Tai Chi 
og Qi Gong

cykeltur til Dragør
Turen kommer til at foregå i rolig tem-

po langs strand-
vejen ud til Dra-
gør.

I Dragør ta-
ger vi en kop 
kaffe og spiser lidt medbragt mad!
Torsdag 21. august kl. 11. Cykel kan 
lånes af Netværkshuset. 

Udflugt til botanisk have
Der er fælles afgang fra Netværks-
huset Kastruplund til en hyggetur til 
botanisk have sammen med andre fra 
Netværkshuset!

- Vi betaler metrobillet og en kop 
kaffe på Cafeen i Botanisk have, siger 
Elisabeth Fredriksen
Onsdag 6. august kl. 12.30.

Tilmelding
Deltagelse i turene og Tai Chi er nød-
vendigt. Det kan ske i Netværkshuset 
Kastruplund, Kastruplundgade 13, 
baghuset, på e-mail elfre@rodekors.
dk og på 7199 1119 / 2811 1860.

FAKTA OM 
Netværkshuset, som har sommerå-
bent til 1. september, tirsdag og tors-
dag kl. 10 – 15. Målgruppen er socialt 
utsatte og enlige i alderen 20-65 år.
Fra 1. september vil vi have onsdags-
café kl. 18-21 for unge 20-40 og zum-
ba lørdag formiddag, samt søndagsud-
flugter nogle gange hver måned.
Kastruplundgade 13, baghuset, Ka-
strup. Daglig leder Elisabeth Frederik-
sen. elfre@rodekors.dk eller telefon 
7199 1119.  
bliv frivillig i Røde Kors. Kontaktinfor-
mation herover.

Bagagerumsbytte og salg af planter
Har du frø, stauder og 
planter i overskud – og vil 
du dele med andre?

blomsterpigerne Sanne, Lisa-
beth og Helle har taget initia-
tivet til et plantemarked med 
salg og bytte af haveplanter 
for private.

De afprøvede idéen i maj 
på Skelgårdsskolens parke-
ringsplads og trods en hård 
blæst blev ”markedet” pænt 
besøgt.

- Men der er plads til flere. 
Man møder bare op enten 
for at sælge/bytte eller for 
at købe. Men det er altså kun 
for private, fortæller Helle 
Ludvigsen, en af blomsterpi-
gerne.

De har selv oplevet bytte/
salgsmarkeder for private 
andre steder og synes der må 
være plads i Tårnby til et lig-
nende marked.

- Vi har delt flyers ud i de 
omkringliggende havefor-
eninger, men markedet er 
åbent for alle. Det var i al fald 
hyggelige timer, vi havde i maj 

og nu gentager vi i september, 
siger Helle Ludvigsen.

- Men vi aflyser i regnvejr!
tsp

Ideen om privat bytte og salg af planter blev afprøvet 
allerede i maj og blev på trods af blæsevejr absolut en 
succes, så nu bliver der endnu en mulighed for at være med. 
Foto: R. Ludvigsen

Bagagerumsbytte
Søndag 21. september kl. 
11 til 13.
Skelgårdsskolens p-plads, 
Ugandavej 138.

TIL UFORGLEMMELIGE SOMMERFESTER

S m a g e n  a f  g l a d e  g æ s t e r

L ække r  b u f fet  e l l e r  m e nu

· Bestil  på  70101416 eller  WWW.SALTOGPEBER.DK · 

Pr. kuvert fra

99,-

Botanisk Have er målet en udflugt 
med Netværkshuset.

Indenrigsterminal 
bliver en finger
Københavns Lufthavn lægger næ-
ste år indenrigstrafikken sammen 
med den internationale trafik i ter-
minal 2 og Terminal 3.

I løbet af næste år lukkes den nuvæ-
rende Terminal 1 som selvstændig 
terminal og fortsætter som ”finger” 
og alle rejsende skal benytte enten 
Terminal 2 eller 3.

- De rejsende og provinslufthav-
nene har haft et stort ønske om at få 
direkte adgang til metro og tog, kor-
tere gåafstande, hurtigere transfer 
ud i verden og adgang til alle de fa-
ciliteter, som udenrigsterminalerne i 
Københavns Lufthavn byder på. styr-
ke indenrigstrafikkens forhold, siger 
administrerende direktør i Køben-
havns Lufthavn, Thomas Woldbye,

- SAS’ kunder, som benytter luft-
havnen til at rejse via København og 
ud i verden, vil opleve kortere ven-
tetid og langt kortere gåafstande. 
Og for de mange indenrigsrejsende 
til og fra København er metroen og 
toget lige ved ankomstterminalen,  
siger koncerndirektør Flemming 
Jensen, SAS.                               spanger

Pæn opførsel
HK Ungdoms har gentaget deres 
”jobpatruljering” af arbejdspladser 
med fritidsjobbere i sommermåne-
derne i Tårnby og Dragør. Her kon-
staterede HKs Jobpatrulje samme 
antal forhold i Tårnby og Dragør, 
som de vil følge op på i år som tid-
ligere, men i 2013 besøgte man syv 
arbejdspladser med ungarbejdere. 
I 2015 nåede antallet af besøg op 
på 14, så procentvis går det fremad 
med ordentlige forhold for unge fri-
tidsjobbere, oplyser Jamil F. Mehdi, 
ungdomskonsulent i HK.
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Vi har modtaget:

Tåbelig udlændingepolitik 
presser Tårnby 
Af MF Martin 

Henriksen, 
Udlændinge- 

og 
integrations-

ordfører  
for Dansk 

Folkeparti

Mange af kongerigets kom-
muner er efterhånden vant 
til at tænke kreativt, når det 
kommer til at finde boliger 
til det stigende antal udlæn-
dinge, der får asyl i Danmark. 
De udlændinge der får asyl 
skal jo fordeles på kommu-
nerne, og det koster penge, 
som kunne bruges bedre på 
borgernær velfærd f.eks. på 
ældre, handicappede eller 
børnefamilier.

Ifølge Kommunernes 
Landsforening har otte ud af 
ti kommuner problemer med 
at finde boliger. En af de kom-
muner, der har problemer 
med at finde boliger, er Tårnby 
kommune. Her har man valgt 
at placere en række flygtnin-
ge på en campingplads, samt 
et par stykker på et hotel. Om 
de pågældende personer sta-
dig bor der, er uvist, men det 
skulle ikke undre mig. Proble-
met har stået på i en årrække, 

og det bliver kun værre med 
den asyl- og udlændingepoli-
tik, som regeringen fører.

Jeg har bestemt ikke noget 
imod, at kritisere ledelsen i 
kommunen, og det er da også 
nogle tossede løsninger, men 
det ændrer ikke på, at hoved-
ansvaret for al rodet er og bli-
ver regeringens ansvar.

2,1 million om året
Hvis vi tager udgangspunkt 
i Tårnby, så har kommunen 
brugt 2,1 millioner kroner om 
året de seneste år på at finde 
boliger til en række flygt-
ninge. Regeringen har mistet 
kontrollen over udlændinge-
politikken, og det tærer på 
kommunekassen. Der er såle-
des ikke langt fra landspolitik 
til lokalpolitik.

Når kommunerne begynder 
at sende folk på camping-
plads, er det ganske enkelt 
fordi, at der ikke er plads til 
flere. Dansk Folkeparti vil hel-
lere hjælpe i nærområderne. 
Det kan være, at Danmark i 
fællesskab med andre lande 
skal tage ansvar for at drive 
nogle centre i nærområderne. 
Fordi man er flygtning, har 
man ikke krav på at være i 
Danmark til evig tid. Det er 
simpelthen for vidtgående. 

11-årig hiphopper til 
europamesterskaber
Mads Gronemann har netop 
scoret en 7.plads ved euro-
pamesterskaberne i HipHop 
i Rimini

Af KH, en superstolt mor

Mads Gronemann 11 år og fra 
Tårnby dansede solo mod 60 
drenge fra hele Europa – og 
endte på en flot 8. plads lige 
netop før finalen med syv del-
tagere.

Mads dansede nationale 
konkurrencer sidste år og er i 
denne sæson rykket til inter-
national række. 

Næste opgave er ver-
denmesterskabet i bochum i 
slutningen af september. 

Han startede som 5-årig 
med at danse hiphop på den 
lokale danseskole, ”for han 
skulle gå til et eller andet”. 

Efter fire sæsoner star-
tede han med at konkurrere 
og vandt i sin femte sæson 
danmarkmesteskabet, heref-
ter skiftede han danseskole i 
2013 til AL-dans i Søborg. Her 
ændrede de  hurtigt på Mads’ 
niveau og han blev interna-
tional danser i drengerækken. 
Han er sjællandsmester i solo 
og blev nr. to ved årets danske 
mesteskab.

Seven Units
Mads Gronemann danser også 
i SmallGroup – Seven Units – 
med seks piger, som han er 
danmarksmester med. Og for-
mation, med 23 piger, hvor de 

også er danmarksmestre. 
Ved VM i bochum, Tyskland 

deltager Mads solo, med Se-
ven Units og The G’s formati-
on samt en Large Production, 
hvor de er 70 dansere i alle 
aldre.

I mellemtiden går han til 
audition 10. august med det 
formål at blive optaget på en 
halvt år lang danseuddannel-
se for unge  i København. Han 
har selv sat en dans sammen 
– det bliver vildt spændende! 
Ellers byder den nære fremtid 
på  optrædender i Tivoli og på 
bakken samt ved Dansesko-
lernes Dag 30. august.

Mads Gronemann kan bare 
det der med hiphop - så 
godt at han er godt placeret 
i et utal af mesteskaber 
og nu stiler han mod et 
verdensmesterskab.

20/25  % på alle cykler, tilbehør og reparation 

Super august-tilbud
Skoleklar 1/2 før 499,- nu kun 249,-  • Eftersyn  kun 99,-
2 kevlar dæk + slange monteret  kun 499,- • Kurv til bagagebærer monteret  199,-
Ny kæde inkl. montering  kun 199,- • Afhentning + Levering af cykler kun 49,-

Dame- og herrecykel  med 3 shimano gear 
+bagagebærer + lukket kædeskærm + godkendt lås  

+ dynamolygter F/B kun 2990

Herrecykel      Fixi med alu-fælge  kun 1990

Vi har også expresservice  kun 39,- ekstra 
Alle reparationer udføres fra dag til dag  

 Vi sælger, bytter og udlejer nye og brugte cykler 
      

TÅRNBY CYKLER • TÅRNBYVEJ 51 • 2770 KASTRUP 
• TLF.: 8887 3011 • 6065 2146 •

den nationale trafikpris, 
danskernes trafikpris, er 
åben for nye ansøgere. pri-
sen gives til initiativer, der 
kan forbedre trafiksikkerhe-
den i Danmark

Mange amagerkanere har 
gode trafiksikre ideer, der kan 
være til stor gavn for trafik-
sikkerheden i Danmark. Des-
værre er økonomien ofte en 
bremseklods for, at ideerne 
bliver ført ud i livet.

- Med Danskernes Trafikpris 
vil vi hjælpe nogle af de ideer 
godt på vej. Derfor opfordrer 
vi amagerkanerne til at sende 
deres gode ideer ind til os, 
fortæller Kim Hans Pedersen, 
formand for GF Amager.

På www.taarnbybladet.
dk findes et link til et skema, 
som man skal anvende for at 
komme af med sin idé. Linket 
er simpelhen for langt til at 
gengive på tryk.

Ansøgningsfristen er 12. 
november 2014.

Trafiksikre ideer ønskes

Man skal hverken være ekspert eller kendt for at 
kunne komme i spil til Danskernes Trafikpris. Tidligere 
prismodtagere har været alt fra borgergrupper og private 
initiativtagere til skoler, foreninger og organisationer. Ingen 
ide er for stor, og intet initiativ er for lille. Foto: Alex Tran.

Bliv medlem af
Tårnby Bladforening
- ring daglig mellem kl. 9 og 12 på 32 509 290
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Børnehaven Kastrupgård inviterede i 
samarbejde med pUc til fernisering i 
slutningen af maj

børnene i børnehaven Kastrupgård 
har gennem foråret arbejdet i projekt-
grupper med hver sit tema. Temaerne 
var Genbrugskunst og Fisk. 

Det er ikke projektgruppens tema 
som er det væsentligste, men de mål 
vi opstiller for gruppen undervejs. Ek-
sempelvis at børnene i Fiskegruppen 
lærer at holde på blyanten, tegner de-
taljer på fisken, som finner og viser at 
de har tilegnet sig viden om fisken.

Hver gruppe har løbende reflekteret 
og lavet en fotobog over hele forløbet.

Fiskegruppen
Alle børn i gruppen var 3 år ved start. 

De har arbejdet med mediet boble, 
som er en delfin, der kommer med 
gode ideer til hvad man kan lave.

- Vi mener, vi gennem projektet kan 
udvikle børnenes personlige og so-
ciale kompetencer, udvikle sproget og 
de kommunikative færdigheder, samt 
deres praktiske musiske kompetencer, 
fortæller soucchef, Rikke berentzen. 

- Vi oplever hver dag at flere af bør-
nene fortæller om ture til stranden og 
vandet og oplever, at der er en stor 
interesse for fisk. Med temaet giver vi 
børnene et emne, hvor de både kan se, 
røre og smage.

Vi har lavet mange spændende ting, 
vi har været på besøg på den blå pla-
net; set og rørt en masse fisk. Vi har 
været ved Kastrup havn og prøvet at 
fiske med vaders på. Vi fangede ikke 

noget, men turen var en kæmpe suc-
ces, hvor alle fik mod til at prøve va-
ders og få fisket.

Foruden fællesprojekter i papma-
che har gruppen tegnet, klippet og 
malet fisk og set filmen Stor ståhej.

Brugskunstgruppen
Temaet genbrugskunst er valgt, da 
børnene er meget optaget af kreative 
aktiviteter. Aldersspredningen var fra 
3-5 år og derfor har det været vigtigt 
at stille forskellige krav til børnene.

Gruppen har haft et medie som 
hedder frække Frida, hun bor på losse-
pladsen og børnene har besøgt hende 
der. 

Gruppen har set film og læst bøger 
om hvordan, man kan arbejde med de 
forskellige materialer.

De har været på tur til Statens Mu-

seum for Kunst, hvor de så en udstil-
ling lavet af genbrugskunst bl.a. en 
kæmpe robot. De voksne var sikre på, 
at børnene ville lave sådan en, men 
da gruppen kom hjem, ville de lave en 
Genbrugsby.

Først talte de i gruppen om hvordan 
byen skulle se ud og derefter tegnede 
de arbejdstegninger og sammen fandt 
de en masse materialer.

Desuden har gruppen lavet både, 
dyr og planter af genbrugsmaterialer.

børnene har gennem arbejdet med 
temaet fået mulighed for at videre-
udvikle personlige og sociale kom-
petencer, og deres praktiske musiske 
kompetencer. 

mejc b
Efter besøget på Statens Museum for Kunst var de voksne sikre på, at børnene 
ville lave en robot som fælles projekt. Men da gruppen kom hjem, fortalte 
børnene, at de gerne ville lave en Genbrugsby.

Genbrugskunst og Fisk i børnehaven

Som fællesprojekt har fiskegruppen foruden to kæmpestore fisk i papmache 
lavet et hav fyldt med forskellige farverige fisk.

Pia Petit fødseldsdag
Historien om, hvad der kan komme 
ud af at handle hurtigt

Af Terkel Spangsbo
I begyndelse af juli markerede Pia 
Hoffmann, at hun har holdt åbent i 
”Oasen” i to år.

- Jeg havde indstillet mig på at være 
mobil med al mit udstyr og det gik da 
også udmærket i et par år, fortæller 
Pia Hoffmann.

Men så var det, at en butik på Salt-
værksvej pludselig var til leje og efter 
en meget kort beslutningsproces blev 
det et faktum, at nu skulle Pia’s Petit 
Oase være stationær.

Der blev arbejdet dag og nat i halv-

anden uge på at indrette Oasen, selv-
om ambitionerne blev sat på en prøve, 
efterhånden som opgaven gik op for 
Pia Hoffmann, men man nåede at blive 
klar til åbningsdagen 9. juli 2012.

Også på fødselsdagen var der gang 
i forretningen.

Der var ”gæstebehandlere” af flere 
af Pia Hoffmann’s kolleger, så der 
blev både plejet fødder og givet an-
sigstmassage, mens Pia selv tog sig af 
makeup og hænder samtidig med, at 
hun tog imod gæster, som bare ville 
sige tillykke eller benytte sig af da-
gens gode tilbud af cremer, fodbade-
salte og balsam.

Vi arrangerer konfirmationer, receptioner, fødselsdage mv.

Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769

Åbent mandag-fredag 08.00-20.00

JENSEN’S MAD
 GØR ALLE GLAD

mandag-fredag 70 kr.
Hver mandag:

Stegt flæsk med persillesovs.
Månedsplan på:

Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.

HJEMMELAVET KVALITETSMAD
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Handi-Dot på banen igen

Bowling er faktisk for alle uanset alder og evt. 
handicap. Man kan f. eks. få hegn langs banen 
og der findes en særlig affyringsrampe, hvis man 
ikke selv har kræfter og motorik til at løfte og 

kaste kuglen. Efter bowlingen var der buffet og 
mere end hyggeligt samvær for alle deltagerne. 
Familierne, der i dagligdagen kan have nok at se 
til med egne opgaver, nyder at få mulighed for at 

udveksle erfaringer. Foreningen efterlyser hænder 
til at  gennemføre de mange idéer, der allerede er.

Den lokale forening for familier med 
børn, unge eller voksne med handi-
cap har holdt hyggebowling

Der var 32 deltagere i alderen fra 4 til 
87, og der blev virkelig gået til keg-
lerne. Nogle skulle have mor eller far 
til at kaste for sig, men det gjorde ikke 
jubelen mindre hos dem begge, når 
det gik godt. 

bowling er faktisk for alle uanset 
alder og handicap: Man kan for ek-
sempel få ”hegn” langs banen, hvilket 
øger træfsikkerheden betydeligt. Der 
findes også en affyringsrampe, som 

man sætter bowlingkuglen op i, og så 
kan man sigte med rampen, og trykke 
på en slags aftrækker.

Efter bowlingen var der buffet med 
mulighed for erfaringsudveksling og 
almindelig hyggesnak.

Handi-DoT er en lokal forening for 
familier med både små og store han-
dicaps, men pårørende er også vel-
komne til at være med. 

Traditionsrig forening
Foreningen har eksisteret i mere end 
30 år, og formålet med arbejdet er at 
samle og styrke familierne. Det kan 

for eksempel være i forhold til rådgiv-
ning og vejledning, omkring de udfor-
dringer der naturligvis opstår, når man 
har et ”anderledes” barn. 

- Men vi må da også godt have det 
sjovt og hyggeligt sammen, fortæller 
Johnny Fredelund, der er formand. De 
to andre bestyrelsesmedlemmer er 
Margit barrat og Tina Greve. Ud over 
bestyrelsen er der tre andre ildsjæle, 
der hjælper til. 

- Der har været lidt stille omkring 
foreningen i de sidste par år, men nu 
har vi sat et nyt hold, så vi er klar til 
kamp. Lige nu arbejder vi på en aften 

med en kendt DJ, så vi kan få holdt en 
rigtig fed fest for de unge over 18. Vi 
laver også aften for de voksne med en 
spændende eller sjov oplægsholder, 
forklarer han.

Bestyrelsen vil gerne have flere og 
andre aktiviteter. 

