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SKOLE I NATUREN:
Alle kommende skoleelever,
der skal begynde på Pilegårdsskooen efter sommerferien 250 drenge og piger
mødte hinanden for første
gang til en dag på Naturskolen lige før påske.
Skole i naturen, som projektet er kaldt blev til i et
samarbejde mellem skolen
og daginstitutioner i Skoledistrikt Pilegården og Tårnby
naturskole for at gøre overgangen for børnene fra dagsinstitution til skole så let som
mulig. Brobygning er dagen
også kaldt og det så ud til at
være lykkedes.
Det lå i eksperimentet, at
forældrene skulle hente ungerne på Naturskolen. Dels
gav det længere tid for selve
dagen Sole i naturen og dels
gav det også forældrene et
indblik i brobygningen.
At det så var svært at få ungerne med hjem vidner bare
om, at dagen var super

Læs mere og se foto
på siderne 23-26

Det lyder ikke spændende
...men tophistorien på
Tårnby Kommunes hjemmeside op til påske at, om
at nu er Spildevandsplanen
2017-2027 færdigbehandlet, er en reminder om, at
det vi opfatter som en selvfølge - træk og slip - kræver
ikke bare planlægning, men
langtidsplanlægning
Holdet bag Vores Haver var Cecilie Hother, vært. Anja Barfod,
vært og gartner. Michael Jonsson, handyman og byggeleder
og Dorthe Kvist, havearkitekt. (Fotos: Per Arnesen / TV 2)

Naboskabet udvikles
- Det er fint med bedre og
finere haver, men det bedste
var det fællesskab, der blev
opbygget af den fælles indsats.
Sådan lyder det samstemmende fra de 9 grundejerfamilier på Båringvej, som nu
otte mandage på TV2 FRI viser, hvordan et eksperiment
om samarbejde er lykkedes.
Sammen skulle de hjælpe
sig selv og hinanden med at få
eksperimentet til at lykkes –
et eksperiment, der ikke bare
handlede om nye haver, men
om at arbejde for hinanden:

Ville et stærkere naboskab se
dagens lys i ugens løb.
Og én ting har de som sagt
til fælles: Deres haver kunne
virkelig godt trænge til en
overhaling. For i en travl hverdag kan det være svært at
finde tiden til at realisere de
drømme og projekter, der er
for haven.
For nogle handler det om
blot at vedligeholde det, der
er. For andre om at skabe et
nyt frirum for hele familien.
Se en længere reportage på
side 18 og på TV2 FRI mandage kl. 20.40

Af Terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Amager Landevej har oplevet
det, Tømmerupvej oplever
det netop nu og boligselskaber og private grundejere står
med overvejelserne.
Gravearbejde og investeringer i kloakledninger, samlebrønde, tilslutningsbrønde,
faskiner og ny asfalt. Når det
hele så er overstået har man
bare det månedlige afdrag,
som minder en om, at noget
er foregået og at alting nu
fungerer som før. Har man
fået noget for pengene? Har
det været nyttigt med månederne med omkørsler og
mudret fodtøj?
De spørgsmål svarer Tårnby
Bladet ikke på, men vi prøver
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at beskrive, hvad der er sket
og hvorfor nogen synes det
er vigtigt og så for at erindre
om, at vores daglige liv, vores
velfærd kræver sit. Det er ikke
en selvfølge med en samfundsinstallation, som man i
1800-tallet opdagede var påkrævet efter store epidemier
med sygdomme som kolera
og tyfus.
Rensning af husholdningsspildevand har i snart 50 år
været et krav og nu stiller

større koncentration af borgere og klimaændringer også
deres af moderne kloak-anlæg.
På redaktionen var det en
øjenåbner, dels at skimme
Spildevandsplanen og dels
at tale med personer som har
praktisk faglig indsigt i kloakanlæg - og vi har helt undgået
at tale om det rene pis og noget som er fuldt at lort.
Læse selv mere på
siderne 4 til 12

Haveforeningen Selandia på Viberupstræde er af egen fri
vilje gået i gang med at kloakere de 221 parceller. Det koster
godt 85.000 kroner for hver, men det har man valgt for
miljøet skyld.

Tænk på fanen for f....
Muld - nu med orme

Igen i år har ARC (Amager Ressource Center) valgt at lægge
VækstMuld kampagnen i forbindelse med påsken i perioden
19. marts - 3. april (begge dage inkl.)
Det er mulighed for at hente gratis muld til haven på følgende genbrugspladser:
• Vermlandsgade • Kirstinehøj • Dragør • Borgervænget
•Hvidovre • Kulbanevej • Bispeengen.
I ovenstående periode vil der løbende blive leveret muld
til pladserne.
Som tidligere år har vi bestilt 1 kubikmeter jord med kompostorme til hver plads. Det er dog
endnu ikke bekræftet, om ormene kan
leveres, da vejret de næste uger er afgørende for, om ormene vågner af deres dvale.
Det er først til mølle princippet som
gælder i forhold til udlevering af ormene.

I opløbet for femte gang

Snedkerfirmaet GoodmanService & Goodmanisolering er for
femte gang med i opløbet om at blive udnævnt som Årets
Tømrerfirma 2016 i Danmark.I 2013 blev guldet taget med
hjem til Amager.
Onsdag 6. april kårer en professionel fagjury de dygtigste
håndværkere, når Cirkusbygningen danner rammerne for
awardshowet Årets Håndværker 2016.

To millioner i lufthavnen

Antallet af rejsende i Københavns Lufthavn voksede i februar
16,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. En stor del af
væksten kommer fra turister, der rejser til Danmark med en
af de mange nye ruter.
1.945.542 passagerer rejste igennem Københavns Lufthavn, og det var 268.342 flere end i februar 2015. Såvel indenrigstrafikken som den oversøiske trafik steg markant, og
alene på de europæiske ruter er der i februar en vækst på
17,4 procent:
Det er især flyselskaber som Norwegian, easyJet og Ryanair, der tegner sig for en meget stor del af væksten.
- I Københavns Lufthavn er vi glade for, at vi kan blive ved
med at tiltrække nye selskaber og ruter, og for at de eksisterende flyselskaber udbygger deres forretning. Kagen bliver
større, og det gavner væksten og beskæftigelsen i hele Danmark, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør
i Københavns Lufthavn.

Tjener 21 milliarder på Øresundsbron

Netavisen Take Off citerer Sydnytt, som har regnet sig frem
til, at de rejsende kommer til at betale selve Øresundsforbindelsens byggeomkostninger to gange frem til 2050, når alle
lån til forbindelsen og landanlæggene vil være betalte.
Det beror på, at den danske og den svenske stat hidtil har fået
3,6 milliarder danske kroner ind i moms på broafgifterne, og
Øresundsbro-konsortiet regner med, at begge lande får yderligere 10,2 milliarder i moms frem til 2050.
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Jeg tør ikke garantere, at månedens klumme
ikke ender i det rene ord-pjank og at jeg når
frem til en pointe og godt 4500 tegn inklusive
mellemrum. Advarsel her givet på forhånd.
Det ligger jo ellers i tiden, at man først udgøder gylle (ildelugtene ord) og så bagefter
siger, at det nok var for hårdt sagt og at ordvalget var lige på spidsen, men så har man jo
fået det sagt (som man dybest set mente det
og svinerier over et medmenneske hænger i
luften (lugten) til fryd for ens ligesindede).
Her i huset kalder vi det baglæns rygsvømning uden at tænke videre over, at rygsvømning altid praktiseres baglæns. Men når andre
kan få sig til at sige, at et flag er smukkest i
modvind, så må vores præcisering af retningen i rygsvømning vil også tilgives. Vi ved,
hvad vi mener – men hvad med flaget. Jeg
har været inde på det fysiske fænomen tidligere – hvordan ser det ud i virkeligheden. Er
det når vagtparaden marcherer gennem metro- og vejbyggeri samt klemmer sig sammen
mellem parkerede biler i indre København og
fanen vejer i gå-retningen. Det vil være sjusk.
Når mine legetøjssoldater fra Drescher vandrede med fane, rakte fanen ind over fløjtespillere og stortrommeslagere.
Hvis jeg havde haft Benny Andersens forfatter- og digterevne ville jeg have fyldt resten
af klummen med sætninger, hvor flag indgår
på kryds og tværs. De sidste tre nætter er jeg
faldet i søvn til Benny A’s jonglering over ordet øje. At have øjne i nakken eller på hver
finger, at holde øje med om det så bare var
med et halvt øje. Men godt vi har Benny Andersen, for jeg evner det ikke.
Men lidt kan jeg da sige om flag, nu hvor
vi skal til at flage med grønlandsk (21. juni)
og færøsk (29. juli) flag, der har navne som vi
kalder det danske flag Dannebrog (uagtet at
jeg i al fald opfangede i skolen, at Ragnar Lodbrog hed sådan på grund af hans bukser). Det
færøske flag hedder Merkid (mærket) og det
grønlandske Erfalasorput (vores flag). Nu skal
vi ikke udtalte endsige huske disse navne,
blot se dem blafre på i al fald officielle flagstænger to gange om året.
Som formand for lokalafdelingen af Foreningen Norden burde jeg glæde mig over
dette nordiske farverige islæt. Da jeg første
gang blev præsenteret for det (nu prøver jeg
at skrive navnet uden at kigge oppe i klummen) Isolasolput – det gik vist ikke – grønlandske flag i 1985 fik jeg et stød i hjertet,
indrømmet. Det er ikke et korsflag, som jo
alle øvrige nordiske lande og selvstyreområder betjener sig af, der var lagt mere japansk
symbolik i solen/isbjerget himlen/havet. Det
hjalp lidt på humøret, da den nordiske konference jeg deltog i, ved afslutningsceremonien

Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, (dj)
(ansv. redaktør). Jesper Israelsen
(dj), Heinrich Ehrenreich, Birgitte
Barkholt, Karin Ott (foto), Mona
Gjedved, Ole Gjedved (foto).
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i løbet en enkelt dag. Tidligere
kunne omdelingen spredes over
en fredag/lørdag. Nu er alt ude
fredag!
Denne udgave omdeles
Langfredag 25. marts.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er maj-udgaven, som
omdeles fredag 29. april, dead-

ville hejse alle Nordens flag og naturligvis
også det nye grønlandske. De fik hejst Erfalasorput på hovedet, omvendt så himlen blev
rød og havet hvidt (forståeligt - der er for det
meste tale om et ishav omkring Grønland).
En snert af skadefryd løb igennem mig.
”Så kan de sgu lære det”. Ingen tvivl om op
og ned på Dannebrog og artsfæller ud i det
nordiske. Men hvad så med det mest farverige
nordiske flag – et flag som ikke symboliserer
et territorie, men mest et folk. Det samiske
flag kan man ikke vende forkert med hensyn
til op og ned. Nyd det.
Dansk flaglov tillader flagning med hvilket flag som helst hjemme på egne matrikler.
Her hjemme har vi hejst enten sørøverflaget
Jolly Roger eller et stort silketørklæde med et
motiv med Iron Maiden. Ungerne synes Iron
Maiden bedst betegner deres tilstedeværelse. Her er motiverne ikke til at tage fejl af.
Frygtelige.
Det er sagt, at når folkeslag kan glæde sig
over hinandens flag, har man det stærkeste
bindeled mellem to folk. Det gælder ikke
Tårnby og Dragør. Og de flag er ikke en gang
forskellige, men hvorfor ikke også tage det
skridt. Tårnbys flag kunne hente inspiration
fra Vordingborg, hvor en gås sidder på toppen af tårnet som en hån mod hansestæderne i det nordtyske. Vi kan supplere med et
par bølgelinjer, så vi flagligt kan fortælle de
sydamagerkanske folkunger, at vi bygger en
større svømmehal end de kan.
Tilsvarende kan borgeRE fra St. Magleby
flage mod Dragør og Dragør håne dem, der
bor i kæmpevillaerne i Søvang. Inden vi falder i krampelatter over mine fordomme om
enklaven i sydøst, så skal man ikke grave
dybt, før fejden mellem Kastrup og Tårnby
kommer til syne. Vestamager har ikke engang
et by(dels) navn at bryste sig af.
Hvor dybe er grøfter ikke gravet, siden
folkets stridsmænd i 20’erne og 30’erne marcherede i flok med fanen og Staunings skæg
blafrende i modvind og opnåede den medvind, vi lever højt på i dag, hvor uenigheden
trives mellem lande, i lande, mellem land og
by, øst og vest, mellem kommuner og i kommuner.
Hvor fint er det at lade flag vaje – når det
kniber med at vaje foran egen
dør?

line mandag 25. marts.
Deadline for større annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man
er senere på den.
Udgivelsesdatoer i 2016:
10 måneder om året den sidste
fredag i en måned, dækkende
den kommende måned, dog ikke
i januar og august. Se udgivelsesdatoerne herunder mrk. OBS.
juni udkommer fredag 27. maj,
deadline mandag 23. maj
juli udkommer fredag 24. juni,
deadline mandag 20. juni
august* udkommer fredag 12.

Terkel Spangsbo

august, deadline mandag
8. august OBS
September* udkommer fredag
2. september, deadline mandag
29. august OBS
Oktober udkommer fredag 30.
september. Deadline mandag
26. september.
November udkommer fredag
28. oktober, deadline mandag
24. oktober.
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Ingen udrykning fra Kamillevej
Politiet går fra borde.
Stationen på Kamillevej
rømmes ikke – helt – men
indskrænker
Af Terkel Spangsbo

Den udkørende polititjeneste rykker senest 1. april ud
fra Politistationen på Kamillevej rykker ud, ikke for at
patruljere, men permanent.
Købehavns Politi samler patruljetjenesten på stationerne
i Københavns City og på Bellahøj og til en såkaldt udrykningsafdeling på den tidligere
politiskole på Artillerivej.
Siden den lokale Sydamager station har stoppet kundebetjeningen er afdeling for
afdeling flyttet til København.
Kontorerne i Sundgedshuset
er for længst rømmet. En enkelt vagthavende i politihuset
har i dagtimerne disponeret
patruljebiler på Amager, stationen hed Station Amager.
Nu skal en central vagtchef
på hovedkvarteret på Politigården sende disponible biler
ud, hvor der er behov for dem.
- Vi skal skaffe flere betjente på gaderne og flytter 70
mand, fortæller en repræsentant for pressetjenesten hos

Københavns Politi.
- Det politimæssige beredskab i Tårnby og Dragør ændres ikke.
Tilbage på Kamillevej er nu
kun en enhed for udlændinge
kontrol, men der er ingen
garanti for, at situationen vil
være sådan i nær eller længerevarende fremtid.
- Ledelsen kan jo vælge
at placere andre afdelinger
i bygningen – eller også fraflytte de sidste politifolk, fortæller pressemanden.

Kommunens bygning
Det er Tårnby Kommune, der
har opført og genudlejet bygningen til Justitsministeriet.
Der har i nyere tid været
flere politistationer på Amager, hvor borgerne kunne
henvende sig. Legendarisk
(for nogen) er Station 4, der
aldrig hed andet end Under
Elmene opkaldt efter gaden
den lå på. Det flyttede senere
til Hørhusvej og blev udvidet
med plads til mange biler.
Underligt at tænke på, at
der har været pladsmangel i
politikomplekset på Kamillevej og krimalpolitiet, som
også har været lokalt måtte
leje sig ind i Sundhedshuset

og i øvrigt optog et ikke uanseeligt antal parkeringspladser i døgndrift.
Christianshavn har haft en
Nærpolitistation.
Men al Københavns Politi er
samlet i city.

Egen ret
Tilbage i midten af 1900-tallet lå Retten i Tårnby på Blegdamsvej på Nørrebro. Det var
her man skulle ind med skøder og iøvrigt stilles for en
dommer, hvis det kom dertil.
For nylig overtog Kommu-

En så godt som nybygget Tårnby Politistation på Kamillevej.
Nu er der kun en undlændinge funktion tilbage - uden
garanti for, at den bliver. Arkivfoto: Allan Meyer.

nen Retsbygning bag Politistationen og vil indrette den
til ældrecenter. Den bygning
er også bekostet af Tårnby
Kommune i håb om at beholde dommerkontor for Tårnby
og Dragør i kommunen.
En kort overgang lå Retten
i Tårnby på Vægtergangen,
men her var grunden forurenet, så en ny bygning måtte

til, hvis man skulle holde på
sin ret.
Et stort antal borgere fra
Dragør har offentligt kritiseret beslutningen ligesom politikeren Martin Henriksen (DF
og selv bosuiddende i Dragør)
har bedt justitsminister Søren
Ping genoverveje beslutningen..
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Det skal bare virke
Blandt de emner som ikke
er på dagsordenen ved
middagsbordet er i al fald
kloakkerne
Af Terkel Spangsbo

Topnyheden på Tårnby Kommunes hjemmeside lige før
påskeugen var oplysningen
om, at nu var kommunens
spildevandsplan for 20152027 færdigbehandlet, vedtaget og klar til offentliggørelse.
I Tårnby Bladets redaktion
havde vi længe besluttet, at
vi ville bringe et antal artikler som skulle bringe kloakspørgsmålene ud til læserne
og komme med forklaring på
det slalom-lignende vejarbejde, der udføres på Tømmerupvej.
Uden at vi havde løftet en

finger for det, blev vores lille
tema pludselig meget aktuelt.
Kloak-systemerne, for der
er flere, omfatter alt fra de
primære leverancer som er
husholdning- og virksomhedsspildevand, regnvandsleverancerne, som vokser i
omfang og med kortere intervaller, og skal gennem rørføringer både øst- og vestpå og
via kommunens renseanlæg
skjult ved Den Blå Planet.
Den omfattende plan, hvor
alene ”hovedværket” er på 66
tekniske sider, findes bedst
via et link på Kommunens
hjemmeside.
Vi fik derimod formanden
for Teknik- og Miljøudvalget
Jan Jacobsen (S), til kort at resumere indholdet.