- Vi håber, at vi kan få en hel masse 
gode oplevelser sammen. Vi har pen-
gene, men mangler hænderne, siger 
Johnny, og opfordrer medlemmerne 
til at byde ind med idéer af enhver art, 
og ikke mindst med forslag til, hvor-
dan man får dem gennemført.  jli

fOreninGen nOrden 
i Tårnby gennemførte i juni i år  en 

11-dages tur til Vestfjordene i Island, som er den 
ældste del af Island med en enestående natur og 
fugleliv.
Vi rejste uden tur-guide, og benyttede os i stedet 
af Foreningens personlige kontakter/fortællere/
guider i de byer og bygder, vi besøgte og som 
gav deltagerne oplevelser af komme-tæt-på 
karakteren og vi besøgte private hjem.
Vi skal blandt andet bo i Stykkisholmur to 
nætter, i en bygd nær Patreksfjordur en nat 
og i nærheden af Isafjordur tre nætter, en by i 
nærheden af Budavik og to nætter i Reykjavik.
UddraG af tUren/SeVærdiGheder: 
Vi kører i egen bus med lokal islandsk chauffør 
direkte fra lufthavnen i Keflavik til Stykkisholmur. 
Hefra tager vi rundt om og lidt op på Snæfellnæs, 
hvor ”de underjordiske huserer” og på fugle- og 
fisketur på Breidafjordur. Vi dykker ned i en af 
Islands største underjordiske lavaløbs-grotter.
På VeStfjOrdene, hvor fjordene (dem er der 
50 af) er dybe både opad og indad og fjeldene 
høje, møder vi vores guide Gingi, en arkitekt, som 
nok bor og arbejder i Reykjavik, men som altid 
vender tilbage til Patreksfjordur - gæt hvorfor.
Vi bestiger Islands største fuglefjeld og liggende 
på maven (frivilligt) ser vi ned på rederne 
med æg. Juni er en god tid på året for at se 
søpapegøjer på land. Vi stopper ved naturlige 

heitapotter (varmtvandshuller) bader i dem, 
der ikke er for varme og vi ser vandfald, som er 
unikke, store, lange og flere i forløb.
Med udgangspunkt i Sudavik syd for Isafjordur 
kører vi ud, hvor vejene ender, men Island 
fortsætter.
I Heydalur gør vi en dags ophold for at vandre 
i naturen, bade i varme kilder eller ride på 
islandske heste.
Vej til Reykjavik bides over i to dele med besøg i 
et vinkingehus og flere små byer. Vi slutter med to 
overnatninger, men tre dage i Reykjavik, hvor vi 
lige fordøjer oplevelserne og får et par nye, inden 
vi tidligt sidste dag flyver hjem. 
mUliGhed fOr at fOrlænGe opholdet 
med to eller fire dage og senere hjemrejse og 
drage på sightseeing på egen hånd - for egen 
regning.
VariGhed: Afrejsetidspunkt omkring 5. juni 
2015. Nøjagtig tidspunkt aftales i september i 
år. 
indKVarterinGen bliver på gode, 
men billige hoteller/guesthouse i de omtalte 
byer. Vi tilbyder plads i dobbeltværelser, men 
enkeltværelse kan tilkøbes visse steder.
PriS: Ikke over 14.500 dkr. 
inKlUderet: Fly • Overnatning i dobbeltrum 
• Morgenmad hver dag • mange måltider • Alle 
udflugter og entreer •  Sejladser. 
fOrhåndStilmeldinG: det er 
allerede KOnStateret - at dU/i 
iKKe bliVer alene
Vi fik så mange tilmeldinger i 2014, at der allerede 
tegner sig et godt hold. Vi gennemfører kun turen, 
hvis  vi ved, der er deltagergrundlag. Vi skal være 
18 eller mere, men maksimum 24, så vi ser gerne 

en uforpligtende 
forhånds-tilmelding. 
Detaljeret program 
foreligger i begyndelsen 
af september. Endelig 
tilmelding bliver oktober 
2014.
infOrmatiOnS-møder: I løbet af efterår 
2014/forår 2015 bliver der arrangeret en del 
møder med orientering om turen og med 
information om islandske forhold. Møderne/
foredrag vil være gratis og være åbne for 
medlemmer af Foreningen Norden og andre 
interesserede.
intereSSeret?: Få tilsendt detaljerede 
oplysninger i begyndelsen af september. 2014 
programmet kan fås allerede nu.
mail/rinG til Terkel Spangsbo, formand for 
Foreningen Norden, Lokalafdelingen Tårnby. 
terkel.spangsbo@mail.dk eller ring 32 51 08 73.

Terkel Spangsbo bliver tUrleder sammen med 
Birgitte Barkholt, begge erfarne islandsfarere.

eKSKlUSiV tUr til VeStfjOrdene i iSland jUni 2015

Grundet succes 

gentages turen til 

Vestfjordene

En del af 
rejseruten på selve 

Vestfjordene.
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god sommer

UPS - jeg er tyndfed 
man kan finde lidt af hvert på loppe-
markeder og også få rigtig gode råd

Skulle egentlig bare gå en runde på 
Vestamager Centrets loppemarked, 
da jeg midt på pladsen så en noget 
anderledes bod og blev nysgerrig. 
Det viste sig, at være Gitte Quest, som 
havde opstillet en avanceret vægt til 
måling af alverdens ting omkring krop 
og sundhedstilstand. 

På bordet lå en masse materiale, 
blandt andet et tilbud om en gratis bo-
dyscanning. Det måtte jo bare prøves. 
Der var også opstillet en højdemåler,  
da  det er vigtigt at kende den rigtige 
højde. Gitte indtaster  højde og alder, 
hvorefter  vægten finder ud af resten 
og resultatet bliver printet ud. 

Gitte gennemgik seriøst og ven-
ligt listen, som angiver vægt, fedt-
procent, muskelmasse, vandprocent, 
knoglemasse, fysiologisk alder, bMI 
idealvægt og grad af overvægt. Det er 
naturligvis helt ligegyldigt om under-
tegnede er tyndfed, men budskabet 
om, at man kan se rimelig normalvæg-
tig ud, og alligevel have  alt for meget  
skadeligt  fedt omkring de indre orga-
ner, er vigtigt.

personlig vejledning
Fortolkningen af resultaterne og den 
personlige vejledning er afgørende. 
Gitte Quest har en lille virksomhed, 
hvor hun dels tager ud og holder fore-
drag om træning og ernæring, dels til-
byder bodyscanning og efterfølgende 

udarbejdelse af et personligt træ-
nings- og kostprogram. For 65 kr. om 
måneden kan man via nettet løbende 
få fulgt op på programmet, få svar på 
spørgsmål, og få hjælp til at holde mo-
tivationen. 

Har man brug for en mere direkte 
hjælp er dette også muligt. Der er 
absolut ingen snuptagsløsninger el-
ler mirakelkure forbundet med Gittes 
forklaringer.  Dejligt troværdigt.

Aktiv i kampen mod Kræft
Gitte er også gået aktivt ind i arbejdet 
omkring Kræftens bekæmpelse. Hun 
har sammen med nogle af sine kunder 
dannet et hold, som kaldes Sundheds-
crew. Sammen med holdet deltager 
hun i projektet Stafet for livet, som er 
organiseret af Kræftens bekæmpelse. 

Der afholdes stafetter over hele 
landet og alene på Sjælland og i re-
gion Hovedstaden er der 13 arrange-
menter. De forskellige hold, som kan 
være privat oprettede, firmahold eller 
som Gittes et motionshold, tilbringer 
et døgn i naturen med stafetløb - el-
ler gang - det gælder ikke om at vinde. 
Der er hyggeligt samvær og også tid 
til at tænke på dem, man måske har 
mistet.  

Det var en positiv oplevelse at 
møde Gitte. Er du også blevet nysger-
rig kan du finde flere oplysninger på 
www.sundhedscrew.dk

vw

Gitte Quest’s bod var fyldt dels af materialer, bl.a. et tilbud om gratis 
bodyscanning. Foto: Ivan Givskov.

Listen, som angiver vægt, fedtprocent, muskelmasse, vandprocent, 
knoglemasse og meget mere blev omhyggeligt gennemgået for alle, der 
havde gennemgået bodyscanningen. Foto: Ivan Givskov.

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren

Hver onsdag kl. 19.00

Alle er velkomne

Sæsonstart: Onsdag 3. september
18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn
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Noget du ikke kan gå til i august og september

www.kastrupgaardsamlingen.dk

tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket

kastrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til kastrup st.

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

K A S T R U P G Å R D S A M L I N G E N

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ONS 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG

KASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL KASTRUP ST.

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

19.06—28.09 2014

Hanne Varming
fra skitse til skulptur

Plyssen holder lukket indtil videre pga. brand

Udstillingscentret Plyssen, 
Amager Strandvej 350 er 
lukket ned indtil videre på 
grund af brandskader

Fredag 4. juli klokken 0.47 ud-
brød der brand på Plyssen.

Ilden opstod i en container i 
gården mellem hovedbygningen 
og hallerne med blandt andet 
gokartbaner mod vest. Varmen 
fra containeren tændte ild i en 
træbygningen mellem de to 
bygninger. Mange ruder blev 
knust i alle tre etager, men 
værst gik det ud over Plyssens 
udstillingslokale på første sal.

Der gik ild i træværket om-
kring vindueskarmene og på 
grund af den stærke varme 
blev der sodet til i lokalet. Det 
er også gået ud over de øvrige 

lokaler, så der nu forestår en 
stor renovering. Blandt andet 
skal der ny gulvbelægning i alle 
lokaler, da gulvtæpperne ikke 
lod sig rense.

Omfattende oprydning
Hele Plyssens store vestlige lo-
kale blev i dagene efter branden 
ryddet og effekterne forsøgt 
rengjort. Mange lofter er revet 
ned og skal fornyes, nye radia-
torer og nye elinstallationer skal 
etableres og så skal hele lokalet 
males. Det viser sig også nu, at 
alle vinduerne skal udskiftes i 
stuen og på alle tre etager mod 
vest.

 Nogle ting er blevet ødelagt, 
eller kommet til skade, men 
heldigvis havde udstillerne hen-

tet deres ting hjem på grund af 
ferielukningen, men flere mon-
tre blev ødelagt på grund af den 
stærke varme.

Der er sket mindre skader i 
lokalerne på 2. og 3. sal.  Flam-
merne var lige ved at tage fat i 
taget, men Tårnby Brandvæsen 
var hurtigt til stede og forhin-
drede yderligere udvikling af 
branden. Brandinspektøren ud-
taler, hvis de var kommet fem 
minutter senere, havde bygnin-
gen stået i brand.

Udstillingen kan tidligst gen-
åbnes i november, måske endda 
først i januar 2015, men genåb-
net bliver den.

he

Plyssen - det næste halve år

Bygningen mellem Amagerstrandvej 350 og Saltværksvej blev antændt af var-
men fra containeren og bliver nu fjernet.

Varme fik glassene i vinduerne og i udstillingsmontrene til at sprænge og sod fra 
smeltede vindueskarme og lofter bredte sig i hele udstilingen. Se herunder.

De fleste udstil-
lingsgenstande fra 

de permanente 
udstillinger blev 

reddet og kan 
renses. Foreløbig 

forbliver de i 
kasser.
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Noget at gå til i august og september

Naturstyrelsen 
Hovedstaden har i fem år 
haft et samarbejde med 
Frederiksens Isheste på 
Naturcenter Amager. Det 
er nu stoppet

På Naturcenter Amager har man 
kunnet leje en træktur på en 
shetlandspony eller guidede tu-
re på Islænder-heste ude over 
Kalvebod Fælled. Men nu er he-
le virksomheden, Frederiksens 
Isheste, flyttet til Hedehusene 
og der er derfor ikke ponytræk-
ning på fælleden mere. 

- Vi har hen over sommeren 
fået rigtigt mange henvendelse 
fra folk, der er gået forgæves 
herud, fordi de troede, vi stadig 
havde ponyudlejning, fortæl-
ler Rune Kjærgaard Lange, 
naturvejleder ved Naturcenter 
Amager. 

- Vi er også kede af, at vi 
ikke kan tilbyde muligheden 
mere, for det har været gode 
oplevelser for både børn og 
voksne at kunne ride på fæl-
leden.

Naturstyrelsen er nu ved at 
finde ud af hvad arealet, heste-
ne har gået på, skal bruges til i 

fremtiden. Der kommer dog til 
at gå en rum tid, før der er en 
afklaring og det er usikkert, om 
der kommer et lignende projekt 
igen i fremtiden.     

Det er dog ikke helt umuligt 
stadig at komme ud og se fæl-
leden fra hest. Det beskyttede 
værksted, Amager Skovhjæl-
pere, som også holder til ved 
naturcenteret, laver nemlig 
kortere hestevognsture på fæl-
leden på opslåede dage. Her er 
der mulighed for at se dådyr, 
forskellige slags fugle og for at 
få vind i håret. 

- Hestevognsturene bliver 
typisk slået op som et enkelt-
stående arrangement på na-
turcenterets Facebookside eller 
på www.udinaturen.dk, oplyser 
Rune Kjærgaard Lange. 

- Så man skal holde øje med 
hvilke dage, skovhjælpernes 
hestevogn er ude at køre.

Vil du med ud og køre 
i Skovhjælpernes 
hestevogn?

Skovhjælperne har nemlig al-
lerede planlagt to kommende 
hestevognsture, hvor hestevog-

nen vil holde klar på fælleden, 
ved formidlingshytten ved 
Ugandavej. 

Alle, der har lyst, kan købe 
en hestevognstur for 25 kroner. 
Der er plads til 10 personer pr. 
tur. (børn under 4 år på skødet 
gratis). 

I tidsrummet kl. 10–13 vil 
der cirka kunne nå at køres 6 
ture.

Og mens man venter på, at 
hestevognen kommer kørende, 
kan man købe en kop kaffe fra 
Skovhjælpernes kaffecykel.

Turen starter ved Formid-
lingshytten ved Ugandavej. 
Præcis lokation kan findes 
her: http://map.krak.dk/m/
VB4vj
Søndag 10. august og 
søndag 21. september kl. 
10–13.

Find Amager Skovhjælpere: 
www.amagerskovhjælpere.
dk
Find Naturcenter Amager: 
www.naturcenteramager.dk 

Hestevogne erstatter ponytrækning

Skovhjælpernes hestevogn giver mu-
lighed for at se dådyr, fugle og masser 
af blomster, når den kommer rundt 
på Vestamager. Foto: Naturstyrelsen, 
Hovedstaden

Naturcenter Amager rummer masser af muligheder for oplevelser for naturinteres-
serede. Også en tur med hestevogn ud over Vestamager. Foto: Naturstyrelsen, 
Hovedstaden

På Naturcenter 
Amager kan du få 
naturvejledning samt 
hjælp og inspiration til 
friluftsliv

Friluftshuset udlejer cykler 
og forskelligt udstyr til na-
turaktiviteter og friluftsliv. 
Læs mere om Friluftshusets 
åbningstider, priser m.m. på  
naturstyrelsen.dk.

Åbningstider i Friluftshuset 
2014

15. januar - 27. juni:  
Hverdage 9-15. Weekender: 
10-17

28. juni - 10. august:  
Alle dage 10-17

11. august - 30. september: 
Hverdage 9-15. Weekender: 
10-17.

Friluftshuset er lukket fra 
16. december - 14. januar 
2015

Tårnby Kommunebiblioteker 
inviterer atter til en bred vifte af 
spændende oplevelser

Se de første af efterårets arrangementer 
på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.
dk

Som noget nyt kan billetterne købes 
online på taarnbybib.dk eller som hidtil 
ved personligt fremmøde på et af Tårnby 
Kommunes biblioteker.

Som opstart bliver billetterne til de 
første af efterårets arrangementer til 

salg fra fredag 15. august. Derefter bli-
ver billetterne løbende sat til salg. Følg 
med på bibliotekets hjemmeside taarn-
bybib.dk eller tilmeld dig bibliotekets ny-
hedsbrev, som udkommer hver måned. 

Arrangementsprogrammet i trykt form 
afløses af en månedsoversigt, som du 
kan hente på bibliotekerne i Tårnby, før-
ste gang onsdag 20. august.

Glæd dig til en ny spændende sæson 
på biblioteket med mange oplevelser for 
både børn og voksne. 

Tag børnene med til en af vore tea-
terforestillinger og for dig med det helt 
lille barn er der babycaféer med rytmik, 
massage og førstehjælp. For de større 
børn er der spilaften med både bræt- og 
pc-spil.

For voksne er der caféer, foredrag, 
film, sundhedsdag, sang- og litteraturef-
termiddage og koncerter.

Alkohol og fodbold
Blandt de første arrangementer kan 

nævnes Temaaften om alkohol tirsdag 9. 
september, hvor misbrugsekspert Hen-
rik Rindom er oplægsholder og Amager 
Lænken inviterer til en uformel snak, og 
mandag 22. september kan du opleve et 
underholdende foredrag om tipslørdag 
og engelsk fodbold ved Tommy Heisz. 

Velkommen til Tårnby Kommunebiblio-
teker arrangementer - nu med mulighed 
for at købe billetter på nettet. 

Nyhed:

Billetter til bibliotekets arrangementer  
kan nu købes på nettet
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Noget at gå til i august og september

Fra onsdag 13. august kl. 9.00 er 
der åbent for tilmelding til alle 
efterårets kurser

Kursuskataloget kan hentes på bibliote-
kerne fra onsdag 13. august

husk: Du kan tilmelde dig de enkelte 
kurser på vores hjemmeside taarnbybib.
plan2learn.dk hvor du skal oprette dig som 
bruger med din e-mailadresse, hvorefter 
du kan tilmelde dig de kurser, du ønsker at 
deltage i. 

Har du ikke en e-mailadresse, kan du 

tilmelde dig ved at ringe til os på tlf. 3246 
0520 eller ved personlig henvendelse. 

Vi glæder os til at se dig!

NB: du kan også abonnere på kursuskataloget 
på e-mail. 

Tilmeld dig på taarnbybib.dk/abonnement

IT-kurser på Hovedbiblioteket 
og Vestamager Bibliotek

Søndag 10. august 
kan du se alle film i 
biografen til halv pris 
også i Kastrup Bio
Den årlige tilbagevendende 
begivenhed er arrangeret af 
Danske Biografer og Forenin-
gen af Filmudlejere i Danmark 
(FAFID).

Dagens program kan ses 
via www.kino.dk hvor du selv-
følgelig kan læse meget mere 
om de forskellige film og se, 
hvilke biografer, som spiller 
hvad.

Der plejer at være rift om 

billetterne, så det er forment-
lig en god idé at købe billet-
terne i god tid.

Kastrup Bio spiller syv for-
skellige film i løbet af dagen. 
Se udvalget på biografsiderne 
her i Tårnby Bladet siderne 44 
og 45 og herunder.

Årets billigste biografdag

Sådan træner dU din draGe 2, 2d – danSK 
tale kl. 15.00

miniSeKterne, 2d – danSK tale kl. 13.00

GUardianS Of the GalaXy – 2d kl. 19.45

POStmand Per: filmen -  danSK tale kl. 11.30

lUCy kl. 20.30

fOrelSKet i neW yOrK kl. 18.15

intO the StOrm fOrPremiere: kl. 17.30

Kastrup Bio spiller syv forskellige film på Den Store Biografdag
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Noget at gå til i august og september

Nicole med stol står på Banktorvet i Skjern.

Konen med hundene er opstillet både i Horsens 
og Valby.

Tiden hvor Ungdomsskolesæsonen starter 
nærmer sig – vi glæder os til at slå dørene 
op for et nyt og spændende tilbud for 
kommunens unge mellem 13- 18 år.

Velkommen til de nye 7. klasser!
Alle kommunens 7. klasser lægger i dagene 17., 18. og 
19. august vejen forbi Ungdomsskolen, hvor de vil få et 
indblik i, hvad det er at gå på Tårnby Ungdomsskole.

- 7. klassesbesøgene på Ungdomsskolen er i gen-
nem årene blevet en stor succes, og vi kan mærke, at 
de unge virkeligt bliver inspireret til at tage del i vores 

mange spændende tilbud så som hverdagshold, week-
end- og endagsarrangementer, masterclass, rejser mm, 
fortæller Belinda Lütz, projekt- og undervisningskoor-
dinator.

I løbet af september vil medarbejdere fra Ungdoms-
skolen også besøge 8., 9. og 10. klasserne ude på 
deres skoler, så de kan få det nye program og stille 
spørgsmål eller komme med gode ideer.

Ungeinvolvering – det er jeres ungdomsskole!
Igen i år vil ungeinvolvering være højt på dagsordenen 
på Ungdomsskolen. En ny struktur vil skabe endnu 

bedre muligheder for at få de unge til ikke bare at del-
tage, men også at komme med idéer, tage medansvar 
og bestemme. 

Vi vil gerne involvere de unge, så de ikke bare ved, 
at Tårnby Ungdomsskole er deres ungdomsskole, men 
at de også kan mærke det i hverdagen, hvor deres go-
de idéer kan blive til noget, hvis de selv vil være med!

- Og så glæder os til at se jer på Ungdomsskolen fra d. 23. septem-
ber, hvor den nye sæson starter!

Ungdomsskolen – så er vi snart klar igen!

Alle flyrejsende har set de to ventende piger 
ovenfor rulletrappen i Terminal 3. Mød 
pigernes ”slægtninge” på Kastrupgård

Indtil 28. september indtager Hanne Varming Kastrup-
gårdsamlingen med et udvalg af hendes modeller. Ud-
stillingen Fra skitse til skulptur er blevet til i anledning 
af billedhuggerens 75 års fødselsdag i maj i år.

Hanne Varming har for længst indtaget sin helt egen, 
særlige plads i dansk kunsthistorie og hendes kunst 
er blevet en del af vores fælles bevidsthed. Hendes 
værker findes i det offentlige rum over det meste af 
landet, på torve, på pladser, i parker eller i bygninger 
som skulpturer eller som portrætbuster. Med sit skarpe 
blik, sin følsomme indlevelsesevne og sin sans for at 
indfange nuet har hun gennem en lang og imponerende 
karriere skabt vedkommende og betagende værker af 
mennesker - for mennesker.

Hanne Varmings foretrukne motiv - mennesket - skal 
forstås i bredest mulige forstand. Hun har modelleret 
høj som lav, tykke og tynde, unge, gamle, kongelige, 

kendte og ukendte, børn og ranglede teen-
agere. De optræder alene, i par eller som 
deciderede skulpturgrupper, der alt efter 
den placering, de er tiltænkt, er integrerede 
i om-givelserne.

Det kan være som familien på bænken i 
Hjørring, eller som de to unge kvinder, der 
læner sig ud over gelænderet i Terminal 3 i 
Københavns Lufthavn. De ”falder i” med os 
andre og bliver en del af mængden - sådan 
er mange af Hanne Varmings skulpturer 
gået hen og blevet folkeeje. 

Skulpturerne er modelleret i ler og siden 
støbt i gips og/eller bronze - på udstillingen 
kan man følge mange af stadierne frem 
mod et endeligt resultat, ligesom udstillin-
gen er ledsaget af store fotografier, der skil-
drer selve tilblivelses- og arbejdsprocessen 
fra skitse til skulptur. 

Levende bronze af 75-årige Hanne Warming

Hanne Warming med sine ventende 
piger i Københavns lufthavn.
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Tårnby LokaLafdeLing
aUgUST  2014

Krolf i Ældre Sagen

På et meget velbesøgt informationsmøde i juli 
måned blev vor nye krolfbane i Travbaneparken 
indviet.
Camilla Schwalbe, formand for Omsorgs- og 
sundhedsudvalget åbnede på kommunens vegne 
banen og slog den første kugle ud fra hul 1. 
Kommunen er blevet en attraktion rigere.
Ledere af Krolf team er Ernst Jensen og Sven- Erik 
Predstrup. Krolf mandag til torsdage kl. 10. Interes-
serede kan kontakte Sven-Erik på 40 54 63 28

Bowling
Nu står den nye sæson med bowling lige for døren. 
Har du lyst til at være med i den nye sæson kan du 
allerede nu tilmelde dig et af vore hold.
Kontakt Poul Jensen 24 80 12 26 for tilmelding og 
flere oplysninger om priser.

PilateS

Succesen med vor pilates fortsætter i den nye 
sæson. Solveig Sørensen vil i år sætte to hold i gang 
hver torsdag.
Pilates starter torsdag 2. oktober med hold 1 kl. 
09.30 og hold 2 kl. 10.30 og der er lige nu få ledige 
pladser, hvis du har lyst til at deltage.
Fra 27. september kan du henvende dig til Solveig: 
61 67 52 15 for tilmelding og info.

SøndagScaféen i PoStKaSSen ...
... holder åbent igen fra 31. august kl. 14-16.

iPad-KurSer for Begyndere 

Vores iPad kursus afvikles over de 4 onsdage i 
september fra kl. 10-12. Bemærk, at kurset alene 
er for ejere af en iPad (et Apple produkt). Holdet er 
begrænset til 6 personer og afholdes i Postkassen. 
Pris kr. 50 for hele kurset. Tilmelding til kontoret. 
Samme kursus afvikles også de første 4 onsdage i 
oktober.

taBlet-KurSer for Begyndere
Dette kursus er for ejere af en tablet (altså med 
Android styresystem - f.eks. en tablet fra Samsung, 
Acer, Denver, Lenovo, Medion). Kurset afvikles de 
4 onsdage i november fra kl. 10-12 i Postkassen. 
Holdet er begrænset til 6 personer. Pris kr. 50 for 
hele kurset.
Tilmelding til kontoret.

oPtimal ernÆring
Vi får besøg af SundhedsCrew.dk, der vil holde et 
spændende foredrag.
Hvorfor er det vigtigt med vitaminer og mineraler, 
kulhydrater og fedt? Hvorfor bør vi leve efter 
kostpyramiden?
Hvordan kan vi modvirke nogen af alle de livsstils 
sygdomme som rigtig mange mennesker er ramt 
af nu om stunder, såsom sukkersyge, allergier, 
hjertekarsygdomme og mange andre sygdomme?
Hvad er alternativet, hvis vi ikke magter at lave alt 
det mad?
SundhedsCrew.dk har alternativet med i form af 
sunde smagsprøver.
Der vil også være mulighed for at få en body 
scanning fra en professionel Tanita vægt (undtaget 
er deltagere med hjerte problemer, pacemaker eller 
andet).
Tanita vægten måler bla. indvendig i kroppen: 
Fedtprocent, BMR, Visceral fedt, BMI, Fysiologisk 
alder og TBWprocenten.
SundhedsCrew.dk står naturligvis klar til at besvare 
spørgsmål i pausen.
Tirsdag 16. september kl.13-15 i Postkassen.
Tilmelding til kontoret. Pris kr. 30,00 (inkl. kaffe og 
kage efter foredraget). Der vil være mulighed for at 
købe øl og vand til rimelige priser.
Traktementet er måske nok nederst i kostpyramiden.

Vore faSte aKtiViteter:
badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12

bowling i bowlingcentret englandsvej 
Onsdag kl. 10-14 (begynder 10. sept.) oBS: 
Torsdag kl. 10-12 (begynder 4. sept.)

bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen

Cykling fra porten ved p-pladsen på 
finderupvej 
Mandag kl. 10.30 

ipad kursus begyndere i Postkassen 
Onsdag kl. 10-12

kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 10

krolf i Travbaneparken 
Tirsdag og torsdag kl. 09.30 

Madlavning for mænd 
Torsdag kl. 17.00 
Korsvejens Skole, Skolekøkkenet

PC Undervisning i Postkassen 
Fredag kl. 9.30-11.30

Tablet kursus begyndere 
Onsdag kl. 10-12 Postkassen

Petanque på Vestamager 
Torsdage kl. 10 ved ved Vestamagerhallen

Pilates i Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30 

roning på Øresund 
Onsdag kl. 10

Svømning i kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30 
Torsdag kl. 14.30–15.30

Søndagscafé i Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

Tirsdagsklub i Skøjtehallen 
Tirsdag k. 10-14

Vandring fra den røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet 
Fredag kl. 10 Hyggeholdet

Lokalafdelingens kontor: Kastrupvej 324 • Tlf. 3252 0516
Kontortid: mandag til torsdag kl. 10 - 12

Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag fra 12.00 til 13.00. Har du brug for vor IT support eller 
vor handymand kan du kontakte kontoret i åbningstiden.

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

Ældre Sagen vil samle alle gode kræfter og danne 
fælles front i kampen mod ensomhed. Målet er at 
nedbringe antallet af ensomme danskere med 50 
procent.

”65.000 danskere over 65 år føler sig ofte 
ensomme, men ensomhed kender ingen alder, så 
vi har brug for en bølge af fællesskaber på tværs 

af generationerne. Skal vi mindske ensomheden 
i Danmark markant, kræver det, at kampen mod 
ensomhed gøres til en folkesag” siger direktør i 
Ældre Sagen Bjarne Hastrup.
Ældre Sagen starter den fælles front mod 
ensomhed med et større symposium i København 
torsdag 11. september.
Socialminister Manu Sareen har afsat 38 millioner 
kroner til, at hjemmehjælpere i en række 
kommuner kan dæmme op for ensomhed blandt 
ældre. 
Ældre Sagen i Tårnby er parate til at gå med i 
det frivillige arbejde i kampen mod ensomhed 
og håber også at Tårnby kommune vil deltage i 
kampen.
Har du lyst til, som frivillig, at være med i denne 
betydningsfulde indsats, så meld dig som frivillig. 
Kontakt vort kontor på Kastrupvej 324 eller pr. tlf. 
32 52 05 16.

Ældre Sagen Vil halVere enSomheden

flere arrangementer På 

www.aeldreSagen.dK/taarnBy
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Uddrag af prædiken søndag 15. juni:

”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene 
til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”

 (Matthæusevangeliet 28,18-19)  

Sorggruppe i Korsvejskirken 
- Til dig som har mistet og bærer sorg

Kontakt: Sygeplejerske Jan Øst-Jacobsen: 
tlf. 2627 6211/jan@oest-jacobsen.dk
Jordemoder Susanne Sommer: tlf. 2844 
0014/susannestorgaard@hotmail.com
Sognepræst Julie Aaboe: tlf. 5141 5429/
jua@km.dk

Sorggruppen mødes i kirkens lokaler om 
fredagen 14.00-16.00. Vi begynder igen 
fredag 22. august. Velkommen.

 Aktiviteter - September

På hospitalet som præst 
Korsvejstræf v. hospitalspræst Susanne 
Engberg
Hvad er sundhed? 
Hvad laver en hospitalspræst egentlig? 
Hvad sker der med mennesker, der er rykket 
ud af deres normale livssituation?
Tirsdag 2. september kl. 14.30

Gudstjenester
August    
Søndag 10. kl. 10.00 8. s. e. trin. Matt. 7,22-29  Aaboe
Søndag 17. kl. 10.00 9. s. e. trin. Luk. 12,32-48  Aaboe
Søndag 24. kl. 10.00 10. s. e. trin. Matt. 11,16-24  Aaboe
Søndag 31. kl. 10.00 11. s. e. trin. Luk. 7,36-50  Aaboe

September    
Mandag  1. kl. 19.00 Konfirmandvelkomstgudstjeneste  Aaboe/Herbst
Søndag  7. kl. 10.00 12. s. e. trin. Matt. 12,31-42  Herbst

’Mig er givet al magt i himlen og på jorden!’ Hvis 
en konge eller et politisk statsoverhoved kom med 
en sådan udtalelse, ville man anse vedkommende 
for at være intet mindre end farlig for verdens-
samfundet. Hvis en ganske almindelig borger stod 
frem på Facebook og sagde: ’Mig er givet al magt 
i himlen og på joden!’ ville man ikke anse ham 
eller hende for at være farlig for verden. Men 
man ville nok anse personen for at være farlig for 
sig selv og måske sine allernærmeste! 

Når udsagnet ’Mig er givet al magt i himlen og 
på jorden’ lyder foruroligende, er det fordi, vi 
forbinder magt med selviskhed, undertrykkelse, 
misbrug, uretfærdighed og frygt. Det bærer 
historien mange eksempler på. Det er næsten 
som om, at har man magt, vil man før eller siden 
misbruge den. Deraf det kendte fyndord: ’Magt 
korrumperer’. 

Selvfølgelig behøver det ikke være sådan. Der 
findes eksempler på det modsatte. Men ofte, 
alt for ofte rimer magt på misbrug. Ikke så 
snart har man fået magt, ikke så snart har man 
betrådt magtens korridorer, ikke så snart har 
man deltaget i magtens spil, før det, man har 
deltaget i, næppe kan tåle at komme på forsiden 
af Ekstrabladet. 

Men når udsagnet ’Mig er givet al magt i himlen 
og på jorden!’ kommer fra Jesus Kristus, kommer 
det netop ikke fra en politisk magthaver eller 
en almindelig borger. Det kommer fra den 
opstandne.  Her er der ikke tale om magt i ordets 
sædvanlige forstand og med magtens sædvanlige 
historie. Der er ikke tale om undertrykkelse, 
arrogance, misbrug, uretfærdighed og frygt. Ej 
heller om politisk magt, økonomisk magt, militær 
magt eller psykologisk magt. Der er med andre 
ord ikke tale om magt i verdens forstand. Der 
er tale om magt i Guds forstand. Der er tale om 
den magt, der er den største af alle, i himlen og 
på jorden, fordi den udspringer af det største af 
alt og bærer frugt i det største af alt. Vi taler 
om den magt, der er kærlighed, og som er Guds 
kærlighed.

Der findes altså to former for magt; den jordiske 
og den himmelske, verdens magt eller Guds magt, 
den magt vi forbinder med frygt og selviskhed 
og den magt, der er kærlighed og uselviskhed. 
Det indebærer, at vi bliver stillet over for et 
valg. Valget står mellem verdens magt eller 
Guds magt. Hvilken magt skal styre mit liv? Skal 
Guds kærlighed, troen på Guds kærlighed og 
håbet på Guds kærlighed være det styrende, det 
dominerende, i mit liv? Det der har magten i det 
liv, jeg lever? Eller skal jeg være behersket af 
drømmen om økonomisk magt, politisk magt eller 
psykologisk magt, så jeg kan få min vilje og, hvem 
ved, måske engang få hævn? 

’Mig er givet al magt i himlen og på jorden!’ 
indebærer et valg. Valget står ikke mellem 
magt eller ingen magt. For hvor vi end går, er 
der noget, der har magten over os.  Men der er 

heller ikke tale om magt i ordets sædvanlige 
forstand, hvor det bare drejer sig om at klamre 
sig til magten, så længe som muligt. Det drejer 
sig om Guds magt. Og i Guds magt er der faktisk 
en form for ’ingen magt’. For Guds magt viser 
sig i magtesløshed, og magtesløshed er en del af 
Guds magt. Det skyldes, at Guds magt udspringer 
af kærlighed og kærlighed er, at man giver sig 
selv hen for den, man elsker. Men det bliver 
kærligheden ikke mindre svag eller mægtig af. 
Og her er forskellen på Guds magt og verdens 
magt. For verdens magt kan ikke vise sig i 
magtesløshed, så ville den gå til grunde. Giver du 
afkald på politisk eller økonomisk magt, er det 
et tab, måske et uopretteligt tab. Anderledes er 
det med Gud magt. Giver du afkald på dig selv i 
kærlighed, er det en sejr. Og giver du ikke afkald 
på dig selv i kærlighed, er det i sandhed et tab, 
et uopretteligt tab. 

Det afgørende spørgsmål er; Hvilken magt sætter 
jeg min lid til? Hvilken magt håber jeg på? Hvilken 
magt vil jeg lade mig styre af? Hvilken magt vil 
jeg være lydig overfor? Biblens budskab er, at når 
alt kommer til alt, når alle vores bilag er kommet 
ud i det åbne, er kærlighedens magt, det eneste, 
der er værd at holde sig til. Og vi får endda at 
vide, at kærlighedens magt vil være med os alle 
dage indtil verdens ende. Det må også gælde 
den forestående sommer! Rigtig God og Mægtig 
Sommer!

Martin Herbst
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Kontakt  

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

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222. 

Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og 
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse 
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest 
fredag inden kl. 12.00.

”Livstræet”
– Korsvejskirkens dramaskole for børn
Her er leg, samarbejde, scenefærdigheder 
og bibelske temaer i centrum.
Vi begynder i uge 35, hvor der er 
en prøvetime. Her kan man få en 
introduktion til, hvordan undervisningen 
foregår samt møde de andre børn og 
læreren. Herefter kan man beslutte, om 
man vil fortsætte. Over 5 gange skal vi 
forberede et optrin med udgangspunkt i 
en bibelfortælling. Optrinnet skal vises 
til arrangementet: ”Børn, mad og kirke 
i Sierra Leone” mandag 6. oktober kl. 
17.15.
Skolen er for børn 9 – 11 år. 
Undervisningen kommer til at ligge en dag 
efter skoletid. Hvilken dag og tidsrum kan 
oplyses 12. august. 
For tilmelding og flere oplysninger 
kontakt dramalærer Lone Madsen på mail 
lone@korsvejskirken.dk eller  
telefon 6116 5509.

Studiekreds om De 7 Dødssynder   
v. Martin Herbst
Torsdag 4. september kl. 19.30: Dovenskab 

Helt op til senmiddelalderen spillede de syv dødssynder 
og deres modsvarende dyder en afgørende rolle 
for kristen dannelse, selvforståelse, bodspraksis og 
mission. Med reformationen og oplysningen bliver 
traditionen om dødssynderne spredt for alle vinde og 
ender til sidst som reklameslogans for is, vin eller øl.

Men sideløbende med denne glemsel har det vist sig umuligt at afskaffe dødssyndernes 
alvor og aktualitet. Den økonomiske og økologiske krise minder os om, at grådighed 
og frådseri er andet end uheldige levn fra en katolsk fortid. Den oprindelige betydning 
af ’dovenskab’ var snarere depression og livslede end fysisk ugidelighed. Ofte bliver 
tematikkerne om dødssynderne taget op i populærkulturen. Det gælder fra David Finchers 
oscarnominerede Se7ven til den aktuelle japanske mangasucces The Seven Deadly Sins. 

I studiegruppen beskæftiger vi os med følgende spørgsmål: Hvorfor opstod traditionen 
om de syv dødssynder? Hvad er den oprindelige betydning af de forskellige synder? 
Hvori består deres nutidige aktualitet? Er det i den forbindelse rigtigt, hvad flere og 
flere hævder, at traditionen om dødssynderne udgør en vigtig men overset ressource for 
moderne psykologi, terapi og diagnosticering? Hvordan kan man leve med dødssynderne 
på en konstruktiv måde?

I forsøget på at tilnærme os nogle svar på sådanne spørgsmål tager vi på en rejse fra den 
egyptiske ørken til vestens klostre og videre til det moderne samfund, hvor bevidstheden 
om dødssynderne og deres modsætninger fortsat kan være en uvurderlig kilde til 
selverkendelse, spiritualitet og livsmod.

Vi er nu nået til dovenskab, der altså er alt andet end dovenskab! Du skal være 
velkommen, selvom du ikke har deltaget tidligere. Aftenen indledes med et oplæg 
hvorefter, der er fælles drøftelse. 

Mød den dansende munk!
Velkommen til workshop ”Livets dans” med den tyske franciskanermunk broder George!

Du vil opleve
En unik underviser • Dans i cirkel til sang og musik i kirkerummet  

• Glæden ved bevægelse • Fællesskab i dansen •  
En anderledes indgang til bøn og meditation  

• En lille forfriskning

Det praktiske:
Dansevenlige sko kan anbefales! Der vil være dansk oversættelse! Det koster ikke noget 

at deltage! Tilmelding ikke nødvendig! 
Værter: Danseleder Kamilla Bugge & kirke- og kulturmedarbejder Lone Madsen.

Fredag 15. august kl. 19 – 22

Minikonfirmander
Til forældre til 
børn som snart 
går i 3. klasse

Børn, som snart 
går i 3. klasse på 
Kastrupgårdsskolen 
og Korsvejens Skole 
skoleåret 2014/15, 
inviteres hermed 
til minikonfirmand-
undervisning i 
Korsvejskirken.
Dit barn vil 
gennem fortælling, 
samtale, leg og kreative aktiviteter lære 
kirken og dens traditioner at kende.
Det koster ikke noget at være med.

Undervisningen begynder i uge 35 og 
slutter midt i december og kommer til at 
ligge en dag lige efter skoletid. Yderligere 
oplysninger angående forløbet fås hos 
underviser Lone Madsen på mail lone@
korsvejskirken.dk eller telefon 6116 5509
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Cykeltur, kirketårne og ”Hvor blev lykken af”

Gudstjenester

August
Søndag 3.  7.s.e.t. 10.00 Hansen
Søndag 10. 8.s.e.t. 10.00 Nielsen
Torsdag 14. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen
Søndag 17. 9.s.e.t. 10.00 Bertelsen
Søndag 24. 10.s.e.t.  10.00  Bertelsen
Lørdag 30. Dåbsgudstjeneste 12.00 Hansen
Søndag 31. 11.s.e.t. 10.00 Hansen

Det er skønt at cykle en tur en 
sommeraften i august: F.eks. langs 
diget på Amager eller rundt på 
Sjælland. Forleden aften cyklede 
mit cykelhold og jeg rundt om 
Arresøen: ”Kirkeruten”, som 
mit cykelhold med store smil 
gjorde mig opmærksom på, 
at man kalder den – fordi der 
er kirker overalt i landskabet.. 

Mange af landsbykirkerne har 
ligget der næsten lige så længe 
som Tårnby Kirke, som er én af 
Københavns ældste kirker, hvor den 
oprindelige kirke dateres tilbage til 
11-1200-tallet.