Noget vi skal
- Kommunerne skal med års
mellemrum udarbejde eller
revidere spildevandsplanerne, fortæller Jan Jacobsen.
- Vi har et gammelt kloaksystem, som skal klare større
og større mængder spildevand, ikke mindst på grund
af øgede regnmængder. Vi
Jan Jacobsen, formand
for kommunens Miljø- og
Teknikudvalg - og selv ansat
på renseanlægget.

kan så vælge at lægge større
og nyere rør ned, eller vi kan
separere husholdningsspildevand og regnvand. Regnvandet behøver vi ikke lede
gennem renseanlægget, men
i grove træk lede det direkte
ud i havet.
- Meget af regnvandet ledes ned i forsinkelsesbassiner
eller anlæg, faskiner, hvorfra
det kan sive ud i undergrunden. Det sidste er det bedste,
forklarer Jan Jacobsen.
Udsivningsanlæg/faskiner
kan og blive anlagt af såvel
parcelhusejere som boligblokke, blandt de sidste er
Skottegården og Lufthavnsparken og i Olufsgården er
man på vej. Det koster noget,
men husejerne kan dels få tilskud fra bolig-jobordningen
og parcelhusejere får cirka
23.000 kroner tilbage fra deres tilslutningsbidrag.
- Det hele hjælper. Forsinkelsesanlæggene gavner kapaciteten, mens regnen vælter ned og faskinerne fjerner
helt regnvandet fra det offentlige system.
Der er mange fordele ved,
at Amager er pandekageflad,
men kloak-systemerne er
ikke blandt dem.
Der kan tegnes et spilde-

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27
Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup
Dame
Herre

4 Tårnby Bladet APRIL 2016

Klip
Vask, klip og føn
Vask & føn
Pensionist klip
Børneklip (u. 12år)
Permanent fra
Striber med hætte
Striber
Farve
Bundfarve
Farvning af øjenbryn
Farvning af øjenvipper
Retning af øjenbryn

Åbningstider:

Tirs – tors: 9:30 – 17:30
Fredag:
9:30 – 18:00
Lørdag:
9:30 – 15:00

209,250,100,169,159,449,299,350,250,200,50,50,39,-

159,189,30,130,139,-

Vi klipper
byens spidser

KLIPPE / STUEN

Mandag samt søn- og
helligdage lukket

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

De røde felter
markerer hvor
Kommunen
mener , der skal
kloakeres i det
åbne land langs
Tømmerupvej
og hvor der
hele vinteren
er lagt rør ned
og oprettet
pumpestationer.
For at pumpe
spildevand væk
fra området og til
renseanlægget
skal der bruges
mindst 10
pumpestationer.

vandsskel
fra
gennem Tårnby Torv. Hvad
der kommer af regnvand vest
for skellet skal videre vest på
til store kanaler, som fører til
Køge Bugt og hvad der kommer øst for skal til Øresund.
Men vandet løber ikke af sig
selv, men skal pumpes fra
pumpestation til pumpestation mellem fem til ti pumper.

Tømning af egne tanke
- Det er stadig muligt at få
tømt spildevandstanke fra
visse landejendomme, men
det skal ske af et autoriseret
slamsuger-firma,
fortæller
Jan Jacobsen.
- Det er ikke noget problem,
at få tømt de private tanke,

men vi har stigende problemer med, at afhenterne ikke
afleverer tank-indholdet på
autoriserede steder som eksempelvis
renseanlægget.
Vi ser spildevandet dumpet i
den lille sø i Kirstinehøj eller
grøfter på skjulte veje omkring Kongelunden.
- Vi fortæller ejerne af private tanke, at det ikke bliver
transportørens ansvar, hvor
slammet dumpes. Det er
grundejere, der har ansvaret
hele vejen.
- Få tænker over, hvordan
kloaksystemet fungerer. Vi
forventer bare, at det virker
både nu og i fremtiden.

Miljøet vandt i Selandia
Haveforeningen Selandia
valgte at kloakere selvom
det ikke var noget ”de
skulle”
Tekst Terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Det var en stor og økonomisk
tung beslutning, som medlemmerne i Haveforeningen
Selandia i Tømmerup tog, da
de traf den endelige beslutning om, at afslutte en evindelig række af reparationer
af vandledningerne til parcellerne ved at udskifte alle rørene og ved samme lejlighed
kloakere de 221 parceller inklusive fælleshus.
I Tårnby skal haveforeningerne ikke være tilsluttet
kloaksystemet, men kan efter
ansøgning etablere en samletank til spildevandet. Så skal
hver parcel enten tilsluttes
samletanken eller komme
fysisk med spildevandet og
hælde det i sam-letanken.
Så skal slamsuger bilen kun
tømme et sted – eller man
kan vælge at total-kloakere,
og det er så det, man valgte i

Selandia.
Siden
haveforeningens grundlæggelse først i
1950’erne havde man klaret
sig med (skulle det vise sig)
små tanke ved hvert hus.
- Det var godt nok den gang,
da man kom i weekenden og
klatvaskede i en balje. Nu har
man installeret vaskemaskiner og opvaskermaskiner og
familierne er blevet større,
fortæller formanden Britt Petersen.
- Samtidig var der konstant
reparationer på vandledningerne, så vi tog den beslutning, at få kloakeret samtidig
med, at hele vandsystemet
blev udskiftet. Det betyder, at
hver parcel får egen vandmåler og en tilslutningsbrønd på
egen parcel.

Besøg i måneland
Tårnby Bladet blev inviteret
med på en rundvisning på de
smalle veje, som vel egentlig
bedre betegnes som stier.
Arbejdet med den praktiske
del med gravearbejdet på alle
havegange og den store plads

begyndte i januar og ventes
færdig midt på sommeren.
Derefter eller for nogens
vedkommende samtidig, skal
hver parcel selv bekoste forbindel-serne fra målerbrønden (til ferskvand) og tilslutning til tilslutningsbrønden.
En kloakering er ikke noget
man for forærende, mange
opfatter det ikke en gang som
noget særligt luksuriøst, men
sådan vil det nok blive oplevet i Selandia – det første
stykke tid efter etableringen.
Regningen vil derimod minde haveejerne om projektet
lang tid efter gange, stier og
festpladsen igen er asfalteret
og det milliondyre anlæg er
gemt to meter under mulde.
Kloakering, vand og tilslutningsafgift (et gebyr til kommunen) ligger på godt 85.000,
senere kommer en årlig afgift
i afløbsgebyr, men man sparer så evt. tømningsgebyr og
får et system, som vil holde i
mange år. Regnvand kommer
ikke i kloakken, men hver parcel må opsamle vand fra tage
eller få faskine.

Miljø og social tænkning
En hel del af haveejerne er op
i årene og har ikke kunne låne
de mange penge i en bank,
men for at ingen skal gå fra
have og hus har foreningen
solidarisk lånt penge, så alle
kan blive boende. I stedet for
at betale afdrag til en bank
betaler man så et afdrag sammen med ”kontingentet” til
Haveforeningen.
- Det har cirka en tredjedel
valgt. Vi har tidligere betalt

Mugge Fauerskov,
haveforeningens
”opsynsmand” under graveriet
og Britt Petersen, myndig
formand, som meget bestemt
påtaler, hvis en haveejer sniger
sin bil med ind i Selandia, mens
der arbejdes - og det varer til
juli i år.

solidarisk for vand. Nu indfører vi et system, så et forbrug
på tre kubikmeter indgår i
lejen og yderligere kommer
man til at betale for. Det er
jo meningen med kravet om
separate måle-re, at man
skal tænke over miljøet og sit
vandforbrug. Fortæller Britt
Petersen.
Det betyder samtidig, at
foreningen får en ny administrativ op – de skal læse vandmålere af.
Netop tanken på miljøet
har været en væsentlig faktor

Det er en materiale-tung omgang at udskifte vandrør og nedlægge
kloakledninger. Hele haveforeningen er inddraget og festpladsen er
den centrale oplagsplads. Snart gemmer det hele sig to meter nede.

for at overbevise haveejerne
om, at den store investering
var nødvendig.
- Vi er lidt stolte over, at alle
er gået med og også over den
solidaritet og fællesskab, som
grundlæggende er så betydningsfuld for kolonihavebevægelsen, slog 100 procent
igennem.
Normalt kommenterer
Tårnby Bladet ikke sine egne
artikler, men her må vi sige, at
bestyrelsen i Haveforeningen
Selan-dia så sandelig har
noget at være stolte over.

Tårnby Bladet APRIL 2016 5

Tårnbyvej 27, 2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@taarnbytandklinik.dk

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSE

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 29.3.2016, 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 2016

Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2016 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:
26.04., 31.05., 21.06., 30.08., 27.09., 25.10., 29.11. og 13.12.
Der tages forbehold for ændringer.

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
informationer og benytte ”Selvbetjening” der er én samlet indgang til links til de mange selvbetjeningsservices, som kommunen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

Udvidet åbningstid til Bodega
Fidusen, Melstedvej 23-25

Tårnby Kommunalbestyrelse har den 23.02.2016 besluttet at godkende ansøgning fra Bodega Fidusen om at holde åbent i den almindelige lukketid fra kl. 00-05 torsdage, fredage og lørdage. Bodega
Fidusen har hidtil haft tilladelse til at holde åbent indtil kl. 02.
Tårnby Kommune, Kommunalbestyrelsens Sekretariat

SundhedsCenter Tårnby informerer
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Spadser ud i livet – og ind i nye venskaber med
Tårnbys gå-venner
Ønsker du at glæde
et andet menneske
med dit selskab og
få gået en dejlig
tur hver uge, er du
måske vores nye gåven. En gå-ven er en
form for besøgsven.
Vil du gerne være
gå-ven kan du kontakte: Lisbeth Topp,
Ældre Sagen på tlf.
2258 4457.
Ønsker du at få en gå-ven, som du kan mødes med en gang om
ugen til en hyggelig gåtur, kan du kontakte Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator på tlf. 3076 0525 eller ngu.sc.as@taarnby.dk
Du behøver ikke være i god form for at få en gå-ven – I kan blot gå
en lille tur.
Gå-venner er et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og
Ældre Sagen.
Foredrag: Søvn – hvorfor er det så vigtigt?
Tirsdag 5. april kl. 16.30 – 18.30
Man siger, at en god nats søvn gør underværker. Men hvor stor effekt har søvn egentlig? Dette foredrag gør dig klogere på søvnens
afgørende betydning for din sundhed. Træthed er nemlig ikke det

eneste problem, der opstår, hvis du får for lidt
søvn. Søvnen har indflydelse på dit immunforsvar, dit humør, din appetit og meget mere.
Kom og hør professor, overlæge, dr.med.
Poul Jennum fortælle om hvorfor søvn er så
vigtig.
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4
1.th, 2770 Kastrup
Tilmelding: Foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf.
3247 0079. Det er gratis at deltage.
Løbetræning – kom i form til Tårnbyløbet 2017
Et tilbud til dig, som gerne
vil i gang med at løbe.
Få 3 gratis prøvetimer hos
Amager Atletik Clubs motionsløbehold.
Tilbuddet er for begyndere
og let øvede. Vi løber hver
onsdag kl. 18.00 og hver
lørdag kl. 10.00.
Mødested: Tårnby Stadion – Gemmas Alle. Tilmelding ved fremmøde. Mulighed for bad/
omklædning.
Rehabiliteringstilbud til borgere med kræft
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning fra din
egen læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en individuel samtale med en sygeplejerske og en fysioterapeut 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.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte os
på tlf. 2115 0544 eller 3076 0452. Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Kastrup.

Bare fordi du bliver ældre, behøver
du ikke at falde!
Fald kan nemlig forebygges… og det er aldrig
for sent!
Er du en af Tårnby Kommunes ældre borgere, som enten er faldet
eller er i risiko for at falde? - Så er det måske en ide, at få besøg af
en faldforebygger, som tilbyder råd og vejledning om, hvad du kan
gøre for at undgå at falde. Ring eller send en mail og aftal tid med:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeplejerske),
tlf. 3076 0677 eller mail sc.sf@taarnby.dk		
Tårnby Kommune tilbyder:

pårørendegrupper for pårørende
til demente i Tårnby

Ved forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina
Sahl.
Fortsættes næste spalte
TÅRNBY KOMMUNE

Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver
og daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er
muligt
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på
følgende dage i april:
• Tirsdag 19. april fra 17.00-18.30
• Torsdag 21. april fra 10.00-11.30
Vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, der
afholdes den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Er du gravid?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter
Tårnby
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2016 fra kl. 14.00-15.30:
• 4. april
• 6. juni
• 15. august
• 3. oktober
• 5. december
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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 moderat
tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af
Diabetesforeningen, Tårnby Lokalforening.
Mødested P-pladsen ved Plejeog Daghjemmet Travbanehuset,
Løjtegårdsvej 98, Kastrup

Invitation til møde om arv, testamente og værgemål
i Tårnby
Tirsdag 19. april, kl. 19.00 til 21.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. sal.
Få svar på dine spørgsmål om arv, testamente og værgemål og på,
hvordan arven fordeles i din familie. Når du skal lave et testamente,
skal du selvfølgelig først og fremmest tænke på dine kære, men måske
kan du med fordel også betænke Alzheimerforeningen. Få også information om værgemål og eksempler på, hvordan man opretter generalfuldmagter og hør om Alzheimerforeningens arbejde for mennesker
med en demenssygdom.
Tilmelding til Alzheimerforeningens sekretariat på tlf.: 3940 0488 eller
på post@alzheimer.dk
Gratis, men bindende tilmelding.
Oplægsholdere: Poul Jost Jensen og Steen Moesgaard, Advokater Advodan Glostrup, vil fortælle om arv, testamente og værgemål.
• Nis Peter Nissen, Direktør i Alzheimerforeningen, vil fortælle om demenssygdomme og om Alzheimerforeningens arbejde for mennesker
med demens og pårørende.

Pensionistcentret ”Solgården”

Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården

Fredag 1. april kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Preben Ekdal spiller
glad dansemusik.
Torsdag 7. april kl. 13.30 - 15.00
Modeshow med Seniorshop
Fredag 8. april kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: P. Højlund spiller op til dans.
Torsdag 14. april kl. 10.00
Skovtur til Reersø kro
Fredag 15. april kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Hit med sangen. H.C.
spiller så salen gynger.
Lørdag og søndag 16-17. april
Malerkursus (se nærmere omtale i
huset)
Torsdag 28. april kl. 13.15 - 15.00
Banko
Fredag 29. april kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Underholdning med
Bertel Abildgaard fra 5 gange KAJ.
Glæd Jer han er en meget morsom
mand. (se foto)

Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE
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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
redskaber til at håndtere en hverdag med
lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder:
• Introduktion til forskellige former for fysisk
aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1
times varighed
• 4 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sammenhænge i kroppen
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitalsafdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut,

der laver den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fysioterapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Kastrup.

Fortsat fra forrige side ...

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 - 11:30
Fredag kl. 14:00 - 17:00 (sidste fredag i måneden kl. 13.00)
Lørdag lukket
Søndag kl. 13:00 - 16:00
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset
og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik inden for tirsdag, fredag
eller søndag, der hygger vi os som regel med kaffe og kage.
Se også vores hjemmeside - www.bordinghus.dk – for yderligere information. For brugere i huset er der adgang til Pc’erne. Der er næsten altid
en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den.
Fælles aktiviteter:
Marts: Påskelukket fra 24. marts - 28. marts begge dage inkl.
April:
Fredag 29. Kl. 13.00 Fællesfrokost: Medbring selv madpakken.
Der sælges øl, sodavand, kaffe og kage.
Maj:
Onsdag 11. Frokosttur til Sundby Sejl. Tilmelding i Bordinghus.
Fredag 20. Senior Shop, Dame og herretøj.
Fredag 27. kl 13.00 Fællesfrokost: Medbring selv madpakken.
Der sælges øl, sodavand, kaffe og kage.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent ved særlige
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 særlige arrangementer
Søndag lukket - åbent ved særlige arrangementer
Påskeferie lukket fra man. 21. marts – man. 28. marts begge dage inkl.

Søndag 24. april kl. 14 – tirs. 26. april kl. 11
Cruise med Norgesbåden – Mini cruise med Oslobåden. 545
kr. i topersoners kahyt incl. 2 x 7 seas fantastiske buffet.
Tilkøb evt. busrundtur i Oslo. 350 kr., Køb/medbring selv
morgenmad. Morgenmads buffet koster 140 kr. hver vej. Der
er 7 timer i Oslo. Billet i køkkenet.
Torsdag 28. april kl. 18 - 20
Fællesspisning – 50kr. – tilmelding i Pilehaven senest 1 uge
før. Begrænset antal.
Lørdag 30. april kl. 10.30 - 12
Historisk foredrag om Margrethe 1. - Lars fortæller. Incl.
kaffe, te og morgenbrød - 35 kr. betales på stedet.
Mandag 2. maj kl. 8 – 14
Massage – Lotte tilbyder Shiatsu massage – prøv det! 1. gang
til kun 100 kr. derefter 200 kr. for ½ time. Tidsbestilling i
Pilehaven senest fredagen inden.

PLYSSEN • UDSTILLING
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY
KOMMUNE, LOKALE FORENINGER
Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller: Plyssen i billeder: Den midlertidige udstilling blev en varig succes.

Plakater om Plyssen gennem årene.
Anni Hvide: Malerier i akryl.
Samlinger: Håndværktøj i mini-format ved Kaj Åge Jørgensen. Sou-

venir-skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen, Smykker ved
Ritva Frederiksen. Modeller af en kirke fra Østen og mølle fra Amager ved
Theodor von der Ahe.

Fotoudstillinger: Åge Jakobsen, Foto fra Den Blå Planet. Jacob Kjøller: Fotoprojekt om Kampsport.

Fra det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm,
Tømmerup, Kastrupgård, Saltholm, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og
Tårnby kirke ved Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitekturpriser ved Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej sta-

tion, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af gamle lokomotiver ved Allan Meyer. Plancher med fotos om Amagerbanens historie.

Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm.

Torsdag 31. marts kl. 15 -16
Møde om Cruise med Norgesbåden – Kom og hør nærmere.
Kaffe og varme vafler 15 kr.

Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for

Søndag 3. april kl 13-16.
Prikket banko. 3 plader og guf og bobler m.m. – 50 kr.
Tilmelding i Pilehaven

Diverse foto og tegninger. Dukkehuse og dukker: Karin Nielsen,

Mandag 4. april kl. 8 – 14
Massage – Lotte tilbyder Shiatsu massage – prøv det!
1. gang til kun 100 kr. derefter 200 kr. for ½ time.
Tidsbestilling i Pilehaven senest fredagen inden.
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Barbettes gæstebud – Temafest - Vi laver dejlig mad. I
klæder jer som i gamle dage. Musik og hygge. 120 kr. billet i
køkkkenet.

Fredag 8. april kl. 15–16
Tøj Lotte – Der er kaffe og kage og man kan købe dametøj.
Kom og kig. Ingen tilmelding.
Tirsdag 12. april kl. 9 – 12.00
Vestre Fængsel – Rundvisning med guide starter kl. 10. Billet
i Køkkenet – 25 kr. + bus

Tårnby Kommune, Farvetegninger fra Bryggergården og omegn ved Chr.
Flindt.

Papmodeller af kendte udenlandske bygninger, kirker m.v.: Leif Rasmussen.

Gunnar Anker udstiller bøger, hæfter, tidsskrifter, programmer, testamenter, blade, aviser, spil og meget mere fra en svunden tid.
Tegninger og foto: Maglebylille og Amager Rundt: Carl Erik Fugl.
Plyssens historie - Kastrup Broforening –Tårnby Brandvæsen og

Foreningsportrætter.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang.
UNDERHOLDNING
Søndag 3. april kl. 14.00: Kastrupløverne spiller Irsk folkemusik.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.