Vi får øje på kirketårnene som 
rager op. De har fungeret som 
pejlemærker – men også som 
udkigs- og vagtposter. Fra 
glughullerne i Store Magleby Kirke 
havde modstandsfolk f.eks. godt 
udsyn over flyvebanen.

For tiden spørger nogen, hvad vi 
skal med kirkerne. Alligevel bliver 
der et ramaskrig, når biskoppen 
truer med at lukke sognets kirke. 
Af en eller anden grund hænger vi 
ved. Og det hænger måske sammen 
med, at kirken – så længe den og vi 
overhovedet trækker vejret – har sin 
betydning. Også når vi ikke går ind.

Der er forskellige holdninger til 
kristendom. Helt enige bliver vi 
måske aldrig. Alene det, at vi har 
4 evangelier/beretninger om Jesus 
med forskellige vinkler, er en kilde 
til samtale. Men hvis kirken ikke var 
her, hvor skal vi så gå hen, når vi får 
brug for højt til loftet og et større 
perspektiv på vores liv?

Hvor skal vi gå hen for at fejre 
kærligheden eller for at sige tak? 
Hvor skal vi gå hen for at høre 
ordene til trøst om en større 
barmhjertighed og om et stædigt 
håb om mening, når livet går i 

stykker?  Ord, tanker 
og musik, der meget 

gerne skulle give 
os nyt mod til 
at gå ud igen.. 

Vi ville savne et sted som kirken.

Sidste sommer indledte digteren 
Søren Ulrik Thomsen en tale på 
Statens Museum for Kunst med at 
sige: ”Hvor tit har man ikke stået over 
for en skulptur eller lyttet til et stykke 
musik, hvis hensigt man umuligt 
kunne gøre rede for, men hvorfra der 
ikke desto mindre, hver eneste gang 
man vendte tilbage, blev ved med at 
strømme ny betydning?”

Måske kan digterens ord også gælde 
for kirkebygningen? Det hus, der 
har stået her i over 800 år, hvor folk 
er kommet gennem generationer.

Søndagens bibeltekst handlede om 
et ungt menneske, som kom til Jesus 
for at spørge om, hvordan han selv 

kunne sørge for at få sig et evigt liv. 
I dag havde han måske spurgt om, 
hvordan han kunne blive verdens 
lykkeligste mand? Jesus svarer den 
ifølge ham selv moralsk perfekte 
unge mand med et syret svar: ”Det 
er lettere for en kamel at komme 
gennem et nåleøje” ( .. ) ”Kun én 
er den gode”… En af pointerne er, 
at til trods for at målinger fortæller 
os, at vi er verdens lykkeligste folk, 
vil det aldrig lykkes os at opnå 
fuldstændig perfektion.  Kun én er 
den gode, dvs. Gud. Vi andre må 
finde os i at være noget mindre end 
perfekte – og holde op med at lade 
som om, vi har magt over liv, død 
og kærlighed…  

I kirken sætter Guds ord en 
dagsorden, der er anderledes 
end den vi er vant til…   Dåben 
handler om, at vi skal hvile i Guds 
kærlighed. Og det kan vi sagtens 
– selvom vi i det personlige/ i  
samfundet og hvor vi nu færdes 
– ikke lever op til alle lykke-
parametrene eller er fuldkomne… 
Det hele begynder med 
kærlighedens øjne… Det er dét alle 
kirketårnene på vores vej – cykelvej 
eller veje i det hele taget – skal 
minde os om! Og derfor er det godt, 
at de tårne rager op i landskabet. 

Glædelig sensommer til alle!
Sognepræst Rikke Bjerregaard 

Bertelsen

”Nej, jeg taler ikke om Twitter. 
Jeg ønsker i bogstavelig forstand, at du følger mig.”
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AUGUST 2014
Møder og arrangementer

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup Tlf.: 
3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.

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

Sognepræst Rikke Bjerregaard 
Bertelsen Tlf.: 2124 6834, e-mail: 
rbb@km.dk Træffes på telefon. Mandag 
er fridag.

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

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

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

Menighedsrådets formand 
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00

Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen, 
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe, der 
fortrinsvis består af enker og enkemænd.                                                                 
Gruppen mødes efter aftengudstjenesten som regel 
den 2. torsdag i måneden, og desuden til særlige 
arrangementer. Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 32504186.  

Netværksgruppen mødes: 
Efter aftengudstjenesten torsdag 14. august. 
Ved gudstjenesten er en ”Ønskekoncert”, hvor 
kirkegængerne selv vælger de salmer, der skal synges. 
Efter gudstjenesten viser medlem af netværksgruppen 
Ole Petersen lysbilleder og holder foredrag med titlen 
”Livet på skinner, fortrinsvis sporvogne”. Alle er 
meget velkomne.                                  

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 21. august kl. 10.30 ved Rikke Bertelsen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 15. august kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… holder sommerferie, 
men vi er tilbage igen til 
oktober. Babysang er et 
tilbud til forældre på barsel.                                                                                                    Vi 
mødes seks torsdage kl. 11.00 i Tårnby 
kirke og synger børnesange- og salmer med fagter og 
rytmik. Vi begynder igen torsdag 2. oktober.  
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 
32504186. Det er gratis at deltage i Babysang.  

For konfirmander
Skal du konfirmeres i 2015, og går du på en skole i 
Tårnby sogn, eller er bosiddende i Tårnby sogn, men 
nåede ikke indskrivningen i maj, så kan du stadig 
nå at henvende dig til en af præsterne. Går du på 
Løjtegårdsskolen, skal du kontakte Karsten Møller 
Hansen, alle andre skal kontakte Ida Nielsen.

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

Gæsteprædikant
Ved Højmessen søndag 10. august er det Tårnby 
Kirkes forretningsfører Martin Palsmar, der prædiker. 
Efter gudstjenesten er der kaffe i Mødestedet.                                                                                                              

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 ønsker at bruge den.
Ønsker man f. eks. at benytte kirkebilen en sønsdag, 
skal man således bestille den senest fredag kl. 12.

Flyttedag
Jeg har været ved Tårnby Kirke i præcis 8 år. Det 
synes som var det forleden, at jeg blev indsat på en 
varm og for mig uforglemmelig søndag i august 2006. 

Men tiden er også et subjektivt fænomen, skrev 
Augustin, men med en objektiv begrænsning, det er 
kun vor herre som har transformeret det fænomen. 

Tiden er dog gået og jeg har været glad for den, 
det har været en god tid ved vores kirke, og jeg har 
tænkt mig at blive her en tid endnu, for det er sådan, 
som I nok efterhånden ved, at embedet efter pastor 
Woller blev frit og skulle besættes og det er så blevet 
mig, der blev udvalgt til det og det vil jeg gerne takke 
menighedsrådet for og de vil vist gerne holde en lille 
reception for mig og for jer i forbindelse med min 
indsættelse i mit nye embede.

Jeg vil blive indsat ved provst Poul Bo Sørensen ved 
højmessen søndag den 31. august kl. 10.00. Vi vil 
dele gudstjenesten og bagefter er der så et glas et eller 
andet, vigtigere er det dog om I havde lyst og tid til at 
komme, I er i hvert fald inviteret.

Mvh Karsten, nu kirkebogsførende og 
begravelsesmyndighed i daglig tale KBF og det er ikke en 

gymnastikforening.

Fakta om  en kirkebogførende 
Før 1981 var en sognepræst i den danske 
folkekirke den øverste og dermed ansvarlige præst 
i et sogn. Hvis et sogn havde flere præster, blev de 
øvrige kaldt kapellaner eller andenpræster. Efter 
1. maj 1981 har samtlige præster, som er ansat i 
Folkekirken fået titel af sognepræst.

Der er dog fortsat en forskel, idet den stilling, 
der før 1981 blev betegnet som sognepræst, nu 
har fået betegnelsen kirkebogsførende sognepræst 
og begravelsesmyndighed. Betegnelsen ses ofte 
forkortet som Sognepræst (kbf ).

Fra wikipedia
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Kastrup Kirke - 
aktiviteter i august

Babysalmesang
Nu er det tid til det 8. hold 
babysalmesang og der er sta-
dig pladser på holdet. baby-
salmesangen er for børn, der 
ved start er imellem 3 og 7 
måneder. babyer får mulighed 
for at udvikle deres sanser via 
forskellige aktiviteter. Natasja 
Knudsen leder børn og foræl-
dre igennem salmerne med 
fagter og lærer os enkle danse 
krydret af klaverspil og enkle 
rytmeinstrumenter.

Udgangspunktet er salmer, 
sange og remser, hvor vi ofte 
synger det første vers flere 
gange, så man hurtigt får lært 
dem. Det bliver 10 onsdage.

Tilmelding til Grethe på 
grbh@km.dk. Læs mere på 
www.kastrup-kirke.dk
Onsdag 13. august kl. 10 i 
Kastrup kirke

Cool Kids...
... børnegospelkor  for alle 
børn i 2. klasse og opefter. Vi 
synger gospelsange, spirituals 
og moderne salmer. Vi træner 
og udvikler vores brug af stem-
men. Vi bevæger os og bruger 
kroppen til at lave musik med.

Korleder er Natasja Sonne 
Madsen. Kontakt Natasja Mad-
sen på tlf. 2749 0525 for til-
melding og nærmere info – el-
ler mød op første gang.
Onsdag 13. august kl. 14.15-
15.30 i Kastrup kirkecenter

Musikalsk legestue
Kom en gang hver uge
og vær med i musikalsk lege-
stue
Tænk, måske møder du en ven
du får lyst til at mødes med 
igen
både stor og lille
skal synge og spille
Sammen med mor eller far
bli’r stemningen rar
Og i et rum, hvor der er godt at 
være
skal vi sammen lege og lære
Med stemme og krop
gør vi store hop
I spil og dans
får vi rytmesans
Og når klokken er blevet kvart 
over fem
er det tid at vende næsen hjem

Leder af legestuen er Natas-
ja Madsen, som er musiklærer 
og har babysalmesang samt 
børnegospelkoret Cool Kids 
i Kastrup kirke. Legestuen 
holdes over 10 onsdage i ef-
teråret. Tilmelding til Grethe 
3250 9972 eller grbh@km.dk  
Start: Onsdag 13. august kl. 
16.15-17 i kirkecenteret

Minikonfirmander
Hvert år tilbydes børn, der går 
i 3. klasse, at blive minikon-
firmander. Vi kalder det også 
dåbsoplæring. For uanset om 
de er døbte eller blot overve-
jer at blive det, så vil dåben 
og det, den indeholder, være 
det helt centrale omdrejnings-
punkt for det, vi fortæller jeres 
børn i undervisningen. 

Vi kommer omkring nogle 
af livets store spørgsmål, som 
livets begyndelse og slutning. 
Vi snakker om, hvorfor vi fejrer 
jul, påske og pinse. Og finder 
frem til, hvad kristendommens 
indhold og budskab er. Og hvil-
ken betydning, det har, at have 
en kristen livsholdning. 

Underviser er Kirke-kultur-
medarbejder og cand. teol. 
Grethe Hamborg og sogne-
præst Elizabeth Laursen. 
grbh@km.dk eller 3250 9972. 
Tilmelding kan ske til Grethe 
på grbh@km.dk
Start torsdag 28. august 
kl. 14.15–16.15 i Kastrup 
kirkecenter

Skelgårdskirken - 
aktiviteter i august

Sommertræf
Sommertræf er en mulighed 
for at mødes i den periode, 
hvor mange af de almindelige 
aktiviteter i Skelgårdskirken 
ligger stille. Man får talt sam-
men lidt på tværs, både børn, 
unge, ældre og alle dem midt 
i mellem. Der er kaffe, hygge, 
sang og andagt – og snobrød 
mv., alt efter hvem der kom-
mer, og hvordan vejret er. Alle 
er velkomne hos Lillian og Pe-
ter Søes, bøllundvej 8.
Mandag 11. aug.  kl. 19.30

Studiekreds over

”Tilgivelse er ikke for 
tøsedrenge”
Med udgangspunkt i sin bog 
vil ungdomspræst ved Skel-
gårdskirken, Flemming bak 
Poulsen, i studiekredsen gen-
nemgå tilgivelsens enkle og 
svære, dejlige og hårde virke-
lighed.

Du kan deltage i studiegrup-
pen uden forudsætninger, men 
det vil være en fordel at læse 
med i bogen. Man skal ikke 
melde sig til, bare møde op.
Første gang: onsdag 13. 
august  kl. 19.00

Offentligt 
Menighedsrådsmøde
Torsdag 14. august  kl. 19.

Kirkens UngdomsKlub 
Jubilæumsfest og sæsonstart.
Tirsdag 19. august  kl 19.

Orgelkoncert
Den polsk/franske stjerneor-
ganist Lidia Ksiazkiewicz vil 
spille et koncertprogram for 
både orgel og flygel. Lidia Ksi-
azkiewicz er professor ved mu-
sikkonservatoriet i Strasbourg 
samt titulær-organist ved Ca-
thédrale de Laon og har vun-
det et utal af priser ved inter-
nationale orgel-konkurrencer, 
og optrådt i mange europæi-
ske lande.  Koncerten er gratis
Tirsdag 19. august  kl. 19.30

Morgensang 
v/ kirkens præster. Efterføl-
gende fællessang 
Onsdag 20. august  kl. 10.

Koncert - SAS koret
Onsdag 20. august  kl. 19. 

Plejehjemmet 

Gudstjeneste v/ Peter Søes
Torsdag 21. aug. kl. 10.30

Soiré - musikcafe
Torsdag 21. august  kl. 19.

Kirkefødselsdag 
... i kirken for børnehaver og
vuggestuer
Fredag 22. august  kl. 10.

Jubilæumsmarked
Skelgårdskirken fejrer 25-års 
jubilæum og jubilæumsugen 
slutter med Vestamagers stør-
ste kræmmermarked. Reserver 
allerede nu den bedste bod 
ved personlig henvendelse på 
kordegnekontoret, Der betales 
100 kr. for en stadeplads og 
beløbet går ubeskåret til Fol-
kekirkens Nødhjælp.

Tilmelding og betaling på 
kirkekontoret hos kordegn 
Marlene Søberg Kristiansen på 
tlf. 3253 7744 mandag-fredag 
kl. 10-14, torsdag tillige kl. 16-
18 eller på maskr@km.dk
Lørdag 23. august  kl. 10-15. 

Sorg uden blomster
Samtalegruppe om samlivs-
brud v/ Chr. Møller-Christen-
sen og Poul bo Sørensen.

Samtalegrupper har vist sig 
at være til stor hjælp for man-
ge i den vanskelige situation, 
hvor samlivet er gået i stykker. 
Deltagerne i samtalegruppen 
har fælles skæbne, kan finde 
fælles trøst og få fælles hjælp 
til igen at blive hele menne-
sker.
Første gang 26. august - 
derefter 5 gange i september 
og oktober, alle dage kl. 17.

Budgetsamråd
Offentligt møde onsdag 27. 
august  kl. 20.

Basar udvalgsmøde
Traditionen tro holder vi ju-
lebasar; i år bliver det 30. no-
vember. Alle, der har lyst til 
at være med til at planlægge 
årets basar, er velkomne til 
mødet onsdag 27. august kl. 
19.30. Du er også velkommen 
med forslag, ris eller ros hos 
basarudvalgets formand Gerd 
Lottenburger Viktor på gtvik-
tor@webspeed.dk.
Onsdag 27. august kl. 19.30

Salmemaraton
Et langdistanceløb, der kaster 
mange glæder af sig under-
vejs, nemlig glæden ved at 
synge sammen og tid til for-
dybelse i nogle af dansk digt-
nings smukkeste tekster.

Alle er velkomne og hver 
fugl synger med sit næb.
Torsdag 28. aug. kl. 19-21. 
DDS nr. 553-575

Maleriudstilling 

Til Skelgårdskirken 25 års 
jubilæum 17. august har 18 
lokale kunstnere udsmykket 
kirken med deres kunst.  
- Det er virkelig flot, at vi har 
så mange kunstnere i kirkens 
område, så vi vil opfordre folk 
til at komme og se den flotte 
udstilling, hvor værkerne er 
malet af vores medborgerne, 
udtaler kunstudvalget ved 
Skelgårdskirken. 

Kirken afholder reception 
for de udstillende kunstnere 
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Nyt hold babysalmesang
For babyer fra 3 – 7 måneder  
Start: Onsdag 13. august kl. 10 
Tilmelding grbh@km.dk

Nyt hold Musikalsk 
legestue
For børn fra ca. 1 - 3 år
Start: Onsdag 13. august kl. 16.15 
Tilmelding grbh@km.dk

Børnegospelkoret   

Cool Kids
begynder igen efter ferien
Onsdag 13. august kl. 
14.15-15.30
For sangglade børn fra 2. klasse

Minikonfirmander
For børn i 3. klasse
Start: Torsdag 28. august
Og hver torsdag kl. 14.15-16.15
Tilmelding til grbh@km.dk
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ADVOKATERNE
mØLCK & LArseN

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

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

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

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

August
Søn. 10.  
10.00 Højmesse P. b. Sørensen
Søn. 17. 
10.00 Jubilæumsgudstjeneste
v/ biskop Peter Skov-Jacobsen

Lør 23. 
11.00 Dåbs- og fam.
gudstjeneste Peter Søes
Søn. 24.
10.00 Højmesse Mehlsen
12.00 Rytmisk gudstj. Poulsen
Søn. 31.
9.00 Gudstj. Poul bo Sørensen
10.00 Højmesse Peter Søes

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

August
Søn. 10.
10.00 Elizabeth Laursen – 
præd.: Cand. teol. Grethe 
Hamborg

Søn. 17.
10.00 Susanne Steensgaard
Søn. 24.
10.00 Susanne Steensgaard
Søn. 31.
10.00 Elizabeth Laursen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

Skelgårdskirkens jubilæum
Skelgårdskirken fejrer 25-
års jubilæum. 
Den oprindelige dato er 30. 
juli, men af forskellige årsager 
fejres jubilæet først 17. august 
kl. 10, hvor Københavns bi-
skop Peter Skov Jakobsen 
prædiker ved gudstjenesten, 
der indleder jubilæumsdagen 
og en spændende og alsidig 
jubilæumsuge.

Alle sognets beboere er in-
viteret til gudstjenesten den 
dag. Menighedsråd og præster 
glæder sig rigtig meget til at 
se jer alle. 

25 år synes ikke at være så 
mange i sammenligning med 
de andre gamle kirker i vores 
kommune – ja rundt omkring i 
Danmark – men der kan nu alli-
gevel sagtens fortælles meget 
godt fra de første 25 år og fra 
årene forud for opførelsen af 
Skelgårdskirken.   

Hele tanken omkring en kir-
ke på Vestamager har udspring 
i Menighedshuset/ Filialkirken 
på Oliefabriksvej. En stor for-
samling af gode mennesker 
samledes der fra 1959 og som 
tiden gik, blev rammerne for 
små og derfor var ønsket en 
større kirkebygning på Vesta-
mager. Lufthavnsbyggeri og 
motorvejsbyggeri forhindrede 
i flere år Tårnby Menighedsråd 
i at finde en passende place-
ring for en ny kirke på Vesta-
mager.
Men i 1986 tog planerne om 
en ny kirke endelig fart. Der 
blev nedsat en kirkekomite, 
s o m 
skul-

le definere ønskerne omkring 
kirkebygningens størrelse og 
indhold. Det skete ved møder 
og ved ekskursioner til andre 
kirker i Københavns og Helsin-
gørs stifter.

En af ekskursionerne fandt 
sted på årets værste snevejrs-
dag – og kortegen af biler kun-
ne derfor ikke følge hinanden. 
En af bilerne blev væk og da 
den endelig genfandt de andre 
biler og personer i kortegen, 
blev føreren af den bortkomne 
bil mødt med en bemærkning 
om, at ”hvis det er sådan I vil 
drive kirke på Vestamager, så 
kan det da kun gå galt….”

Kirkemurene og kirkestolene 
skiftede hurtigt farver
Der blev valgt et kirkeprojekt 
og nu skulle der møbleres.