Søndag 17. april kl. 13.30 - 16

TÅRNBY KOMMUNE

Få årskort til halv
pris og fri entré!
Er du borger i Tårnby Kommune,
sparer du 50% på årskort
til Den Blå Planet

Mød op personligt på Den Blå Planet og medbring
sygesikringsbevis og gyldig billedlegitimation.
Vi glæder os til at se dig.
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Kære borger i Tårnby!
Med et årskort har du fri entré til Den Blå Planet
365 dage om året. Du får også adgang til
et hav af fordele og spændende oplevelser.

Hvad bliver der af vores spildevand?
Hvad sker der med vandet,
når først vi har brugt det?
Hvad bliver der af det, og
hvor ledes det hen? Det er
nogle af de spørgsmål vi for
nylig var på besøg på Tårnby
Forsynings renseanlæg i
Kastrup for at få svar på.
Af Jesper Israelsen

Der har været meget snak om
klimaforandringer, varmere
gennemsnitstemperaturer og
stadigt større nedbørsmængder de senere år. Og noget
er der bestemt om snakken,
mener man hos Tårnby Forsyning, der bruger megen tid og
mange ressourcer på at holde
vores spildevand i ave. Det
gælder både regnvandet og
det vand vi i øvrigt bruger, når
vi vasker op, vasker tøj, skyller ud i toilettet etc.
Vi har sat civilingeniør
Klaus Bäckström Nielsen og
hans makker Morten Rasmus-

sen i stævne på renseanlægget ved Kastrup Strandpark
for at høre lidt mere om, hvad
der sker med vandet, når vi er
kommet af med det, så at sige.
Klaus er den, der står for den
mere strategiske side af planlægningen, og Morten fører
tankerne og idéerne ud i livet.
Selv om Morten officielt har
titlen projektkoordinator, så
holder han nu mest af at kalde
sig selv for altmuligmand.
Der er fire ingeniører i
Tårnby Forsyning, heraf en på
drikkevand, en på fjernvarmen og to på spildevand, hvor
Klaus Nielsen altså er den ene
af dem. De sidder normalt alle
i forsyningens administration
på Gemmas Allé, men i dagens anledning mødes vi på
rensningsanlægget.

Store investeringer
Tårnby Forsyning blev i lighed
med landets øvrige kommunalt ejede forsyningsselska-

Morten Rasmussen har officielt titel af at være projektkoordinator på renseanlægget ved
Kastrup Strandpark. Selv holder han nu mest af at kalde sig for altmuligmand, da det er ham
der står for den daglige drift af anlægget.

ber lagt om til et selvstændigt
aktieselskab i 2010. Det er
ikke meningen, forsyningsselskaberne skal give overskud,
men de skal så at sige hvile i
sig selv. Det vil sige, at de selv
skal skrabe pengene ind til
driften fra byens borgere, og
det er ikke småpenge vi taler
om. Tårnbyforsyning Spildevand har et budget i omegnen af 50 millioner kroner,
og rundt regnet halvdelen af
budgettet går til nye investeringer i udstyr, ledningsnet og
miljøforbedrende løsninger.
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Stadig mere nedbør
- Når der er skybrud, som
vi ser stadig oftere, er det i
den ”gamle” nordøstlige del
af kommunen, den er gal.
Her er der fælleskloakering,
og så bliver ledningsnettet
nemt overbelastet, når der er
meget vand inklusive spildevand, der skal bortledes i de
samme rør.

Åbningstider:
Pubben:

Restaurant:

Man-tors......11-22

Man-fre........... 11-17

Fre..................11-04

lør...................... 10-17

Lørdag..........10-04

Søn.................... 10-17

- Den sydvestlige del af
kommunen derimod, som er
bygget i 50’erne, er separatkloakeret, således at regnvandet og spildevandet ledes
bort gennem hver sin separate ledning. Alligevel er det det
område, hvor vi har de største
problemer med ledningsnettet. Det skyldes, at landskabet
er både lavtliggende, meget
fladt og med et grundvandsspejl, der kun ligger 2,5 meter
under overfladen, forklarer
Klaus Nielsen og fortsætter:
Vi har problemer med indsivning af drænvand, da ledningssystemet ikke er 100
procent tæt.
- Vestamager er lidt vores
ømme tå, erkender Morten
Rasmussen. Vi har haft problemer med, at vandet står
så højt, at folk nogle gange
ikke kan skylle ud i toilettet.
Og hvis de ikke kan komme
af med deres toiletvand, så

bliver de selvfølgelig både
frustrerede og sure, og så har
vi dem i røret, forklarer Morten Rasmussen med et glimt
i øjet. Det er et problem vi
tager meget alvorligt, understreger han.

Højtstående grundvand
- Vi har forsøgsvis etableret
en pumpestation, der kan
sænke
grundvandsspejlet.
Det overskydende grundvand
kan vi så måske udnytte til toiletskyl, tøjvask og lignende.
Vi går meget op i, at vi udnytter de ressourcer, vi har, og
dermed også regnvandet og
grundvandet, siger han.
For at komme det indtrængende drænvand på
Sydvestamager til livs er vi i
gang med at strømpefore for
at tætne systemet, så vi undgår indtrængende vand. En
strømpeforing er meget glattere end et betonrør, så vi får
en bedre gennemstrømning.

Søndag.........10-19

AIR PUB RESTAURANT & KONFERENCE CENTER APS
KASTRUPLUNDGADE 47 • 2770 KASTRUP
TLF. + 45 3251 2190 | airpub@mail.tele.dk
www.airpub.dk
| CVR nr. 37065935

Det ser ikke specielt lækkert ud, og dufter heller ikke specielt godt, når man åbner lugen ned
til den underjordiske del af spildevandsanlægget. De fleste tanke er overdækkede af hensyn
til omgivelserne i almindelighed og Den Blå Planet i særdeleshed.

Det viste sig, at 20 procent
af beboerne havde etableret afledning af regnvand fra
taget til spildevandskloakken, og de har så nu fået et
påbud om at koble sig af. De
har fået lov til at lave overløb
til vejdrænene, som løber ud
i Sdr. Landevejs kanal. Herfra kan vi pumpe vand både
sydpå ud i Øresund og nordpå
til HOFOR’s (Hovedstadens
Forsyning, red.) ledningsnet.
Men det er lidt mere teknisk
kompliceret nordpå, forklarer
Morten Rasmussen.

Dyrt at separatkloakere
- Oprindelig skulle vi have
separatkloakeret det hele.
Men det er temmelig omkostningstungt. Nu er havnen så
blevet separatkloakeret, og vi
er også selv ved at få separatkloakeret her på rensningsanlægget, så vi kan udnytte
vores overskudsvand – det
såkaldte tekniske vand til at
spule med og i skylleprocesser i rist og slamafvanding.
Det er 99,9 procent bakteriefrit, og må ikke bruges til drikkevand. Men det har sparet os
for 36.000 kubikmeter vand
på et år. Det kan godt mærkes
på den kommunale tegnebog,
konstaterer Morten Rasmussen tørt.
- Vi kan levere teknisk vand
til vanding af parker og boldbaner. Vi har lavet nogle såkaldte sparebassiner på 3000
kubikmeter på renseanlægget, så vi kan holde vandet
tilbage ved overbelastning.
Vi har et sparebassin på 4000
kubikmeter på lufthavnens
område og vi har planer om at
bygge ekstra lukkede tanke.
De er dyre og koster cirka
10.000 kroner pr. kubikmeter.
- Ved renovering og nybyggeri skal folk separere deres
regnvand.
Det er frivilligt for kolonihaverne at tilslutte spildevandet endnu. Vi har lidt
problemer med, at der er
nogle private kloakfirmaer
eller transportører, som vi
kalder dem, som ikke overholder reglerne. Der dumpes

i hvert fald spildevand i vores regnvandssystem, kan vi
se, da vi har foretaget nogle
sporingstest. Vi er ikke dyrere
end de selvstændige transportører, selvom rygtet siger
det, fortæller Morten Rasmussen.

Penge retur til borgerne
Man får refunderet 40 procent af tilslutningsbidraget
eller cirka 24.000 kroner, hvis
man etablerer selvstændig
afledning af regnvandet i de
fælleskloakerede oplande.
- Den ordning har eksisteret siden 2011, og i den gamle del af kommunen nord for
motorvejen ud mod Øresund
har 115 parceller pt koblet sig
fra. Det gælder også en større
ejendom som Randkløvehuse, hvor der blandt andet er
etableret nedsivningsbede.
Det er vi faktisk godt tilfredse
med. Vi arbejder meget med
LAR (lokal afledning af regnvand) og LUR (lokal udnyttelse af regnvand), fortæller
Klaus Nielsen.
- Tømmerupvej er lige blevet kloakeret her i løbet af
de sidste par år, og der har de
fleste været glade for det.
Det koster cirka 38.000
kroner at tilkoble sig spildevandsdelen og 24.000 for
regnvandsdelen, og det er
altså den sidste del, man kan
få refunderet, hvis man vælger at lave lokal afledning af
sit regnvand i de fælleskloakerede oplande.
Mange har frakoblet sig
Vores mål er at få frakoblet 30
procent inden 2030, og vi har
frakoblet og afløbsbegrænset
cirka ni procent. Vi fik frakoblet 90.000 kvadratmeter
sidste år på trods af, at målet
er cirka 40.000 kvadratmeter om året, siger en tilfreds
Klaus Nielsen.
Man regner med 30 procent
større nedbørsmængder de
kommende 100 år. Så vi skal
have borgerne og kommunen
med. Det bliver jo nok ikke
bedre med klimaforandringerne, så noget må vi altså

Klaus Bäckström Nielsen (th.) står for den mere strategiske del af spildevandsplanlægningen
i Tårnby, mens det er Morten Rasmussen, der fører visionerne og tankerne ud i verden.

gøre ved det.
Vi har også eksperimenteret med drænasfalt, såkaldt
”trylleasfalt”, hvor regnvandet kan sive ned igennem
asfalten. Den underlæggende
belægning er lavet som en
slags magasin, hvor regnvandet langsom siver ned. Asfalten skal renses engang imellem. Hvor ofte ved vi endnu
ikke, da vi først fik det nordligste stykke af Amager Lan-

devej asfalteret med drænasfalt for et halvt års tid siden.
Vi plejer at få cirka 8000
kubikmeter spildevand ind i
døgnet. Men siden nytår i år
har vi ligget på cirka 13.000
kubikmeter i døgnet, så der
er ingen tvivl om, at vi skal
fortsætte indsatsen på vores
område, slutter Morten Rasmussen.

Tårnby havde i 2014
landets tiende laveste
omkostninger til vand og
afledning af spildevand.
I forsyningssekretariatets
rapport af juli 2015 ses en
opgørelse af de samlede
omkostninger til vand for
en husstand i alle landets
kommuner. Det ser heri, at
vi Tårnbys omkostninger
til vand og spildevand
generelt ligger lavt.

Der regnes
med 30
procent
større
nedbørsmængder
over de
næste
100 år.
Det stiller
krav til
kloakkerne
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Morten Rasmussen demonstrerer her et mobilt renseanlæg, som kan filtrere
overfladevand, så det bliver så rent, at det kan bruges til drikkevand. Det kan
vise sig meget anvendeligt i områder som for eksempel Afrika og andre steder,
hvor man ikke har tilstrækkeligt med drikkevandsressourcer.

32.500 kubikmeter lort i timen
Nu starter byggeriet af Danmarks største kloakpumpestation til 105 millioner
kroner.
Pumpestationen på Kløvermarksvej vil i 2018 tage imod
en stor del af hovedstadens
spildevand.
Pumpestation
ejes af HOFOR og Frederiksberg Forsyning.
- Det er en milepæl vi passerer, nu hvor bygge- og anlægsentreprisen er faldet
på plads. De næste par år vil
byggeriet af hovedstadens
store nye hovedpumpestation
for alvor tage fart og form. Og
om godt et par år forventer vi,
at den er klar til at tage i mod
spildevand fra store dele af
København, Amager og Frederiksberg, siger Niels Eriksen,
projektleder i HOFOR.
Forberedelserne til den
nye pumpestation startede
allerede i efteråret 2015.
Züblin A/S udfører således
frem til udgangen af april

2016 grundvandssænkning
og byggegrube. I de næste
år vokser pumpestationen så
frem. Fra betonkonstruktioner startende 11 meter under
terræn til toppen af tryktårnene, der skyder op 24 meter
over terræn.
Når pumpestationen står
færdig i 2018 påbegyndes
omkoblingen af det københavnske spildevand fra den
nuværende pumpestation til
den nye. Dette arbejde udgør
en betydelig del af projektet,
idet omkoblingen sker 6,5
meter under jorden og med
kloakrør, som har en diameter
på op til to meter.
I tillæg til bygge- anlægsentreprisen vil der blive udført installationsentrepriser
for højspænding, lavspænding, smede- og rørarbejder
samt diverse leverancer.

10 gange Rundetårn
Med en samlet kapacitet på

32.500 kubikmeter i timen
bliver det Danmarks største
kloakpumpestation. Fra pumpestationen sendes spildevandet videre til rensning på
rensningsanlægget Lynetten.
Ca. 2/3 af det samlede tilløb
af spildevand til Lynetten
kommer fra denne pumpestation. (rumfanget af Rundetårn
er 3.121,5 m3)
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har
netop indgået kontrakt på
105 millioner kroner med MT
Højgaard, der har fået byggeog anlægsentreprisen for

Den nye pumpestation, herunder byggepladsen, er placeret
på samme areal som den gamle: nemlig på Kløvermarksvej
på Amager. Arealet udgør omdrejningspunktet for driften af
det københavnske kloaknet.

Danmarks største pumpestation.
Når den nye pumpestation
er klar til drift sendes den
gamle fra 1901 på pension.
Med den nye pumpestation
får hovedstaden en mere sikker og mere grøn pumpesta-

tion, som er designet til klimaforandringerne med flere
store skybrud og stormflod.
Grønne tage, regnvandsbede,
effektive pumper mv. giver
samtidig pumpestationen et
tiltrængt miljøløft.
spanger

Med den nye pumpestation får
hovedstaden en mere sikker
og mere grøn pumpestation,
som er designet til
klimaforandringerne med flere
store skybrud og stormflod.
Grønne tage, regnvandsbede,
effektive pumper mv. giver
samtidig pumpestationen et
tiltrængt miljøløft.

2,1 mill retur på
forsikring

på deres biler, at der kom overskud på bilskaderegnskabet. Samlet set betaler GF Amager 2,1 millioner tilbage, hvilket svarer til, at hver bilist får 12
procent af sin betalte bilforsikringspræmie retur.
- Vi har nu valgt, at princippet om overskudsdeling fremover skal komme alle vores kunder til
gode. Ved at indføre overskudsdeling på alle vores
forsikringer, vil alle GF-kunder i fremtiden få større
glæde af at være forsikrede i det kundeejet GF Forsikring, slutter Kim Hans Pedersen.
Fra 2017 vil overskudsdelingen løbende ske ved,
at overskuddet trækkes fra i prisen på forsikringerne fra årets start.
tsp

Dino på 1. sal
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Arkivfoto.

Lokale bilister i GF Amager 2,1 millioner kroner
tilbage på deres bilforsikring.
I GF Forsikring, har princippet om lokal overskudsdeling betydet, at der gennem årene er sendt 2,4
milliarder kroner retur til kunderne, og midt i marts
blev sidste års overskud givet tilbage til kunderne.
- Overskuddet er et resultat af, at GF’s bilister
har kørt fornuftigt og været forskånet for de helt
store vejrproblemer, fortæller Kim Hans Pedersen,
formand for GF Amager.
- I 2015 havde de lokale GF-bilister så få skader

I et stort, blandet erhvervs- og boligbyggeri lige
overfor Vestamager metrostation bliver hele 1.
salen indrettet med et Dino Legeland
På det centrale hjørne af Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé i Ørestad Syd opføres et erhvervs- og

boligbyggeri med to supermarkeder, 120 boliger,
opbevaringscenter og legeland, i alt 25.000 etagemeter.
Konceptet for byggeriet, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter, hænger sammen med grunden
nord for byggefeltet, hvor der er planlagt et parkeringshus. På toppen af erhvervshuset, hvor man er
fri af det omgivende byggeri, opføres en lille boligby, hvor rækkehuse og lejligheder omkranser et
grønt gårdrum.
tsp

To søstre på vej
Skanska bygger domicil til Sweco Danmark
Sweco Danmark’s nye hovedsæde i Ørestad vil indeholde ca. 800 aktivitetsbaserede arbejdspladser
samt parkering i kælder. Domicilet er klar til indflytning i april 2018.
Domicilet bliver det første hus af to søsterbygninger, hvoraf den nordligste opføres som Sweco
Danmarks domicil. Den anden bygning, som ligeledes kan rumme en eller flere virksomheder, forventes påbegyndt et til to år senere.
- De to bygninger får et arkitektonisk slægtsskab, deler en fælles parkeringskælder og opføres
omkring et centralt, indbydende adgangsareal og
solceller på taget er med til at sikre et lavt energiforbrug, fortæller arkitekten bag byggeriet, adm.
direktør og partner hos Holscher Nordberg, Mikkel
Nordberg.
tsp

Se en lille film om, hvordan REnescienceteknologien virker på https://www.
youtube.com/watch?v=gi6WjIHqmtY eller fang adressen ved artiklen på
www.taarnbybladet.dk

RETTELSE

Enzym-suppe anlæg fra
Amager til Manchester II
Da der i artiklen om DONG Energys
kommende anlæg i Manchester var
mange misforståelser, vælger vi at
bringe en ny opdateret artikel
Verdens første bioanlæg, der skal
håndtere usorteret husholdningsaffald ved hjælp af enzymer, skal stå
klar i begyndelsen af 2017. DONG
Energy skal finansiere, bygge og drive
værket.
Der bliver tale om verdens første
anlæg, som uden forudgående behandling kan håndtere usorteret husholdningsaffald ved hjælp af enzymer.

Den banebrydende teknologi, REnescience, er udviklet af DONG Energy
og er blevet testet på et demonstrationsanlæg i København siden 2009.
På ARC kører pilot-anlægget med
en 18 meter lang tromle som blander
usorteret husholdningsaffald med
vand og enzymer til en ”suppe”, som
varmes op til enzymernes yndlingstemperatur. Ved at behandle husholdningsaffald med enzymer kan
REnescience-teknologien omdanne
det organiske affald til en biovæske,
der kan gøres til biogas og el. Andre
dele af affaldet såsom plast og metal

bliver renset og sorteret, så de kan
genanvendes.
I anlægget i Manchester vil der
komme to 50 meter lange tromler og
man forventer at kunne omdanne 15
tons husholdningsaffald i timen til
biogas som kan forbrændes umiddelbart eller erstatte benzin og diesel til
transportsektoren.
Det nye anlæg, som er det første
kommercielle anlæg i fuld skala, skal
bygges i Northwich nær Manchester,
og det skal sikre, at en større del af det
engelske affald bliver genbrugt samt
omdannet til biogas.
- Beslutningen om at bygge det første anlæg er et meget vigtigt skridt i
vores udrulning af bioteknologien REnescience. Det er en helt ny måde at
behandle husholdningsaffald på, hvor
man på en bekvem og meget effektiv måde sørger for at få flest mulige
ressourcer ud af vores affald, siger
Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i
DONG Energy.