På en anden ekskursion 
skulle kirkekomiteen be-
slutte, hvilken farve kirken 
skulle have. De fleste i komi-
teen sværgede til den røde 
farve, så kirken kunne matche 
Vestamagercenteret, men ar-
kitekten syntes nu, den skulle 
være hvid.  På ekskursionen, 
der strakte sig over en hel dag, 
skulle der så være en frokost-
pause. Det var på Asminderød 
Kro og alle kirkekomitemed-
lemmerne sagde før pausen 
”...kirken skal være rød ... det 
bestemmer vi”. Men frokosten 
gjorde rigtig godt og det sam-
me gjorde arkitektens velta-
lenhed, for efter kaffen sagde 
alle, at kirken skulle være 

hvid og sådan 

blev det. Smukt og flot rejser 
den smukke Skelgårdkirke sig 
i horisonten og er med sin 
hvide farve synlig fra Avedøre 
Holme til Dragør og når vi en-
ten rejser eller vender tilbage 
til Amagerland med den dej-
lige strand.  

Kirkestolene var af kirke-
komiteen bestemt til at være 
røde, men arkitekten syntes 
nu, de skulle være blå og så-
dan blev det. Dog sendte fir-
maet først sorte stole, men de 
blev udskiftet til blå, der så i 
nyere tid er blevet skiftet til 
sorte, fordi det ikke længere er 
muligt at købe blå gjord.

Dersom Herren ikke bygge 
huset, er bygmestrenes møje 
forgæves...
Den 30. juli 1989 oprandt og 
Skelgårdskirken blev indviet 
under stor bevågenhed fra be-
folkning og sogn. 

biskop Ole bertelsen stod i 
spidsen for den 23-personer 
store procession af præster fra 
nær og fjern, da Skelgårdskir-
ken blev indviet som Kirken på 
Vestamager.

Mange mennesker var mødt 
op til kirkeindvielsen og de er 
siden troligt kommet igen til 
gudstjenester og til den brede 
vifte af aktiviteter, som kir-
ken udbyder. Skelgårdskirken 
har altid og vil også fremover 
emme af aktiviteter i gudstje-
nesterne og udenfor kirkerum-
met, hvor der er altid plads til 
én mere.

Menighedsrådet og præster 
har gennem årene været me-
get tak- nemmelige for 
d e n o p b a k n i n g , 

der har været 
og stadigvæk 
er fra sog-
nets mange 
f r i v i l l i g e 
til at hjæl-

pe med 
mangt 

o g 

meget. Kun med de frivilliges 
hjælp har det været muligt 
med et så stort udbud af akti-
viteter og så mange gudstje-
nester. 

Her er mange blevet døbt, 
mange konfirmeret og mange 
er blevet viet, ligesom flere er 
stedt til hvile. Skelgårdskirken 
er kommet for at blive den ak-
tive kirke på Vestamager.

For ovenover alt dette 
spændende arbejde råder jo 
kun Gud foroven - Han råder 
for Skelgårdskirkens sag. Må 
det vare mange år frem.

I jubilæumsugen er der 
mange spændende arrange-
menter. 
Se mere i annoncen på 
side 34 og på http://www.
skelgaardskirken.dk/

efter gudstjenesten søndag 
31. august, hvor kunstnerne vil 
være til stede og fortælle om 
baggrunden for deres kunst.
Reception søndag 31. august 
efter gudstjenesten ca. kl. 
11.30-13. Udstillingen er 
åben søndag 17. august 
til  fredag 26. september i 
kirkens åbningstid fra kl. 
10-14 på hverdage, søndage 
i kirketiden.
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Fra menighedshus over 
filialkirke til sognekirke

Engang lå der et menigheds-
hus på Oliefabriksvej. Det 
blev begyndelsen til rejsnin-
gen af Skelgårdskirken

I 1959 fik Tårnby kirke et me-
nighedshus på Oliefabriksvej 
180 og Kirkefonden forærede 
huset en klokkestabel, som 
dog aldrig kom i brug.

Naboer fik nedlagt forbud. 
Ved en senere ombygning fik 
Kirkefonden klokken tilbage. 
Den står nu ved Asmild kirke i 
Viborg stift og ringer til kirke-
lige handlinger.

Det lå i kortene og tankerne 
hos menigheden, at der med 
tiden skulle bygges en rigtig 
kirke på stedet. I et brev fra 
Tårnby sogns menighedsråd 
til Kirkeministeriet af 16/2 
1960 findes flg. afsnit: ”På 
foranledning af en kreds af 
yngre familier er der i det for-
løbne efterår blevet opført et 
menighedshus på en grund 
beliggende Oliefabriksvej 180 
i Tårnby sogn. Menighedshu-
set er opført på privat initiativ 
og for egen regning og risiko, 
idet menighedsrådet dog er 
meget interesseret i arbejdet 
og håber, at det med tiden må 
kunne danne udgangspunkt 
for en eventuelt kommende 
kirkesag.” 

Men udviklingen af Vesta-
mager forrykkedes tyngde-
punktet i sognet imidlertid så 
meget, at det ville være rime-
ligere at placere en ny kirke 
en hel del sydligere.

I 1967 rettede man hen-

vendelse til Tårnby Kommu-
nalbestyrelse der reagerede 
positivt. I en foreløbig lo-
kalplan for det nuværende 
Vestamager Center, blev der 
afsat plads til en kirke. Des-
uden havde man nær kontakt 
med Kirkefondet, der var pa-
rat til at yde al mulig støtte. 

Der gik nu en halv snes år, 
indtil det endelig blev afkla-
ret, at lufthavnen skulle for-
blive. Dermed var der endelig 
åbnet mulighed for, at Vesta-
magers kirkekomite kunne 
fortsætte sit arbejde.

byggevirksomheden Kay 
Wilhelmsen skulle have stået 
for opførelsen af centret, men 
deres fallit ændrede væsent-
lig på planerne for centerets 
omfang og stedet for den 
kommende kirkes placering 
var nær ved at finde sin ende-
lige afgørelse. 

Sognedeling
Der var var nødvendigt med 
en sognedeling og et me-
nighedsråd for det nye sogn. 
Skulle det nyvalgte råd ad-
ministrere byggeriet sam-
men med kirkekomiteen, eller 
skule man lade Tårnby sogns 
kommende menighedsråd 
(der var nyvalg til menigheds-
rådene 7. november 1984) 
styre byggesagen. Efter grun-
dige drøftelser i menigheds-
rådet og i kirkekomiteen valg-
tes det sidste. 

I 1984 ændredes menig-
hedshuset til en filialkirke un-
der Tårnby kirke og opgaven 
med at dele sognet tog fat. 
Man forventede en ny kirke 
opført ”inden for få år”.

Sognet skulle ligge mellem 
Finderupvej-Løjtegårdsvej-
Englandsvej-linjen til græn-
sen for Store Magleby sogn. 
Dog med den undtagelse, at 
Tømmerupvej-området stadig 
skulle høre til det gamle Tårn-
by sogn, dels fordi man ikke 
ville bryde det nære tilhørs-
forhold, og dels fordi dette 
område hørte til Løjtegårds-
skolens distrikt. 

Fra 25-års jubilæumshæfte 
for menighedshuset på 
Oliefabriksvej (1984). 

Skrevet af Christen Burskov 
Christen, P. Johs. Rasmussen, 
M. Toft Jacobsen. Andre kan 
have deltaget. Forkortet og 

bearbejdet af red.

Forside fra 
jubilæumshæftet, da 

menighedshuset havde 25 
års fødselsdag og i 1984 var 
filialkirke. S
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25 års jubilæum
Søndag 18. august
kl. 10.00 Højmesse, festgudstjeneste
v/ Københavns biskop Peter Skov-Jacobsen.
12.00 Reception – let anretning – lokalt øl og lokal is fra isbil.
Noget for børn udendørs.
19.00 Amager Gospelkor.

Mandag 18. august
Musikalsk underholdning.

Tirsdag 19. august
16.30 Kulturvandring Frederiksberg Kirkegård
Efterfølgende middag i de små haver – hele arrangementet 
er ved egen betaling. Tilmelding til rundvisningen og 
spisningen samt betaling for rundvisningen 40 kr. ved personlig 
henvendelse på kordegne-kontoret – mandag-fredag kl 10-14 – 
torsdag tillige kl. 16-18. Der bliver rift om pladserne…
19.00 Jubilæumsfest og sæsonopstart i Kirkens UngdomsKlub 
(KUK).
19.30 Orgelkoncert v/ Lidia Ksiazkiewicz.

Onsdag 20. august
10.00 Morgenandagt med efterfølgende fællessang på 
kirketorvet
16.30 S Kor Kirkens ungdomskor.
19.00 Koncert med SAS koret.

Torsdag  21. august
19.00 Soirée – musikcafe med de musikere der er tilknyttet 
kirken.

Fredag 22. august
10.00 Kirke-børnefødselsdag.
Kom til kirkens fødselsdag – børnehaver og vuggestuer.
Vi får boller og saftevand og en ballonkunstner vil trylle for os.

Lørdag 23. august
10.00-15.00 Kræmmermarked med surprice-underholdning.
Under hele jubilæumsugen vil der i kirken være kunstudstilling 
af lokale kunstnere, der er bosiddende i Skelgård sogn. Der vil 
ligeledes være små matinéer på kirketorvet hen over ugen – så 
hold øje med kirkens hjemmeside og opslag i kirkens vinduer.
Søndag 24. august
10.00 Højmesse
11.30 Fælles bøn for skelgårds kirke- og sogn
12.00 Rytmisk Gudtjeneste

Ret til ændringer forbeholdes.
Jubilæumsudvalget
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
tlf.: 50 90 85 07

Få et nyt stærk decratag
Det er stærk

Det ser godt ud

Et er farveægte

Det er dansk produceret

Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti

Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. 
vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. 
Sommerferie til 11. september

Pensionistforening
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Sommer i Gedesby 15.-22. august
Banko fredag 29. august

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Sommerferie til september.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Hver anden torsdag klokken 15-17 i Foreningscen-
tret Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Ny sæson starter 4. september.

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. Se 
Tårnby Kommunes informationsannonce s. 5-8.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 5-8.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Ingen oplysninger modtaget.

Annoncering på 
GedemarKedet er gratis 
for private for genstande 
op til 1500 kroner, ting som 
bortgives eller byttes væk. 
Ønsker om at blive optaget 
på GedemarKedet skal 
mailes til redaktionen@
taarnbybladet.dk
Ydelser mod betaling 
medtages ikke.Nu også 
pladsen for private 
loppedmarkeder. Husk at 
maile i god tid.
Annoncering kan kun 

finde sted ved opgivelse 
af fastnet  telefoner eller 
mobiltelefoner med 
registreret ejer.  
Annoncer med 
telefonnumre, som ikke kan 
identificeres, optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig 
intet ansvar for lødigheden 
af de udbudte genstande, 
men forbeholder sig ret til at 
redigere eller helt udelade 
annoncering.

Shara Kay 
POrCelænS fiGUr, det 
1. kys. Helt ny i æske: 
110,-. 2829 5202
tOmtOm GPS, som ny. 
350,-. 2829 5202
tO flOtte KeramiK 
lyGter til fyrfads lys i 
“køkken grøn” Nye 1stk 
35,- begge to 60,-. 2829 
5202
anGry bird rød. 55 

cm rund som ny. 30,-. 
2829 5202
aa mønter ønSKeS 
- retUr. Mandag nat 
havde vi uvelkomne  
gæster i vores hus. Tyven 
gik udelukkende efter 
smykker og kontanter, 
og blandt de ”kontanter” 
som han tog med sig, var 
mine AA mønter,  som jeg 
har optjent  gennem 19 
år som ædru alkoholiker. 
Da de absolut ingen værdi 
har for tyven, og da de 
har meget stor betydning 
for mig, og for dem, der 
overtager ”mønterne” 
efter mig, beder jeg ham 
derfor aflevere dem i 
postkassen på Tårnby 
Bladet, Englandsvej 290. 
Fuld diskretion.

Redaktionen

GEDEMARKEDET

10 år med gospel
Af Winnie Johansson,  

formand Crossroad Gospel

Gospel koret Crossroad Gospel, som hører til i 
Korsvejskirken i Tårnby har 10 års jubilæum 15 
september i år og det er på mange måder fan-
tastisk. Dels har det givet mange kormedlem-
mer nogle dejlige oplevelser igennem årene, 
dels må vi konstatere: hvor tiden dog går...

Vi hører under og samarbejder med AOF. Der 
er mange der er tilknyttet frivilligt arbejde og 
foreningslivet. Nogle har interesse for ridning, 
maling, og motocross, men vi er alle dedike-
rede til Gospel.

øveaftenerne giver livsglæde, fælleskab og 

selvom du bruger meget energi får du også 
masser af energi.

Vi har i årenes løb deltaget i mange forskelli-
ge arrangementer og har eksempelvis optrådt 
i Roskilde Domkirke, i Tivoli såvel på plænen 
som i koncertsalen, på bakken og til bryllup-
per, barnedåb og på plejehjem, der har givet 
kormedlemmerne forskellig artede oplevelser.

Kormedlemmerne vægter en balance imel-
lem det sociale og det seriøse.

Sæson start er onsdag 27. august klokken 
19 og vi øver hver onsdag i Korsvejskirken.

En særlig øveaften er onsdag 24. september 
for tidligere såvel som nuværende kormed-
lemmer. En “syng Sammenaften, hvor vi går et 
bredt repertoire igennem. 
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Glimt fra gamle dage

Krostræde der blev til Vestre Bygade
ved siden af Tårnby kirke 
ligger to ejendomme med 
adresse på vestre Bygade. 
Denne del af vestre Bygade, 
der løber fra Englandsvej 
mod vest hed indtil 1918 
Krostræde.

Tekst og farvefoto   
Allan Meyer

Navnet Krostræde henty-
der til historien bag Vestre 
bygade 11, for her var der 
kro og høker indtil omkring 
1820’erne, hvorefter huset 
alene blev drevet som køb-
mandsforretning helt indtil 
1965.

Ejendommen brændte i 
1858 sammen med en del an-
dre ejendomme i landsbyen, 
men blev genopbygget. 

Huset blev gennemrenove-
ret i 1987.

  Grunden, som huset ligger 
på, har givetvis oprin deligt 
tilhørt præstegården og må 
være blevet solgt fra denne i 
slutningen af 1700-tallet.

Fra begyndelsen. af 
1800-tallet blev huset benyt-
tet som kro. beliggenheden 
var unægtelig også god: Mel-
lem Vester bygade og Eng-
landsvej og tæt ved kirken.

Den første kromand, der 

nævnes i kilderne, hed Michel 
Pedersen og han optræder 
også i folketæl lingen 1801 
sammen med sin familie.

Ejendomsspekulation
I årene mellem 1811 og 1816 
synes kroen at have været 
genstand for en hidsig speku-
lation. Den blev handlet man-
ge gange og som man kan se 
af salgspri serne i skødelisten, 
også med gode fortjenester 
for sælgerne, men inflationen 
omkring statsbankerotten i 
1813 må tages i betragtning.

Det var også en ganske stor 
bygning, der i 1812 be skrives 
at have 3 længer: Mod øst 17 
fag, mod nord 7 og mod vest 
5 fag. 

Ved Jens Madsens salg i 
1811 si ges der udtrykkeligt 
at være et keglebord i kroen, 
men da brændevinsbrænder 
Peter Ingerslev i 1815 solgte 
ejendommen til bager og 
marketender Christi an Faxøe i 
København, omtales den som 
»det sted, hvor der i ældre ti-
der har været kro«.

I 1827 købte Rasmus Han-
sen Honum ejendom men, og 
han drev høker- eller spækhø-
ker-handel fra huset.

Landsbyen brænder
Huset brændte 1. marts 1858, 
og selv om Ras mus Honums 
enke tilsyneladende boede 
alene i huset med en tje-
nestepige, lykkedes det for 
hende at få hu set genopført, 
så det var færdigt i sommeren 
1859, stort set i dets nuvæ-
rende form.

I 1872 gik ejendommen 
over til familien Schiolte, hvor 
køberen, Jens Christian Schi-
olte egentlig var hjulmand, så 
det er sikkert hans kone Sidse, 
der drev virksomheden som 
spækhøker vide re.

Købmandsbutikken fortsat-
te indtil om kring 1965.

 Hallinggården 
På modsatte side af Vestre by-
gade ligger nummer 9 bedre 
kendt som Hallinggården, der 
er en af Tårnbys bedst beva-
rede gårde. 

Den er opkaldt efter deg-
nen Michael Halling, der ved 
folketæl lingen i 1787 boede 
her sammen med sin ugifte 
søster, jomfru Ane birgitte 
Halling.

Ved Michael Hallings død 
9. juli 1787 blev søsteren bo-
ende indtil sin død i 1802.

Til ejendommen hørte i 
1831 3,5 tønder hartkorn, 
fordelt på 1,5 tønder ager-
jord øst for Englandsvej, 1,5 
tønder købt på Maglebylille 
mark og 1/2 tønde hartkorn 
på La degårdsmarken. Hertil 
kom græsningsrettigheder på 
Saltholm.

Gården blev drevet med 
grønsagsdyrkning og land-
brug langt op i 1900-tallet.

Hallinggården blev fredet 
i 1988.

øresundsselskabet over-
tog gården i slutningen af 
1990’erne og bygningen var 
centrum for den information, 
som selskabet praktiserede 
overfor en skeptisk tårnby-
befolkning. Mange husker 
Leif Pedersen, som blev ansat 
som kommunikations medar-
bejder - en rolle han udfyldte 

med en hidtil ukendt åben-
hed til kort før sverigesfor-
bindelsen blev fuldendt. Leif 
Pedersen døde inden broens 
indvielse i 2000 og der blev 
ikke ansat en ny informati-
onsmedarbejder.

øresundsselskabet solgte 
Hallinggården igen til privat-
beboelse da motorvej og bro 
stod færdig. 

Huset, der kan anes for enden af Vestre Bygade, er nr. 14, der i 
1830’erne var indrettet til smedje, men brændte i 1858 og derefter blev 
genopbygget. Foto: Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkiv - B1675. 

Købmandsbutikken og Hallinggården i 1931.  
Foto: Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkiv - B272.

Initialerne ved vi hvad 
betyder, men hvorfor 

årstallet 1788. Den der ved 
det, mår gerne skrive til 

Tårnby Bladet.

Vestre Bygade 11 i 2001 fotograferet fra Englandsvej.

Over porten og midt på huset findes inskriptionen M H 
1788 (se herunder). MH for Michael Halling, men det har 

ikke været muligt at efterspore, hvorfor 1788 er anført.
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En dag i flygtningelejr i Burma
Normalt bruger spejderne tid på at 
lave bål og binde knob, men Simon 
Brøns har brugt sommeren anderle-
des.

Af Simon Brøns, KFUM-
Spejderne Kastrup

Dåseleverpostej, asfalterede veje og 
murstenshuse blev skiftet ud med ris, 
jordstier og træhuse, da jeg med Spej-
derhjælpen besøgte en flygtningelejr 
og en skole i burma. Her har Spejder-
hjælpen siden 2010 arbejdet i Karen-
staten, hvor de har gjort det muligt for 
børnene at få en uddannelse.

For mig var det vigtigste at se, hvor 
vi / Spejderhjælpen har gjort en for-
skel. Uddannelse er vigtigt for alle, og 
særligt i verdens fattigste lande.

Spejderhjælpen er spejdernes nød-
hjælpsfond, der støtter nødlidende og 
vanskeligt stillede børn. Spejderne i 
Danmark samler penge ind i Spejder-
hjælpsugen eksempelvis ved at arbej-
de for naboen.

Fra dagbogen
Efter en dag i Lum Nam Kong National 
Park i Thailand, lige ved grænsen til 
Karenstaten i burma tog med båd ned 
af Salween River på vej til flygtninge-
lejren Ee Tu Hta i burma, for at besøge 
en af de skoler, som Spejderhjælpen 
er med til at støtte.

Lejren blev bygget i 2006 og her 
bor ca. 3.800 flygtninge fra Burma. 

Her stod vi nu midt i en helt anden 
hverdag. Jorden var rødlig, husene 
bygget af bambus og rundt omkring lå 
der affald. Vi gik op af bakker, ned af 
små stier, over åer og igennem vand-
løb til Ee Tu Hta High School.

Vi skulle undervise en klasse i en 
time. Vi fortalte om, hvad en spejder 
er, vi lærte dem danske ord, lavede 
danske lege og sang en dansk sang for 
dem.

Det var her, jeg mødte yu Paw, klas-
sens lærer. Jeg har aldrig mødt en læ-
rer, der var så fuld af energi før, hun 
brændte virkelig for at give børnene 
en uddannelse. Hun havde et meget 
stort engagement og gik meget op i 
at lære eleverne at sige ”spejderhjæl-
pen”. yu Paw tjener 85 kroner om må-
neden. 

Da jeg gik der på en af skolegan-
gene, kunne jeg ikke lade være med 
at tænke på, at jeg i skoletiden gerne 
brugte enhver undskyldning for at få 
en pjækkedag fra skole og her er man 
lykkelig, hvis ens forældre overho-
vedet har råd til, at man kan komme 
i skole. Det koster kun 16 kroner at 
sende et barn i skole i et år, med det er 
ikke alle, der har råd til det.

Mine Risk Education
Mine tanker blev afbrudt, da jeg så 
en dreng, der havde en høne under 
armen. Han var på vej ind i klassen 
til undervisning. Pludselig var der en 
hund, som kom løbende ud fra et an-
det klasselokale. Et syn vi næppe ville 
se herhjemme i Danmark, men som 
gav meget mere mening, da jeg stod 

i lejren omgivet af bambushuse og 
regn. 

Pludselig kom en lærer gående for-
bi mig. Han gik med en benprotese. Og 
her blev mine tanker ledt hen på Spej-
derhjælpens arbejde med Mine Risk 
Education, som i sin enkelthed hand-
ler om at undervise lærere og voksne 
i, hvor de må færdes og hvordan deres 
børn skal lære, at de bor i et land med 
miner, hvor det er farligt at færdes 
uden for byerne.

I et frikvarter inviterede en af ele-
verne os med hjem. Vi krydsede et 
vandløb og gik forbi nogle bambus-
hytter og så stod vi foran hendes 
hjem. Vi tog skoene af og gik indenfor.

Huset bestod af et køkken, to væ-
relser til pigen og hendes bror. Og 
et fælles rum, hvor de spiste og hvor 
forældrene sov. På trods af, at det var 
en lille hytte bygget af bambus, havde 
den lille familie alligevel formået at 
skabe sjæl og liv i de få rum. Der hang 
en plakat med en thailandsk skuespil-
ler og på hylden stod en Buddha-figur 
og en plante.

På vej tilbage til båden til Thailand 
gik vi forbi de små klasser, der havde 
frikvarter. Det var her, det gik op for 
mig, at der eksisterer et internationalt 
sprog, alle kan benytte sig af. Sproget 
er smil, grin og glæde. Så mange smil 
var samlet på et sted. 

Vi gik videre ned mod båden, men 
flere af børnene fulgte efter os. Hver 
gang vi var gået et stykke, vendte jeg 
mig om for at smile til dem og hver 
gang stoppede de op, grinte og gemte 
sig bag hinanden. Sådan fortsatte det 
hele vejen ned til floden.

Da jeg sad i båden med de andre 
spejdere igen, gik det op for mig, 
hvad vi lige havde været en del af. 
Fascinerende og skræmmende at det 
er hverdag for dem. En dag fyldt med 
kontraster.

forkortet af redaktionen

Børn, der løb efter os, da vi skulle ned til floden igen. Se smil og  glæde samlet her.

Lad ansigtsudtrykkket tale for sig selv. Bag papstykket fra en 
nødhjælpspakke sad familien og spiste.  

Her ses en skoleklasse i Ee Tu Hta High School. På tavlen inde i mørket står 
ordet Spejderhjælpen, som eleverne knoklede med at udtale. 
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Selskab, morskab og hukommelsestab
Eli Christensen, Verner Hansen, Ketty Larsen og Arthur An-
dersen, fire beboere af de 32 på plejehjemmet på Uganda-
vej, har indvilget i at fortælle om sig selv og plejehjemmet 
gennem en billedserie. billederne blev taget på to sommer-
dage i slutningen af juli 2014 og viser sider af livets mang-
foldighed på et plejehjem i Tårnby.

Idé, tekst og foto: Torben Jensen. 
Flere foto på www.modfoto.dk. Henvendelse 
vedr. fotoreportagen kan ske til Torben Jen-
sen, info@modfoto.dk.

Tak til plejehjemmet Ugandavej for et godt 
samarbejde og særlig tak til Eli Christensen, 
Verner Hansen, Ketty Larsen og Arthur 
Andersen for tålmodig deltagelse.

Ketty
Ketty Larsen gør sig klar til plejehjemmets fødselsdagsfest. Det 
foregår blandt andet på hendes eget badeværelse, hvor hun 
tager en ordentlig omgang med læbestiften – og hellere end 
gerne smiler til fotografen samtidig. 

Ketty er dement og samtidig overordentlig livsglad.
”Vi har det så godt her” fik hun sagt rigtig mange gange på de 

to sommerdage, fotograferingen fandt sted. ”Sikke meget, der 
allerede er sket i dag” var et andet ofte hørt udtryk, da der en 
formiddag havde været vuggestuebørn på besøg. Ketty er også 
en, der siger sin mening ofte, som da en af beboerne fik hjælp 
til at spise en is. Ketty mente, at han da selv ”havde arme og 
hænder at spise med”. Hun har boet på hjemmet siden 2013.

Der er mange katte i kvarteret og nogle 
af dem holder mere eller mindre til i 
plejehjemmets have. Ketty Larsen forsøger 
gerne at opnå kontakt med et af de små 
pelsdyr. Hun  sidder i øvrigt på en slags 
havegynge og nyder den solrige formiddag.

Plejehjemmet fejrer sin 17. års fødselsdagsfest og Ketty 
synger af fuld hals sammen med guitaristen. De to sås ofte 

sammen, til begges fornøjelse, så det ud til. Der er stor 
forskel på, hvor meget de enkelte beboere deltager i sådanne 

arrangementer. Ikke alle er lige så engagerede som Ketty 
Larsen. Alligevel virker det til, at alle - på deres egen måde - 

er med.
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Verner
Verner Hansen er vild med elektronik 
og hans værelse er fyldt med 
værktøj og elektriske dimser. Ifølge 
plejehjemmets personale er der 

somme tider gang i den på værelset, 
når han sætter strøm til de forskellige 
apparater. Verner har været en del af 
plejehjemmet siden det åbnede i 1997.

På en solskinsdag er 
der meget at kigge ud 
på. Her er det Verner, 
der betragter haven. 

Beboerne nøjes nu 
ikke med at kigge, 

men kommer ofte en 
tur udenfor i en af de 

afskærmede haver. 
Som Eli bemærkede 
efter en tur udenfor: 

”Vi burde tage sådan 
en tur meget oftere!. 

Vi burde luge roer 
hver dag. Det ville vi 

have godt af!”. Til det 
svarede Ketty: ”Jeg 

skal ikke luge roer”.

(Th.)Verner Hansen viser 
med glæde et billede fra 

sin soldatertid og udpeger 
med sikker hånd sig selv på 

billedet.

(Tv.)Verner Hansen skal have 
hjælp til mange gøremål. 
Her gøres klar til en tur i 
lift i forbindelse med et 
toiletbesøg. Der er altid mere 
end én fra personalet til 
stede i sådan en situation. 

Arthur
Arthur Andersen har boet 
på plejehjemmet siden 
2002. Han er vild med 
krydsord – så vild med det, 
at han nærmest har sin egen 
pult i stuen, hvor han løser 
krydsord. Der er stakkevis af 
blade og Arthur går meget 
hjemmevant til opgaven.

Han deltager ikke så meget 
i de andres aktiviteter, 
men er hellere til stede 
på sin egen måde – ved 
krydsordspulten. Ved første 
indtryk er Arthur Andersen 
da også en temmelig stille 
mand. Men det var kun lige 
indtil fotoudstyret blev sat 
op, for så kom der gang i 
snakketøjet. 
Han fortalte blandt andet, 
at han i sin tid plejede at 
stå på den anden side af 
kameraet og stillede i øvrigt 
spørgsmålstegn ved, om 
fotografens medbragte 
gennemlysningsparaply 
nu var tilstrækkeligt til at 
blødgøre lyset fra flashen. 
”Du har nok ret Arthur – 
endnu blødere lys, ville have 
været at foretrække”.

Eli
Eli Christensen har boet på 
plejehjemmet siden 2010. 
Hun havde givet lov til 
snak og fotografering, 
men var alligevel en smule 
skeptisk, da fotografen 
først gik i gang. På vejen 
tilbage demonstrerer hun, 
at hun sørme også har en 
fortid som danser. 

Hun tager for sig af 
hindbærrene, som vokser 
i plejehjemmets have. Ude 
på bænken bliver Verner 
Hansen den heldige, da 
Eli byder ham nyplukkede 
hindbær.
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Sommerlejr på kanten af Söderåsen
stifindernes fælles som-
merlejr for alle aldersgrup-
per gik dybt ind i de svenske 
skove

Af Flemming Bjerre, 
Stifinderne

På lejrpladsen på Söderåsen, 
som vi havde besøgt i 2011 
var eftervirkningerne af ef-
terårsstorme, der har hærget 
Danmark og Sverige de sene-
ste år, meget synlige. Lejren 
havde mistet den sorte under-
skov i baggrunden, som tidli-
gere omkransede pladsen. 
Nogen havde spillet kæmpe-
mikado. 

Gruppens nye kreation, 
et aktivitets-telt, blev sat 
op. Oversejlet er syet af fem 
trekantede solsejl og bliver 

sat op med en midter-rafte 
og nogle taljeblokke og så 
en teltstang i hver spids – et 
udmærket siesta-skygge-telt, 
når solen bager.

Dagene gik blandt andet 
med en eventyrlig vandring 
i det landskab, hvor Ronjas 
mor, Lovis, voksede op og 
efterhånden kunne vi godt 
se, hvorfor Lovis turde sende 
Ronja ud på egen hånd i de 
store svenske skove. 

Ingen vandretur uden at 
blive udsat for vejrets luner. 
En dag blev det uden varsel 
temmelig meget regnvejr, 
så i løbet af tre minutter var 
alle totalt gennemblødte og 
vi måtte fortsætte for ikke at 
komme til at fryse.

Da vi endelig kom hjem, 

blev det tørvejr, men vi havde 
en masse kolde og våde spej-
dere, så der blev tændt op i 
tørrehuset og ungerne blev 
puttet i bad – samtidig kunne 
de så tjekkes for flåter.

Forsinket af udsigt
Troppen og klanen var på ka-
notur på Rønne å og overnat-
tede i en shelter ved Sorte-
søen fuld af fluer. Dagen efter 
var de oppe på Kopparhatten 
og nød den helt unikke udsigt, 
glemte tid og sted og drog så 
sent af sted mod Gillastugan, 
at man hjemme nåede at blive 
urolige.

Juniorerne skulle have væ-
ret på hike samme dag, men 
det var så varmt, at det blev 
til en 20 km’s éndagstur næ-
ste dag og minierne hyggede 
sig med at tage lejrmærket, 
og lærte at tænde bål – de var 
rigtig stolte, da det lykkedes.

Gennem jungle
I bunden af åsen, hvor Syd-
Sverige nemt kan forveksles 
med en regnskov med kæm-
pebregner i underskoven, 
gik minierne hen over sten, 
som frosten om vinteren har 
sprængt, og som man ikke al-
tid kan være sikker på bliver 
liggende. Længere fremme 
var der planker nede i bun-
den, til at gå på. Derefter gik 
vi over den lille å og så gik det 
opad.

Det var nogle seje minier, 
der nåede toppen af den ed-
der-stejle skrænt. 

Fredag begyndte vi at pille 
lejren lidt ned og for at få 
oprydning til at lyde positivt, 
havde vi sat en voksen op ved 
rafteladen medbringende 
slikspanden og samtidig blev 
rafterne lagt rigtigt, så de næ-

ste bare kunne gå til dem. Det 
virkede rigtig godt og det gik 
hurtigt og smertefrit, da alle 
hjalp til.

De yngste spejdere skulle 
bare sove en enkelt nat i 
lejrens shelter og det blev 
både minier og juniorer 
så vilde med, at de sov dér 
resten af lejren.

Alle kan kende spejdere på 
vej hjem fra sommerlejr, hvis 
turen har været god. Denne 
var meget god!Det er ikke alt, der løses med gps. Papir kan stadig anvendes 

med succes. 

Man kan spejde på mange 
måder. Man kan for 
eksempel spejde efter solen. 

Løb på Vestamager
Vestamagerløbet på 6,1 og 10,30 ki-
lometer finder i år sted torsdag 21. 
august med start kl. 18,30 ved den 
røde port på Otto baches Allé.

Dissing-sange i 
messingsuppen
Kastrupgårdsamlingen venner by-
der på udendørs sensommerkoncert 
på Kastrupgårdsamlingen 

Festlig og fornøjelig koncert i det fri 
på gårdspladsen på Kastrupgård med 
Den kongelige Livgardes Messingen-
semble med Povl Dissing som solist. 
Musikalsk underholdning med de 
kendteste san-ge fra Povl Dissings & 
benny Andersens repertoire, krydret 

med bellman-viser og musik fra Dron-
ningens taffel. 

Koncerten er kommet i stand i sam-
arbejde mellem Kastrupgård Samlin-
gens venner og Tårnby Kommunes 
Hovedbibliotek.

INFO:
Søndag 31. august, kl. 14.30.
NB! I tilfælde af dårligt vejr flyttes 
koncerten til Skottegårdsskolen med 
indgang fra Saltværksvej 65.
billetter á kr. 50,00 kan købes på Ka-
strupgårdsamlingen, på bibliotekerne 
i kommunen eller på bibliotekets 
hjemmeside www.taarnbybib.dk . bil-
leten giver adgang til museet.

Klubben nyder sommeren
Klubbens café holder lidt længere 
sommerferie end først planlagt. Mø-

destedet for demensramte og deres 
pårørende åbner første gang efter 
ferien 4. september i Postkassen fra 
kl. 15-17. 

Et træ får frakke på
Tårnby må godt være festligere – 
det vil Kreativ Klub hjælpe til med

Tårnby Kreativ Klub har i løbet af for-
året haft travlt med hæklenål og strik-
kepinde.

De vil gøre Kastrup festligere, sjo-
vere og mere farverig ved i august at 
udsmykke det store træ foran fritids- 
og ungdomsklubben i det gamle råd-
hus i Kastruplundgade. Den kreative 
klub bor på øveste etage i bygningen.

Dette projekt kaldes street art / 
gadekunst og er et udpræget storby-
fænomen, som opleves over hele ver-

den. Det er ukontrolleret og legitim 
kunst i det offentlige rum, som kan 
vække undren, glæde, nysgerrighed 
og inspirere fantasien hos andre.

Gadekunst som dette kan blandt 
andet opleves på Nørrebro, Nordvest-
kvarteret, Christiania, bolsjefabrik-
ken, Køge, bella Center, Toftegårds-
plads.

- Vi har set street art på træer ved 
Gammelgaard i Herlev og på Christi-
anshavn, og håber at træet vi deko-
rerer bliver opfattet positivt, skriver 
bente Hall til Tårnby bladet.
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AMAGERTEATRET
Amagerteatret står foran sin 51. 
sæson. I sidste sæson havde vi 
omkring 900 abonnenter til fire 
opsætninger spillet på 12 aftener 
samt yderligere 350 publikummer til 
familieforestillingen Ronja Røverdatter.

Repertoiret for 2014/15-sæsonen er præsenteret, og de 
nuværende abonnenter har haft mulighed for gentegning, 
og rigtig mange har gentegnet. Nu er der åbent for 
nytegning. Tårnby Bladet juni bragte kuponer, som kan 
bruges til tegning af abonnement. Ligeledes ligger der 
brochurer på Rådhuset, biblioteker og andre centrale 
steder i kommunen.

Tilmelding kan også ske 
via www.amagerteatret.dk 
eller benytte kupon, som var i 
Tårnby Bladets juni-udgave

forestillinger i sæson 2014/15:

lovesong. En kærlighedserklæring, der 
læner sig voldsomt op ad Dansen med Regitze. 
Fra Nepoteatret. 
         20. - 21. og 22. oktober 2014 kl. 19.30

hvem støver af?
Komedie om to mænd med 
to ting til fælles: De er 
fraskilte og i panikalderen! 
Folketeatret.dk

     17. - 18. og 19. november 2014 kl. 19.30

hmS Pinafore - det hele sejler.
Usædvanlig frit efter 
Gilbert & Sullivan om ”at 
aldrig stå til søs”.

26. - 27. og 28. januar 
2015 Kl. 19.30

mord på Skackholm Slot.  
En farce om arv og mord. 23 roller spillet af fem 
skuespillere fra Comedieteatret.

             9. - 10. og 11. marts 2015 kl. 19.30

Vitello. 
Familieforestilling om 
drengen med det skøre 
navn. Louise Schouw 
Teater. OBS: Ikke i 
abonnement. Billetter først 
til salg i december 2014.

tirsdag 24. marts 2015 kl. 18.00

• www.amagerteatret.dk •

Kun få billetter tilbage til mandage

De smukke menneskers sidste TG-dans
Rekordmange nye studenter fra Tårnby 
Gymnasium

Det var en fyldt multihal med plads til 900 
mennesker, der for første gang dannede ram-
men om dimissionen på Tårnby Gymnasium 
& HF 28. juni. Og der var brug for mere plads, 
da der er igen i år er udklækket rekordmange 
studenter fra Tårnby Gymnasium & HF – 236 
stx´ere og 84 hf´ere. Der var nye rammer, 
men traditionsfyldt indhold, så igen i år blev 
studenter og HF´ere sendt af sted med Gau-
deamus, De smukke unge mennesker og Den 
allersidste dans og en dimissionstale, hvor 
rektor Mette Ringsted rådede studenterne: 

- Tag en uddannelse. bliv ved med at uddan-
ne jer, vær nysgerrige, se jer om i verden, så I 

kan navigere i den tid, der kommer. Jeres ud-
dannelse er og vil være nøglen til fremtiden.

Ida Møller Mikkelsen og Caspar Vindeballe 
Petersen holdt elevtalen og startede den med 
at tage en ”selfie”, til stor morskab for salen.

Ud over den obligatoriske overrækkelse 
af eksamensbeviset modtog Emil bue, 3.e og 
Mathias Vesthammer begge et legat på 1000 
kroner af TG´s Venner, sponsoreret af Danske 
bank for deres særlige indsats for trivslen på 
skolen.  

Ventende på parkeringspladsen var de 
pyntede biler, som skulle bringe studenterne 
rundt til alle klassekammeraterne og så ven-
tede den velfortjente sommerferie. 

tsp

Tiderne skifter - tidligere kostede det en kasse øl for hvert tretten-tal, en gymnasieelev havde 
fået til eksamen. Nu stiller en del af de nyslåede studenter op i løbesko og hvid kjole, for de 
skal løbe efter vognen, hvis de har fået 12 til eksamen. Forhåbentlig kun til det første stop - 
og forhåbentlig er ruten lagt lidt hensynsfuldt.

Tiderne skifter - tidligere stod far og mor klar med fotografiapparatet, så det festlige øjeblik 
kunne foreviges - og så måtte man vente, til fotoforretningen kunne levere de fremkaldte 
billeder. Nu tager de unge selv billedet - en selfie - og sender det øjeblikkeligt til venner og 
bekendte på nettet.
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Foreningen Norden i Tårnby 
har selv arrangeret flere 
rejser til nordiske lande. 
Den seneste gik til og ind i 
Islands vestfjorde

Af Johnny Fredelund, 
kasserer i Foreningen 

Norden, Tårnby

At Island har vulkaner, er 
næppe nogen hemmelighed 
og at der til vulkaner knytter 
sig ild- og lava spruttende 
huller, men at lavaen efterla-
der sig lange huler dybt nede 
under jordoverfladen, er mest 
kendt som science fiction.

Således skrev Jules Verne 
en fortælling om en rejse 
til jordens indre og lod den 
begynde i en underjordisk 
lavaløbs-grotte på halvøen 
Snæfellsnæs i Island. 23 med-
lemmer af Foreningen Norden 
i Tårnby steg i sommers ned i 
samme hule, men hvor Jules 
Vernes historie sluttede gen-
nem vulkanen Stromboli ved 
Sicilien gik Nordens tur ”kun” 
40 meter ned (Rundetårn er 
36 meter højt) og en halv ki-
lometer i ukendt retning.

Det var bare et af den 11-
dage lange turs højdepunkter. 
Rejsen gik til den ikke af såvel 
udenlandske som islandske 
turister så overrendte del af 
Island, Vestfjordene. 

Selvkomponeret
Mens det er relativt let at 
forstå, hvad man laver i en 
fodboldklub, i en folkedan-
serforening og en skakklub, 
er det noget sværere at for-

tælle, hvorfor man kan have 
fornøjelse af at være med i en 
forening som Norden.