Derfor i England
I Danmark har man mange måder
at behandle husholdningsaffald på
blandt andet forbrænding. I England
havner det stort set på lossepladser.
- De har et helt andet udgangspunkt
for at gå i gang med et Renescienceanlæg, fortælle en informationsmedarbejder fra Dong Energy.
Anlægget får en kapacitet på
120.000 tons affald om året, svarende
til affaldet fra knap 110.000 britiske
hjem. Affaldet blive leveret af den engelske affaldsleverandør FCC Environment, der i forvejen står for indsamling af husholdningsaffald i regionen.
- Det er en spændende ny tekno-

logi til bortskaffelse af kommunalt
restaffald, og den har potentiale til at
revolutionere vores tankegang som
industri i forhold til, hvad vi kan opnå.
- Teknologien omdanner ikke bare
affald til energi, uden at det er nødvendigt at brænde affaldet – den er
også den første, der gør det muligt at
udvinde de værdifulde genanvendelige materialer, som det hidtil har været
vanskeligt, hvis endda ikke umuligt,
at udvinde ved brug af traditionelle
kommunale affaldsbehandlingsprocesser, siger Richard Belfield, Group
Development Director, FCC Environment.

Færdig i begyndelsen af 2017
Projekteringen og planlægningen af
anlægget i Northwich er gennemført,
og størstedelen af leverings- og installationskontrakterne er indgået.
DONG Energy forventer, at byggeriet går i gang i slutningen af februar
2016, og at anlægget er i drift i begyndelsen af 2017.
- Vi ser frem til at få vores første
anlæg i drift. Med de stigende krav
til genanvendelse af affald og det
globale behov for at udnytte vores
ressourcer endnu bedre er der brug
for teknologier som REnescience, der
kan håndtere vores affald mere intelligent,” siger Thomas Dalsgaard.
Redaktionen

Vichy deo Roll on sampak

Flere forskellige slags

Kastrup

Frit valg fra 176,- kr.

Multi-tabs...

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

Dailycare Krill Olie
Extra...

... tilfører Omega udvundet
fra små lyskrebs og har
ingen smag af fisk. Dailycare Krill Olie indeholder
Omega3 fedtsyrer EPA
og DHA i fom af Omega 3
fosfolipider, som har en
højere optagelighed end
almindelig fiskeolie.
1 kapsel dagligt.

Specialpris 75,- kr.

Tilbudspris 89,95 kr.

LACTOCARE fiber

Drikkevenligt 2i1 tilskud.
4 levende mælkesyrebakterier
Dosering: 1-2 pulver dagligt efter behov

Tilbudspris 30 stk.
91,96 kr.

LACTOCARE daily

Et dagligt tilskud af 8 nøje
udvalgte mælkesyrebakterie-stammer
Dosering: 1-2 kapsler
dagligt efter behov

Tilbudspris 30 stk.
119,96 kr.

Velkommen på det ny Kastrup Apotek
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Åbningstider
Man og tirs ....................09:00 - 17:30
Ons .................................09:00 - 18:00
Tor og fre ......................09:00 - 17:30
Lør ...................................09:30		- 13:30
Søn lukket

... indeholder
jern og jod.
Jern bidrager
til normal kognitiv udvikling og jod bidrager til
normal vækst hos børn
D-vitamin er nødvendigt for
normal vækst og knogleudvikling hos børn
12 vitaminer og 6 mineraler
God smag – der ikke går på
kompromis med indholdet.
Til børn over 3 år.
Hindbær/Jordbær
Cola/Lime • Tutti Frutti

Allerede mens skoleelever gårt i 8. eller 9. klasse i grundskolerne i
Tårnby kan man komme til at opleve miljøet på et gymnasium. og
fornemme niavuet, som der undervises på.

Man behøver ikke være nørd for at få chancen for at gå på juniortalent på Tårnby Gymnasium, men man skal have evner for og lyst til
at arbejde ekstra med sine faglige interesser.

Talentprojekt for 8. og 9.klasse (elever)
I et samarbejde med Junior Talent
vil Tårnby Gymnasium skal sikre,
at talenterne i lokale grundskoler
bliver fagligt udfordret

Eleverne i udskolingen har mod på udfordringer, og et nyt tilbud vil nu gøre
grundskoleeleverne omkring Tårnby
Gymnasium skarpere på emner inden
for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Målsætningen for
programmet, Junior Talent, er at give
eleverne faglige udfordringer og inspiration til fremtiden.
- I en almindelig grundskoleklasse

sidder der elever, der har evner og lyst
til at arbejde ekstra med deres faglige
interesser. Det er fokus hos Junior Talent, hvor vi elsker at nørde. Vi samler
elever, der drømmer om læring i højere tempo og med højere sværhedsgrad, forklarer Hanne Aaen Lassen,
projektleder på Junior Talent, Øst.
- Eleverne behøver ikke at være genier for at gå på Junior Talent, men det
er vigtigt, at eleverne er interesserede
og nysgerrige efter ny viden. Samtidig
er det essentielt, at eleverne har interesse for en bred vifte af fag. Hver
gang er fokus nemlig på noget nyt og

Fair Transport
– Vi har brug for din hjælp!
Skriv under for fair
transport, ligeløn og gode
arbejdsforhold uden social
dumping i Danmark og Europa

eleverne bliver udfordret og får ny viden på mange forskellige områder.
I løbet af projektet vil eleverne
samtidig få et socialt fællesskab med
andre elever, der også brænder for at
lære og som synes, at det er cool at
være klog og udfolde sit talent.

Bygger på Masterclass undervisning
På Tårnby Gymnasium, hvor hovedparten af aktiviteterne vil blive holdt, er
der store forventninger at spore.
- Vi er meget glade for at kunne bygge oven på den Masterclass undervisning, vi allerede tilbyder folkeskolerne på Amager. Vores egne elever har
i flere år været begejstrede for at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge
og det er dejligt, at elever i grundskolen nu også får den mulighed. Jo
mere vi forkæler grundskoleeleverne
på alle deres respektive niveauer, jo
flottere resultater kommer de til at

Fakta:

• Hovedparten af aktiviteterne vil blive afholdt på Tårnby Gymnasium, men
samtidig vil der være besøg hos andre gymnasiale retninger (HTX og HHX),
virksomheder mv.
• Deltagerne i projektet Junior Talent Øst bliver optaget på programmet i
slutningen af 7. klasse. Forløbet starter i 8. klasse og fortsætter til juletid i
9. klasse.

Ny i sparekassen
Trine Aasted er tiltrådt en stilling som
kunderådgiver i Sparekassen Sjællands
Dragør afdeling pr.
1. marts 2016. Trine
kommer fra en stilling som bankrådgiver i Jyske Bank.
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opleve uanset deres udgangspunkt,
siger Anne Lehmann-Nielsen, pædagogisk leder.
- At folkeskoleeleverne er toptunede, når de overgår til os i gymnasierne,
er absolut en gevinst og en evident
faktor for, hvor fagligt højt vi kan nå
med dem. Derfor glæder vi os utrolig
meget til at tage endnu mere medansvar og bidrage med dette nye fantastiske tilbud.
Projektet er støttet af Industriens
Fond og kører allerede på Frederiksværk Gymnasium & HF og Nørre
Gymnasium. Tilbagemeldingerne fra
de elever, som allerede deltager i projektet er, at de mangler udfordringer i
hverdagen. De er derfor vilde med at
mødes med andre dygtige elever og
fordybe sig i faglige emner.
tsp

Milliardaftale
mellem SAS og Apollo
SAS har forlænget aftalen med Apollo
om charterflyvning i Europa. Aftalen
har en værdi på 1,1 mia. SEK og gælder for sommer- og vintersæsonen
2016-2017.
Samarbejdet betyder, at SAS håndterer Apollos kunder fra 17 byer i Sverige, Danmark og Norge til 30 destinationer i Europa.
Efter et 15 år langt og loyalt samar-

bejde vælger Apollo endnu en gang
SAS som primær partner for størstedelen af charterflyvningerne fra Skandinavien i sommer- og vintersæsonen
2016-2017.