- På et højtflyvende plan 
går vi i Foreningen Norden 
ind for ”den nordiske tanke” 
og skal jeg prøve at sige, 
hvad det er, bliver det noget 
med venskab i Norden, fælles 
fortid, samhørighed og at vi 
hører sammen, fortæller for-
mand for Foreningen Nordens 
lokalafdeling i Tårnby og Dra-
gør, Terkel Spangsbo.

- I 24 år havde Tårnby Kom-
mune og foreningen et stærkt 
og aktivt venskabskommune 
samarbejde med tre nordiske 
kommuner i Norge, Sverige og 
Finland. Hvert andet år skif-
tede kommunerne til at ind-
byde til et gilde hjemme hos 
sig og hvis jeg kunne beskrive 
følelser, så kunne jeg også be-
skrive, hvad nordisk samvær 
var konkret.

- Det var lidt som at møde 
familie og venner med lange 
mellemrum og så alligevel 
opleve, at man forlod hinan-
den i går og nu kan fortsætte 
samtalen og samværet idag. 
Helt så tæt bliver det ikke, når 
Foreningen Norden rejser til 
nye egne i Norden – og så al-
ligevel.

Venner og familie kan man 
trække på, når opgaver skal 
løses og det er netop, hvad 
foreningen har kunnet gøre 
på rejsen til Vestfjordene.

- Vi kunne sandsynligvis 
have købt os til en rejse til 
det geografiske område, men 
vi kunne ikke købe os til mø-
det med mennesker som bor 

og lever de steder, vi besøgte. 
De kontakter fik vi gennem 
Foreningen Norden i Island og 
gennem personlige kontakter, 
forklarer formanden.

Derfor kunne man også selv 
sammensætte en tur, som Ter-
kel Spangsbo uden nogen for-
mer for beskedenhed kalder 
for en succes i mange lag.

Ingen hotel-luksus
Island er rig på guesthouse, 
en større udgave af bed & 
breakfast med plads til en 

del personer og beliggende 
uden for større byer. Det var 
turens mest valgte overnat-
ningsform. Ofte var værterne 
super guider og fortalte gerne 
om deres personlige oplevel-
ser ved at bo og virke langt fra 
byens bekvemmeligheder.

Man havde en islandsk pro-
fessionel chauffør, men hav-
de fravalgt at have islandsk 
guide med på selve turen. I 
stedet var det lokale folk, som 
kom og fortalte gruppen om 
skolevæsenet, kirkelivet, de 
arkæologiske fund og frem-
tidsplaner og –ønsker for de 
forskellige områder.

- Flere at turens deltagere 
havde i andre sammenhæn-
ge været i Island og der blev 
suppleret med oplysninger af 
både geologiske og historisk 
art. Islands historiske forhold 
til Danmark var et livligt dis-
kuteret emne, både i gruppen 
og med lokale guider, fortæl-
ler Terkel Spangsbo.

- Der kom nogen flere nuan-
cer på forholdet end bare sort 
og hvidt. Island var til tider 
væsentlig mere selvstændigt, 
end befolkningen i Danmark 
var i historisk tid. Struense, 
som vi halshuggede hernede, 
gav eksempelvis islændin-
gene frihandel, mens laugs-
væsenet huserede i Danmark.

Nok en gang
Det er femte gang Forenin-
gen Norden i Tårnby arrange-
rer grupperejse til nordiske 
lande – eller individuelle rej-
ser i gruppe, som formanden 
gerne udtrykker det – man 
har været i Island tidligere, 
to gange på Færøerne og en 
tur til Litauen, alle funderet 
på personlige eller forenings-
mæssige bekendtskaber.

- Det gør et nordisk samar-
bejde meget håndgribeligt, 
når foredragsaftener og in-
formationsmateriale munder 
ud i en rejse og ikke bare en 
rejse, men møder med le-
vende mennesker, som man 
synes, man kender og derfor 
hurtigt er på næsten person-
lig talefod med, siger Terkel 
Spangsbo.

- Denne tur er nok det stør-
ste, vi har præsteret og de er-
faringer vi har fået, skal ikke 
bare gemmes i en beretning. 
Vi tager af sted igen i juni 
2015, hvis vi kan samle hold. 
Vi skal ikke være mere end 24 
og lidt færre kan gøre det. Vi 
justerer lidt, for naturligvis 
var der mislyde. De fleste så 
små, at ingen opdagede dem, 
men man kan vel altid gøre 
det lidt bedre.

Inden næste rejse inviterer 
Foreningen Norden Tårnby til 

Rejsen til Islands indre

Selvom det allerede var blevet sommer i Island, mødte 
rejsedeltagerne også rester af vinteren, der faktisk på de 
kanter havde varet til langt ind i maj. Oppe i Vestfjordene 
havde det nemlig sneet så sent og  vejene var endnu ikke 
åbnet for trafik alle vegne. Her havde vejvæsenet lukket 
vejen, men stillet snescootere parat, hvis nogen vandrere, der 
havde vovet sig længere op af vejen skulle hentes ned igen .

Naturen i Island er så langt fra dansk natur, som man næsten kan forestille sig - og yderst 
afvekslende. Her er det en lavamark, alene bevokset af lav, som rejsedeltagerne undersøger. 
Neden unde laven er der imidlertid masser af ujævnheder, hvilket en her har opdaget.
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De omtalte underjordiske lavaløbshuler blev behørigt besøgt 
men dog i to grupper, p.gr.a. den begrænsede plads. Alle 

blev udstyret med nødvendigt udstyr (hjelme og lygter) og 
med autoriseret guide, der hele tiden var i kontakt både med 

hovedkvarteret over jorden og med den anden gruppes guide. 
Intet blev overladt til tilfældighederne, bortset deltagernes 

efterfølgende tissetrang - ingen er upåvirket af at opholde sig 
en time i 2 graders varme (kulde).

foredrag og underholdning, 
som ikke bare er for turdelta-
gere og medlemmer, men for 
alle, som vil opleve og høre 
noget om Island (eller andre 
nordiske emner). 

Man deler også gerne ud 
af de mange nordiske kon-

takter, som man har, så andre 
foreninger og grupper kan få 
kontakter, hvis de vil rejse ud 
eller have nordisk islæt i ar-
rangementer, sportsstævner, 
lejre, kurser og lignende her-
hjemme.

Island er et land præget af sin geografiske placering tværs 
over to tektoniske plader, hvilket betyder, at der i store 
områder er vulkansk aktivitet. Det er så også det, der medfører, 
at der rundt omkring i landskabet dukket varme kilder op af 
vekslende varmegrader. Her er det en lille naturlig HotPot, 
der soppes i. Tæt ved siden af havde de lokale sørget for en 
regulær swimmingpool og omklædningsrum.

Den tidlige sommer 
er også den tid, hvor 
søpapegøjerne stadig er 
hjemme på fuglefjeldene. 
Allerede en måneds tid 
efter, er de strøget til havs 
med de flyvefærdige unger 
for at søge føden der. Men 
midt i juni kan man se 
dem ganske tæt på, når 
man forsigtigt bevæger 
sig rundt på toppen af 
et fuglefjeld, eller sejler 
ganske tæt på med båd.

På en tur som den seneste kommer rejsedeltagerne rigtig tæt ikke bare 
på hinanden, men også på enkeltpersoner i Island. Her er gruppen nået 
til Vestfjordenes srørste fuglefjeld, og før deltagerne gik på jagt efter 
søpapegøjerne fik de en delikatesse serveret - tillavet af aftenens vært på 
et lille guesthouse: kæmpe-æg, turkise, kogt og serveret sammen med små 
laksesnitter.
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POStmand Per: 
filmen
Postmand Per vil gerne tage sin 
kone Sonja med til Italien, men 
ferien aflyses pga. nedskæringer. 
I et desperat forsøg på at redde 
turen til Italien melder Per sig til 
en TV-talentkonkurrence, hvor 
førstepræmien er en pladekontrakt 
og en rejse til Italien. 

What if?
Den håbløse romantiker Wallace 
(Daniel Radcliffe) har brændt 
fingrene på kærligheden. Da han 
møder Chantry (Zoe Kazan) til en 
fest, er der kemi med det samme. 
Wallace falder for Chantry, men 
der er bare ét problem: hun har en 
kæreste. 

SteP UP all in - 3d 
I det helt nye, forrygende femte 
kapitel i den populære STEP UP 

serie, samles en lang række 
stjerner fra de første fire film i de 
største drømmes by, Las Vegas, 
hvor de battler for den ultimative 
sejr, der kan opfylde deres vildeste 
karrieredrømme – eller for altid 
skubbe dem ud over kanten til 
evig glemsel.

the eXPendableS 3
Barney og hans team, kendt som 
The Expendables bliver involveret 
i en konflikt med den skruppelløse 
våbenhandler Conrad Stonebanks. 
Han var også tidligere med til at 
etablere the Expendables, men 
har nu sat alt ind på at ødelægge 
selv samme team! Med Sylvester 
Stallone som Barney og Mel 
Gibson i skurkerollen som den 
iskolde Conrad Stonebanks.

fOrelSKet i neW 
yOrK
Greta og hendes kæreste Dave 
flytter til New York for sammen 
at forfølge en musikalsk karriere. 
Men livet tager en uventet 
drejning, da den fallerede 
pladeproducer Dan ved et tilfælde 
spotter Greta, da hun optræder på 
en bar. 

maGiC in the 
mOOnliGht
I Sydfrankrig har den unge 
clairvoyant Sophie (Emma Stone) 
indlogeret sig hos en velhavende 
familie, som hun imponerer 
ved at tale med de døde og se 
ind i fremtiden. Den britiske 
tryllekunstner er overbevist om, 
at hun er en svindler, men hans 
rationelle syn på verden bliver i 
den grad sat på prøve, da Sophie 
tilsyneladende har ret i samtlige af 
sine forudsigelser. 

intO the StOrm
I løbet af en enkelt dag hærges 
byen Silverton af en tornadostorm 
af hidtil usete proportioner. Hele 
byens skæbne er i hænderne på 
disse uberegnelige og livsfarlige 
hvirvelstorme, og stormjægere 
forudsiger, at man endnu ikke har 
set det værste. 

KaPGanG 
Martin er en habil kapgænger og 
i fuld fart på vej ind i de voksnes 
rækker - han skal nemlig snart 
konfirmeres. Men en tung skygge 

Sådan træner dU din draGe 2, 
2d – dansk tale 
9 – 10/8:  kl. 15.00
16 – 17/8:  kl. 15.30
23 – 24/8:  kl. 15.30 fr. u. 7

miniSeKterne, 2d – dansk tale 
9 – 10/8:  kl. 13.00
16 – 17/8:  kl. 13.30
23 – 24/8:  kl. 13.30 t. f. a.

GUardianS Of the GalaXy – 2d 
8 – 13/8:  kl. 19.45

POStmand Per: filmen, dansk 
tale 
8/8:  kl. 17.30
9/8:  kl. 13.30 + 15.45 + 17.30
10/8:  kl. 11.30
11 – 13/8:  kl. 17.30
16 – 17/8:  kl. 13.00 + 15.00 
23 – 24/8:  kl. 13.00 

lUCy 
8 – 9/8:  kl. 20.15
10/8:  kl. 20.30
11 – 13/8:  kl. 20.15
14 – 20/8:  kl. 19.30

fOrelSKet i neW yOrK 
8 – 9/8:  kl. 18.00
10/8:  kl. 18.15
11 – 13/8:  kl. 18.00 t. f. a.
Danmarkspremiere:
SteP UP: all in – 3d  
14 – 27/8:  kl. 17.00
Danmarkspremiere:
the eXPendableS 3 
14 – 20/8:  kl. 20.30
21 – 27/8:  kl. 21.15
Danmarkspremiere:
maGiC in the mOOnliGht 
14 – 20/8:  kl. 18.30
21 – 22/8:  kl. 19.15
23 – 24/8:  kl. 15.00 + 19.15
25 – 27/8:  kl. 19.15
Vises også 6 – 7/9.  t. f. a.

intO the StOrm 
Forpremiere:
10/8:  kl. 17.30
Danmarkspremiere:
21 – 27/8:  kl. 20.30
28 - 29/8:  kl. 21.15 t. o. 11

Danmarkspremiere:
What if? 
21 - 29/8:  kl. 18.00 t. o. 11

KaPGanG 
Forpremiere:
10/8:  kl. 16.00
Danmarkspremiere:
28 – 29/8:  kl. 19.00 t. o. 11

flyVemaSKiner 2: 
redninGSaKtiOnen – 2d, dansk tale 
Forpremiere: 
10/8:  kl. 13.45
Danmarkspremiere:
28 – 29/8:  kl. 17.00
Vises også i 3D fra 30/8.
Danmarkspremiere:
Sin City – a dame tO Kill fOr 2d 
28 - 29/8:  kl. 20.15

åbninGStider
mandag til fredag fra kl. 16.30 
til sidste film starter
lørdag og søndag fra kl. 13.00 
til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner 
biografen 30 min. før første film 
starter

billetPriSer OG 
rabatKOrt
billetpris 70,- kr.
børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. 
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.

baby biO og                                         
tirSdaGSbiO 
starter igen 9. 
september med 
Kapgang og 16. 
september med 
magic in the 
moonlight.

Kastrup BIO
Kastrupvej 270

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

Se 9 fOrSKelliGe film til ½ PriS På den StOre biOGrafdaG 10. aUGUSt.  
beStil dine billetter nU!

© filmcompagniet

© filmcompagniet

© nordisk film

© UiP

© Scanbox

© filmcompagniet

© Scanbox
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lægger sig over hans familie og 
resten af den lille provinsby, da 
hans mor pludselig dør - ganske 
ubelejligt.
For hvad gør man, når man både 
er forelsket i Kristine og måske 
også lidt i sin bedste ven, Kim? 
Og når ens far er kuldsejlet af 
sorg og opsøger byens sexede 
damefrisør, og man oveni både 
skal time sin egen seksuelle debut 
og planlægge bordplanen til sin 
konfirmation? Man keder sig ikke i 
Sønder Omme

flyVemaSKiner 2: 
redninGSaKtiOnen
Da det går op for den 
verdensberømte racerflyver Dusty 
Markhopper, at hans motor er 
blevet alvorligt beskadiget efter 
hans dramatiske Jorden rund t 
race, og at han aldrig kan flyve 
race mere, tvinges han til at skifte 
arbejde og finder i stedet vej 
til den ikke mindre dramatiske 
verden af brandbekæmpelses- og 
redningsflyvere.

franK miller’S Sin 
City – a dame tO Kill 
fOr - 2d
I de mørke gyder af Sin City, 
planlægger Dwight sin hævn 
over den kvinde, Aya Lord, som 
forrådte ham. Imens prøver Nancy 
at komme sig over døden på 
Hartigan.

GUardianS Of the 
GalaXy
I et actionladet rumeventyr bliver 
den übercool eventyrer, Peter 
Quill, målet for en hensynsløs 
menneskejagt efter han er 
kommet til at stjæle en mystisk 
og magisk kugle. Uheldigvis for 
Quill spiller kuglen en central rolle 
i hans onde ambitioner om at tage 
magten i hele universet. 

lUCy
I action thrilleren ”Lucy” er 
det Scarlett Johansson, som 
deler øretæver ud, da hun af 
sin kæreste, spillet af danske 
Pilou Asbæk, bliver lokket til 
at levere en pakke med et nyt, 
syntetiske stof. Inden hun kan 
nå at opfatte, hvad der sker, 
bliver hun taget til fange af 
dødsensfarlige gangstere og får 
indopereret pakken i sin krop, så 
hun kan transportere stoffet ud 
af Taiwan. Men da stoffet ved et 
uheld bliver frigivet i hendes krop, 
begynder hun at udvikle nærmest 
overmenneskelige kræfter. 

© nordisk film

© image.net

© filmcompagniet

© disney

© UiP

tidliGere Omtalt i 
tårnby bladet

miniSeKterne 2d - 
danSK tale  
Minisekterne handler om 
venskabet mellem en ung 
mariehøne og en sort myre.  
I skovens dybe stille ro 
udløser resterne af en picnic 
en nådesløs krig mellem to 
rivaliserende myrekolonier, der 
begge kæmper om det samme 
bytte: Nemlig en stor æske 
sukkerknalder! Midt kampens 
tumult bliver en ung mariehøne 
gode venner med en sort myre 
og hjælper ham med at redde 
hans myretue fra de røde 
myrer. 

Sådan træner dU 
din draGe 2
Den nye film i den fantastiske 
drage-trilogi tager os tilbage 
til Hikke og Tandløs’ utrolige 
verden fem år efter, de to 
havde succes med at forene 
drager og vikinger på øen Berk. 

det SeneSte nye 
fra KaStrUP biO 

finder dU På

www.kastrupbio.dk

Svømmerne 
svømmer i medaljer
Svømmeklubben Kvik Kastrup svøm-
mer danske mesterskaber hjem på 
langbanen i Odense

Af Rene Holm

Svømmesporten deler sæsonen op i 
to dele. Kortbanesæson på 25 meter 
og så er der langbanesæsonen, hvor 
der konkurreres på 50 meter. 

Mesterskaberne på langbane for ju-
nior og seniorer blev holdt i Odense. 
Trænerne havde sat en ambitiøs mål-
sætning med samme antal medaljer 
som sidste år, og heldigvis stod svøm-
merne for presset og gennem hårdt ar-
bejde lykkedes det at overgå målsæt-
ningen og vinde 26 medaljer, fordelt 
på 7 guld, 8 sølv og 11 bronze.

Alle svømmerne kom hjem med 
medaljer eller personlige rekorder og 
mange klubrekorder blev forbedret. 

A-holdet har de sidste uger op til 
DM trænet meget intenst og målrettet 
10 gange om ugen med individuelle 
planer. Når man er af sted og svømmer 
flere løb hver dag i fem dage, så skal 
der noget ekstra til for at holde.

Det gjorde svømmerne og repræ-
senterede klubben på fineste vis. Det 
er nogle ordentlige unge mennesker 
med respekt for hinanden og fælles-
skabet.

Kvik Kastrup deltog med 15 svøm-
mere. Alle havde på forhånd kvalifice-
ret sig og måtte kun svømme de disci-
pliner, de havde kvalificeret sig i. 

At deltage med så mange svømme-
re betyder, at alle er i aktion gennem 
hele stævnet og det er derfor, svøm-
merne er blevet kørt så hårdt til træ-
ning op til DM.

Mesterskaber for 12-16 årige
For svømmerne mellem 12-16 år blev 
de Danske årgangsmesterskaber af-

viklet i bellahøj og Gentofte. Kvik Ka-
strup vandt 64 medaljer. 

For mange af svømmerne var det 
første gang de skulle i kamp mod de 
allerbedste af deres konkurrenter og 
Kvik leverede topunderholdning og 
vandt flere medaljer. 

Konkurrencerne gjalt samtidig ud-
tagelser til andre store løb og seks af 
klubbens svømmere blev udtaget til 
bl.a. Junior europamesterskaberne, 
årgangsmesterskaber og til at deltage 
i et landsdækkende talent udviklings-
projekt under dansk svømmeforbund. 

Svømme-camp 2014
Svømmeskoleleder Morten Viller ind-
tog fem dage i sommerferien Kastrup 
svømmehal sammen med 40 begej-
strede børn med Svømme-Camp. 

De fem dage indeholdt både under-
visning i nye områder som bjærgning, 
tekniktræning og sjove lege på tværs 
af grupperne. Dagene blev brugt både 
i vandet, på græs og i sand. Et nyt tiltag 
der kan styrke glæden ved svømning, 
som bliver tilbudt igen næste sommer.

Campen holdt Olympiske Lege, liv-
redningsøvelser, besøgte livredderne 
på stranden, sprang i vandet fra Sneg-
len og spillede bold både på land og 
i vandet. 

- Vi kunne til tider nærmest ikke 
trække børnene op af vandet, og fre-
dag formiddag blev der svømmet ef-
ter mærker. Sidste mand (pige) gik op 
af vandet efter lidt mere end tre timer 
- 6.000 meter blev tilbagelagt, fortæl-
ler Morten Viller.

- Det har været en super god ople-
velse for både børn og ældre legebørn 
og det er som klub noget vi gerne vil 
runde hver sæson af med!

Kvik Kastrups A-hold som hentede 26 medaljer på 50-meterbanen i Odense. 
Successen forstærkede klubbens ønske om, at Tårnby også får sin langbane. 
Foto: Stig Härstedt.

Tårnby Bladet modtager gerne sportslige oplevelser, 
men som med så mange andre artikler gælder det, at 
klubberne selv må skrive og fotografere. Så skal vi nok 
hjælpe med resten. 
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Tårnby Bladet søger
- telefonpasser m/k tre timer om ugen

Vil du med i et kreativt fællesskab? 
Lige nu savner vi en person, som 
kan tage en ugentlig telefonvagt. 
Hvilken dag i ugen det skal være, 

b e s t e m m e r 
man selv.
Vi har 
telefonerne 
åbne dagligt 
mellem klokken 
9 og 12 og der 
er pt. fire om 
tjansen. Det vil 
være en hjælp, 

hvis du kan afse en formiddag om ugen.
jobbet er ikke hårdt (somme tider endda småkedeligt), 
men vigtigt. Hvis du vil påtage dig andre småopgaver på 
vagtdagen, finder vi et yderligere ansvarsområde til dig.
Opgaven er som øvrige ulønnede, men alle aktive er 
med til flere arrangementer i løbet af året.
hør lidt mere om tjansen hos Heinrich Ehrenreich, HE, 
på 3251 0911 eller fredage på 32 509 290 (hvor det er 
HE, der passer telefonen på redaktionen.

Udgivelsesplan for 2014 og 2015
Som hovedregel udkommer Tårnby Bladet sidste fredag/lørdag i en 
kalendermåned. 
* Januar og august er det dog først den anden fredag/lørdag lige-
som helligdage omkring månedsskifte kan rykke enkelte udgaver. 
Det vil altid fremgå af udgivelsesplanen. 
2014 
NR.  DÆKKENDE    UDKOMMER  DEADLINE 
09.  September  29. - 30. august  mandag 25. august 
10.  Oktober  26. - 27. sept.  mandag 22. september 
11.  November  31. okt. 1.nov  mandag 27. oktober 
12.  December  28. - 29. nov.  mandag 24. november 

2015
NR.  DÆKKENDE    UDKOMMER DEADLINE 
01  Januar  9. - 10. januar *  mandag 5.januar 
02. Februar  30. - 31. januar  mandag 26. januar 
03.  Marts  27. - 28. februar  mandag 23. februar
04 April 27. - 28. marts mandag 23. marts 
05 Maj 24. - 25. april mandag 20. april

06 juni 29. - 30. maj tirsdag  26. maj
07 juli 26. - 27. juni mandag  22. juni 
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Bag portrættet I anledning af borgmester Ziminos 40 års jubilæum er der blevet malet et spæn-dende portræt, som nu er ophængt på rådhuset

Af Vibeke Wittrup Foto: Karin Ott
Inspireret af Søren Hagens udstilling på Kastrupgård, som blandt andet viste en række fantastiske portrætter, valgte kommunalbestyrelsen i januar, at give Søren Hagen opgaven med at male borg-mesteren. 
Om arbejdet med billedet fortæller Søren Hagen, at han var på besøg på rådhuset, for at se de  re malerier, som al-lerede er malet af de tidligere borgmestre. De er alle malet siddende indendørs i en arm-stol. Søren Hagen ville dog gerne have sit maleri til at re-latere til naturen i Tårnby, så han gik på jagt i området og 

uden for Den Blå Planet fandt han en inspirerende bænk. 
Ikke ud i kuldenNu kunne han jo ikke lade borgmesteren sidde model ude i vinterkulden, så han henvendte sig til Thor Design, som har produceret bænken og  k lov til at låne et sæt originale beslag og armlæn. Dernæst byggede han en mo-del hjemme i sit atelier, hvor Zimino så kunne posere. Fire gange måtte der siddes mo-del. 

Søren Hagen arbejder der-udover med mange fotogra- er også fra området omkring planeten. Resultatet er blevet et smukt, næsten fotogra sk maleri, hvor bænk og borgme-ster er placeret på det tomme areal, hvor planeten skal udvi-de, med udsigt over Øresund. Farverne er lidt dæmpede for at kunne passe ind i rum-met, hvor maleriet skal hæn-

ge. 
Lidt synd, at maleriet pla-ceres der, skjult for den al-mindelig borger. Kunne man forestille sig, at maleriet i en periode blev udstillet i forhal-len? Det har både kunstner og maleri fortjent.

Se selv billedetEr du blevet nysgerrig har Søren Hagen en  ot hjemme-

side - sorenhagen.dk - hvor man blandt andet kan se de portrætter, som inspirerede kommunalbestyrelsen til de-res gode valg. 

Søren Hagen var selv til stede ved afsløringen af maleriet og kunne fortælle om det store forarbejde og de tanker der ligger bag udførelsen. 

OL som sidste skolefag

Skelgårdsskolens årlige tra-dition om en idrætsdag for de mindste på skolen hed i år ”Bold på Skelgårdssko-len”. Dagen startede med en stor indmarch, hvor alle klas-serne gik i en lang række på sportspladsen, som var det et OL værdigt- med taler og kon-fetti. Efter den store indmarch varmede alle børnene op i 

fælleskab inden de kastede sig over de  re discipliner de skulle igennem. Disciplinerne var rundbold, fodbold, hockey og høvdingebold. Hver af de 16 klasser havde fået tildelt et land, som de repræsenterede. Landende spændte lige fra Spanien, Kenya til Brasilien. I tiden op til dagen havde eleverne haft 

tema om klassernes land, og der var både blevet hørt nati-onalsange samt lært en masse om de enkelte lande. Men det var ikke bare børnene, der var spændte på dagen- også en af de lærere, der havde planlagt dagen, var spændt. - Det er min største dag i min karriere, aldrig har jeg oplevet sådan et engagement 

fra alle børnene. Det en fan-tastisk dag, og børnene er utroligt glade for den, fortalte afgående lærer på Skelgårds-skolen Carsten Gjerløv.Nu venter så en dejlig som-merferie inden nye udfordrin-ger venter – og lærerne bag idrætsdagen går nu i tænke-boks til næste års idrætspro-jekt.                                        tsp

De mindstes afsluttende idrætsdag på Skelgårdsskolen var OL-værdig.

Sidste skoledag startede tidligt for de ca. 300 børn i indskolingen (0. til og med 

3. klasser) på Skelgårdsskolen. Børnene stod forventningsfulde på lange rækker 

og ventede spændt på, hvad der skulle til at ske.  Foto: Ivan Givskov

Ingen ved nogetBrandvæsenet i Tårnby og alle andre kommuner skal slås sammen i 20 enheder. Men hvad det kommer til at betyde ved ingen, siger borgmester
Af Terkel Spangsbo

Revisions rmaet Deloitte har for en del år siden an-befalet, at de kommunale beredskaber, i det daglige kaldet brandvæsenet,  slås sammen i maksimum 20 enheder. Derved skulle man samlet set spare 400 mil-lioner kroner årligt, hvis også Beredskabsstyrelsen, tidligere Civilforsvaret, som sættes ind ved større kata-strofer, kommer med i en ny konstruktion.
I en aftale om kommuner-nes økonomi lægger Kom-munernes Landsforening og regeringen op til, at de kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mil-lioner kroner i 2015 og 75 millioner året efter. Derefter vil man frigøre yderligere 100 millioner fra 2015 og fremefter.

- Nu sidder der en kom-mission, som skal fortælle, hvordan vi skal organisere os, siger borgmester Henrik Zimino.

Den omvendte verdenHan kalder det også den om-vendte verden. Først siger man, hvad der skal spares, og bagefter skal man  nde ud af, om det kan lade sig gøre.
- Vores brandfolk sid-der ikke bare og venter på ild eller olieudslip. De har mange opgaver i det daglige med udkørsel af hjælpemid-ler, brandeftersyn, nødkald fra ældre. De opgaver skal over på en anden konto, hvis beredskabet alene skal vente på ildebrand og større biluheld.

Tårnby Brandvæsen har nogle særlige forpligtigel-ser som backup ved uheld på Øresundsbroen, motor-vejen og metro- og togfor-bindelser.
- Derfor har vi også fast-holdt, at der er otte mand på første udrykningshold, og ikke minimum seks, som andre benytter sig af, siger Henrik Zimino.Men bloktilskudet ned-sættes alligevel. Og nyord-ningen skal senest være iværksat 1. januar 2016.

Foreningsfolk sætter en weekend af 
til af drøfte fremtiden

Af Michael Pedersen, sekretær på 
Foreningernes Fælleskontor 

Foreningerne i Tårnby kan også blive 
påvirket godt og det modsatte af sko-
lereformen – og så kan man godt bru-
ge nye og flere ledere. 

De to paraplyorganisationer Tårnby 
Forenings Råd (TFR) og Kastrup Tårnby 
Idræts Sammenslutning (KTIS) kører 
på højtryk med at få lagt de sidste 
rammer for dette års Foreningsleder-
weekend, som bliver afviklet i week-
enden 4. og 5. oktober.

Det er et arrangement, hvor man in-
viterer 100 foreningsledere, bestyrel-
sesmedlemmer, idrætstrænere, grup-
peledere og hvad man nu ellers kal-

der sig, når man er aktiv som voksen, 
rundt om i vores mange foreninger og 
idrætsklubber. Et arrangement, som 
er en kombination af et klap på skul-
deren for en flot indsats, inspiration 
til det fortsatte arbejde i klubben, en 
mulighed for at netværke på kryds af 
klubgrænser, underholdning, socialt 
samvær, information og ikke mindst 
spændende debatter.

Lørdag bliver skolereformen ho-
vedemnet. Reformen træder jo i 
kraft nærmest i disse timer, og lukker 
blandt andet op for et samarbejde 
skolen og foreningerne imellem, men 
i skrivende stund er det de færreste, 
der ved hvad det egentlig indebærer 
- og hvilke muligheder, det lukker op 
for. Det kommer der en række kloge 
hoveder og hjælper med at få taget 

hul på - startende med Søs Egelind!
Søndag handler det om ledelse, 

hvor nogle spændende mennesker 
kommer og rusker op i os alle, og giver 
nogle gode råd og kommer med et par 
øjenåbnere i forhold til de daglige pro-
blemer, som alle slås med i forenings-
livet, uanset om man kommer fra den 
lille frimærkeklub med få medlemmer 
eller den store fodboldklub med man-
ge hundrede medlemmer.

plads til flere og nye
Folkeoplysningsudvalget har bevilget 
kr. 195.000,- til arrangementet, som 
bliver holdt på det pragtfulde sted 
backagården i Sverige, hvor de sidste 
tre foreningslederweekender også er 
blevet afholdt. 

- Vi har fået ekstra midler i år dels 
for at tage fat på skolereformen og 
dels for at få flere unge eller yngre 

med, som vil snuse lidt til det at 
være leder i en forening, siger Terkel 
Spangsbo, formand for TFR.

- Så der skal da gerne lyde en opfor-
dring til foreningsaktive om at spørge 
deres bestyrelse om der er plads til 
dem på Foreningernes Inspirationstur.

Man kan læse mere om kurset på 
www.tfr.dk, men kan kan kun tilmel-
de sig gennem en forening.

Foredrag, underholdning og 
praktisk arbejde går hånd i hånd, 

når  foreningsfolket drager på 
inspirationstur. Denne situation fra 

en tidligere tur var et minikursus i 
tillid. Arkivfoto:

At lære ledere fra andre foreninger 
og organisationer er en stor del 
af værdien ved Foreningernes 
Inspirationsture.

BILLEDTEKST: Acient 
lanis et et fugiasit 
aliquod itatiae 
suntibu sdanda qui 
consequo eic tet ea 
perfero bersperum 
nes que nost, et 
denderum quis esto 

est idebis ipsande lendae num es eost ut et 
eum.

Foreningerne på skolebænken

Bliv medlem af 
og støt din lokale avis

Tårnby Bladforening

- ring dlg. mellem kl. 9 og 12  
på 32 509 290

Du må også godt være med til at 
producere avisen som reporter, 
fotograf eller layouter. Ring på 
samme nummer.
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alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

gulv, KøKKeN Og iNDreTNiNg

glarmesterarbejde udføres

glarmester
hans Diderichsen

3250 4218
fax: 3252 0344

glarmeSTer

TrælaST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Fra venner i Nord

Norsk Ribbejazz 
Af Frank Finstad, Skedsmo

Ribbejazzen, som arrangeres i juleti-
den, har vist sig så levedygtig, at den 
kommunale og private støtte i år var 
reduceret. Søndag 29. december var 
der gjort klar til en nonstop-koncert. 
Fra seks forskellige scener blev der 

spillet musik 
af næsten 20 
fo r s k e l l i g e 
orkestre hele 
aftenen: pop, 
rock, jazz, 
soul, funk, 
gospel, r&b, 
latin, roc-
kabilly, blue-
grass og viser.
Men Ribbe-
jazz er meget 
mere end de 
over 20 kon-

certer fordelt på seks scener gennem 
en hel aften. Arrangementet fungerer 
for mange mennesker som et møde-
sted i en musikalsk ramme, hvor de 
slår en snak af med venner og bekend-
te fra den ene koncert til den anden, 
fortælles det. Over 1.000 mennesker 
indtog sidste jul Lillestrøm Kulturcen-
ter i godt julehumør.

Musikby retur
Da Kabomhuset i Alings-
ås tømtes for brugere, 
stod mange bands på 
gaden uden øvelokaler. 
I følge sammenslutnin-
gen af musikere i Alings-
ås har kommunikatio-
nen mellem politikere, 
kommune og foreninger 
ladet meget tilbage at 
ønske, skriver Alingså-
skuriren. Nu har sam-
menslutningen startet 
en debat om, hvordan 
man i fællesskab løfter 
byens musikliv. Det er 
efter deres mening helt 
nødvendigt at finde en 
løsning på orkestres 
mangel på øvelokaler.

Kaffemik
I Alingsås benytter man 
enhver mulighed for 
at lave en fest i byen. I 
maj var det en ”fikafest” 
- eller på grønlandsk 
en kaffemik, der var på 
programmet. Alingsås 
er kendt som en caféby 
og ved festen havde 
alle byens caféer ud-
videt deres åbningstid 
og suppleret med café-
guidning, om bl. a. kaf-
fens historie.

Nye skilte
Allerede for flere år si-

den skrev Alingsås Tid-
ning om kommunens 
planer om nye digitale 
informationstavler ved 
byens indfaldsveje. Men 
projektet strandede, da 
kommunalbestyrelsen 
sagde nej.  

Nu indhentes nye til-
bud  og ifølge Alingså-
skuriren er det embeds-
mændenes opfattelse, 
at de folkevalgte nu er 
indstillede på at gen-
nemføre projektet.

Slottet genåbnet
Nolhaga Slottet i Alings-
ås er igen åbnet for 
kunstudstillinger og i 
første omgang er det 
kunsthåndværkere, der 
hen over sommeren ud-
stiller deres arbejder.

Foreløbig er slottet 
åbent året ud - i efter-
året er det udstillin-
ger med tilknytning til 
Lights in Alingsås, den 
årlige lysfest, der af-
vikles i hele oktober og 
senere måske et jule-
marked.

Køerne slap ud
Også i Sverige er det 
en festdag, når køerne 
forår kommer på græs 
- når de springer. Og i 
Alingsås skete det den 
første weekend i maj. 

Mellem to og tre tusinde 
mennesker havde taget 
turen til Elmersgård i 
Alingsås for at se det, 
skriver Alingsåskuriren.

Cykeltyverier 
halveret
Antallet af anmeldte 
cykeltyverier i Alingsås 
er over de sidste fem år 
halveret, skriver Alings-
åskuriren.  Samtidig er 
antallet af indleverede 
cykler mindsket i for-
bindelse med at hit-
tegodskontoret er flyt-
tet fra politistationen 
i Alingsås til forstaden 
Tomtered.

Sommer
Antallet af sommerar-
rangementer er impo-
nerende. Fra begyndel-
sen af juni til udgangen 
af august er der kun en 
enkelt dag pr. måned, 
hvor oversigten over 
byens festligheder og 
aktiviteter har et hul. Ar-
rangementerne spæn-
der fra kartoffelfestival 
over orgelmusik, fælles 
cykeltur, traktorudflugt, 
dans i Alingsåsparken, 
børneteater i parken, 
amerikansk buldogud-
stilling til midsommer-
fest i alle lokalsamfund.

Det havde vi ikke lige set komme
Den mest ønskede bog i Som-
merbog-konkurrencen blev Lo-
kumsbogen

Da det gik op for redaktionen på 
Tårnby bladet, at Lokumsbogen 
var den mest ønskede bog, for-
søgte vi at analysere os til hvor-
for?

Medlemmer af redaktionen 
mente, det skyldtes det ledsa-
gende foto med redaktøren på 
spanden og at alle, der havde øn-
sket bogen skulle have et signe-
ret foto tilsendt. Den var redaktø-
ren ikke helt med på.

Men ønsket undrede, da bogen 
var så stor og tung, at det ville 
være dristigt at tage den med i 
hængekøjen, for tung at slæbe 

med på ferie (overvægt ved fly-
rejse) og i bund og grund for om-
fangsrig både indholdsmæssigt 
og i fysisk volumen til at have lig-
gende på toilettet.

Men ellers blev vi som sæd-
vanlig overrasket over de mange 
ønsker og alle bøger havnede hos 
glade modtagere og blev modta-
get som ønskebørn.

Vi sender også en tak til de for-
lag, som har valgt at lade vores 
anmelder bedømme deres vær-
ker.

Til de læsere, som ikke fik en 
bog i årets kapløb, henviser vi til 
bibliotekernes åbningstider. Dog 
findes efter vores oplysninger Lo-
kumsbogen ikke til udlån.

redaktionen

Redaktøren har betinget sig, 
at dette foto bringes for sidste 
gang, men da Lokumsbogen 
i gigantudgave var den mest 
ønskede sommerbog blandt 
læserne er det naturligvis en 
relevant illustration. Beskæring: 
redaktøren! 

Oplysningerne om småt 
og stort i venskabskom-

munerne kommer fra 
Foreningen Nordens 
foreningsfæller i de 

respektive kommuner.

Tidligere var der en 
livlig udveksling af 

”græsrødder” fra ven-
skabsbyerne, så der 

er måske læsere som 
kan genkalde sig store 
oplevelser fra de glade 

Nordiske dage. 

Byerne ligger der 
endnu.
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LokalBolig Amager ApS

Holmbladsgade 76
2300 København S • Tlf 36301555

LokalBolig Amager ApS

Kongelundsvej 264
2770 Kastrup • Tlf 36301555

Åbningstider
Mandag - Torsdag 9.30 - 17.30
Fredag 9.30 - 16.00
Lørdag Lukket
Søndag 10.00 - 16.00

Nye sager hver dag på
lokalbolig.dk

Boligsalg med passion

SØGEANNONCE!
Villa: I Pilegårdskvarteret

Morten og Katrine søger villa i
Pilegårdskvarteret.

Min. 3 soveværelser
Gerne køkken/alrum

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

SØGEANNONCE!
Ejerlejlighed: Lodsgården i Dragør

Inge søger stuelejlighed i Lods-
gården.

Beliggenheden er vigtigere end
standen på lejligheden.

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

SØGEANNONCE!
Ejerlejlighed: I det gamle Kastrup

Pris: 1,8 mio.
Behov: Tæt på havnen

Rikke og Mathias
søger ny bolig

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

SØGEANNONCE!
Villa: Kastrup

Pris: kr. 3.5 mio.
Behov: 1½-plansvilla med kælder

Jens og Birthe
søger ny bolig

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

SØGEANNONCE!
Murermestervilla: Dragør

Pris: Maks 5,7 mio.
Behov: Skal være en god stand!

Thomas og Mette
søger ny bolig.

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

SØGEANNONCE!
Villa: I Kastrup
Pris: kr. 3 mio.

Behov: 4værelser/over 120m2

Jacob og Lene
søger ny bolig.

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

Nilensvej 32, 2770 Kastrup

Skøn beliggenhed - tæt på natur
Familievilla med fire soveværelse, to badeværelser og en
skøn udestue. Ejendommen har gennemgået en større
renovering i 2007, og har i den forbindelse fået nye
døre, vinduer, køkken og badeværelse i stueplan. Der lø-

ber flotte, brede plankegulve i stueplan og i udestue,
køkken samt entré er der flotte, lyse fliser. Skøn have
med overdækket terrasse.

Knt.:................ 2.650.000
Udb:.....................135.000
B/N:.............15.366/14.166
Alternativ finansiering
Handelsbanken prio. lån P3M
Afd.fri B/N:.......8.422/8.111

Bolig:.......................... 158
Grund:........................ 788
Stue/vær:.....................2/4
Opført........................1959Energimærke: F Sag: 21-ME0022