Seks ud af ti
Først var den dømt ude, men med en
boligjobordningens forlængelse til
2016 og 2017 har cirka 60 procent af
boligejerne i Kastrup besluttet eller
vil overveje at bruge den grønne boligjobordning, viser en analyse foretaget for EDC i Kastrup.
Boligjobordningen giver mulighed
for at trække håndværksudgifter fra i
skat, men til forskel fra tidligere kan
man med den nye ordning kun fratrække udgifter i forbindelse med klimatilpasninger og energiforbedringer.
tsp

Generationskløften mindskes på Tejn Alle
TG-elever er uddannet som
ricckshaw-piloter. Det nyde
plejehjemsbeboere godt af

Venskabet vokser mellem naboerne på Tejn Alle. Igen i år
kom elever fra Tårnby Gymnasium og beboerne fra plejehjemmet ved Irlandsvej hinanden ved via et cykelevent
inspireret af Cykling uden alder samt Projekt Frivillig, som
arbejder for at mobilisere
Danmarks unge ud i mere frivillighed. I år blev det 1Q der
skal lære om civilsamfundet
og presset på velfærdsstaten,
som også har konsekvenser
for ældreomsorgen.
Onsdag 24. februar blev en

glad dag med byens samlede
rickshaws i nydelig kortege
fra plejehjemmet ad kærlighedsstien til Tårnby Bibliotek.
Generationskløften behøver
ikke at være uoverstigelig
selvom tallet kan være 50-70
år i aldersforskel. Hvem nyder
ikke lidt vind i håret, og lidt
eventyr rundt om hjørnet uagtet det antal somre man måtte
have set. Afsted det gik, hver
cykel bemandet med en trænet gymnasieelev som pilot
og som passagerer, en beboer
samt en ledsagende elev for
selskabets og varmens skyld.

Rickshaws som bro
Thorbjørn fra Projekt Frivillig,

som både var med i år og sidste år bemærker:
- Det er særdeles positivt at
Tårnby Kommune har valgt at
gå den ekstra mil og anskaffe
sig de seks rickshaws spredt
ud på byens plejehjem.
- Vi fornemmer klart, at cyklerne har en mere ungdommelig appel end de traditionelle koncepter, hvor man kan
blive besøgsven, hvis man går
med det dér ekstra hjerte for
byens ældre”.
De unge blev uddannet til
at være piloter ved at gennemføre en halv times træning forestået af Mikkel Hass
fra Cykling uden alder. Mikkel
beskriver sin oplevelse med

1Q:
- Det var ikke svært at gennemføre pilottræningen med
de unge. Og da selve cykeldagen kom, var der ingen slinger i svingene samt stabile
troværdige smil på de ældres
ansigter.

Medborgerskab
Biblioteket åbnede bogstaveligt talt hovedindgangen
helt op for cyklerne og tillod
gæsterne at køre hele vejen
ind til kaffebordene midt i
bygningen. Pynteligt så det
ud med de røde kalecher mod
møblernes grønne tema.
Et bibliotek er ikke hvad det
har været, og det fik bibliote-

kar Rikke Klæsøe flot udfoldet
med arkivbilleder af de gamle
bygninger foruden en demonstration af, hvad en top moderne 3D printer gør.
Herefter fulgte en workshop hvor alle gæsterne fandt
på endnu flere måder at opdyrke medborgerskab mellem
byens borgere. Blandt andet
syntes en gruppe, at det kunne være spændende med et
udendørs køkken og madlavningskurser.
Andre ideer var, at biblioteket kunne udgøre rammen for
reservebedsteforældre-konceptet; lektiehjælp;s IT kurser
fra unge til de gamle.
tsp

Da besøget var omme,
og de ældre kørt hjem på
plejehjemmet, kom der gang
i snakken mellem de unge.
Nogle var tøvende og troede
ikke, at de ville komme ud og
køre en tur med en beboer
efter skoletid.
Andre kunne ikke vente med
at få aftalt og arrangeret. Alle
var enige om, at det havde
været en herlig dag, som et
livsbekræftende afbræk på
den almindelige adskilte
hverdag dør om dør på Tejn
Alle.

FÅ ET GODT TILBUD
KONSULENTBESØG
UDEN FORBINDENDE

TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

Levering til private samt
stat & kommuner
6 års garanti på markiser

NYHED - NYHED
RULLESKODDER
SIKRINGSGITRE

Tlf.: 32 51 02 60

Fax 32 51 02 80
www.amagermarkiser.dk
E-mail: jd@amagermarkiser.dk

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup

Er en app til Windows 8/10 og
Windows Phone, der giver dig oplysninger om:
- Hvad der værd at se i Tårnby
- Udstillinger i Tårnby
- Spisesteder i Tårnby
- At tage på tur til Saltholm
- At finde en forening i Tårnby
og så kan du
Læse Tårnby Bladet på skærmen.
Hent appen gratis i Windows Store
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Tårnby guiden

Foto: John Ebrecht.
Som arenaen tog sig
ud fra luften november
2015.

Snart tag på den kongelige arena
Pressens omtale af ”en
forsinkelse” af Københavns
nye arena i Ørestad var en
avis-and. Byggeriet er tæt
sin afslutning

Efter flere års forberedelser og knap tre år efter, at
grundstenen blev lagt, står
Københavns nye arena, Royal
Arena i Ørestad, snart færdig.
Dermed kan selskabet bag
byggeriet, Arena CPHX P/S,
som Realdania og Købehavns
Kommune står bag, overdrage
nøglerne til Danish Venue Enterprise A/S, der skal stå for
sports- og kulturbegivenheder i arenaen.
Bag byggeriet står Realdania og Københavns Kommune, der hver bidrager med

325 mio. kr. til den nye arena.
Bestyrelsesformand for Arena
CPHX P/S, Bent Frank, er både
glad og stolt over, at byggeriet
nu er gået ind i sin sidste fase:
- Vi er utroligt stolte af det
vældige stykke arbejde, som
alle involverede indtil nu har
lagt i byggeriet af Københavns og hele Danmarks nye
kulturelle og sportslige samlingssted, siger Bent Frank.
- Vi ved, at byggeriet helt
naturligt bliver fulgt med
spænding og stor bevågenhed, og vi glæder os sammen
med københavnerne og alle
andre interesserede til, at de
første kultur- og sportsbegivenheder efter planen vil indtage arenaen i begyndelsen af
2017.

I januar førte denne interesse til, at Københavns Radio
P4 fortalte, at problemer med
et tagspær, hvor 5.000 bolte
måtte udskiftes, ville medføre
endnu en forsinkelse på tre
en halv måned.
- Oplysningerne stammede
fra en pressemeddelelse, som
vi udsendte i august 2015, så
det er blot P4, som har bragt
lidt forvirring i tidsforløbet.
Royal Arena slår dørene op
for de første arrangementer i
begyndelsen af 2017.

Ekstra kapital til byggeriet
Forsinkelsen har dog påført
selskabet en lang række omkostninger, blandt andet i
form af kompensation til de
øvrige entreprenører, forlænget byggepladsdrift samt ren-

Store prisnedsættelser 25-50%

Forårsklargøring. Gennemtjek af hele
cyklen, stramning, justering, polering,
smøring af gear, bremser,
Før 500,forhjul og baghjul
nu 349,-

ter og afdrag på lån.
Herudover har selskabet
fundet, at de tilbageværende
reserver til uforudsete omkostninger i resteende byggeperioden er for små, og der er
derfor behov for et lån på op
til 39 mio. kr.
Efter selskabet opfattelse
indeholder byggeriets projektmateriale desuden en
række mangler og fejl, som
selskabet via sin advokat har
anmeldt til forsikringsselskabet. Udgifterne til disse
mangler og fejl presser selskabets likviditet, så selskabet må bede om en lånegaranti, indtil forsikringssagen
er afgjort.
Realdanias bestyrelse har
derfor besluttet at tilføre selskabet ekstra kapital, og en
tilsvarende proces er igangsat
i Københavns Kommune.
- Når man har at gøre med
et projekt af denne kaliber,
kan der opstå uforudsete for-

Bent Frank, der også er
formand for Byggefonden
bag Den Blå Planet glæder
sig til sidste etape af
Royal Arena - som er nært
forstående. Foto: Kurt
Pedersen, Amager Fotoklub.

hindringer. Vi havde i sommer
en episode med en spansk leverandør af spær, hvor vi desværre oplevede brud på en
række bolte. Det har betydet
forsinkelse af byggeriet – og
det koster. Men jeg tør godt
at love, at vi i sidste ende vil
komme til at stå med en arena, hvor kvaliteten er i top,
siger Bent Frank.
Spanger
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Spar 1800,- Nu kun 2199,-

Meidida moda 7 speed

• Lapning kun

69,- • Udskiftning af slange 139,Før 6000,- Nu kun 2999,• 2 x kevlar dæk + slange inkl. montering 599,• 2 x antipunktering dæk + slange inkl. montering 699,Kæmpe
• Ny kæde inkl. montering kun 199,- •
rest salg af
• Vi har expresservice. Færdig inden for en time kun 79,ekstra. • Lån - gratis - en cykel mens du venter
2015-modeller
Alle reparation udføres fra dag til dag • Vi sælger, bytter og udlejer nye og brugte cykler

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

En model viser
publikumsopbygningen
i Royal Arena.
Foto: Kurt
Pedersen,
Amager
Fotoklub.

Ida 3.C vinder klassetur til Experimentarium
3.C fra Skelgårdsskolen
vinder 1.500 kr. i Swecos
tegnekonkurrence om vandkredsløb
3.C fra Skelgårdsskolen er
en af de otte skoleklasser i
Danmark, der har deltaget i
Swecos tegnekonkurrence om
at tegne et vandkredsløb.
Ida Winther Hansens tegning blev udvalgt som en af
vinderne, og det var derfor en
meget glad 3. klasse og klasselærer, der torsdag før påskeferien modtog deres klassepræmie på 1.500 kroner.
Klassen var fyldt med store
smil hos både børn og klasselærer Ruth Krantz, da Johanne
Wibroe og Anna Schjøtt Hansen fra ingeniørvirksomheden Sweco var på besøg i
3.C på Skelgårdsskolen for at

overrække checken på 1.500
kr.
- Det var en rigtig skæg oplevelse at komme ud og overrække klassepræmien, aldrig
før har jeg fået en så kongelig
modtagelse, fortæller Johanne Wibroe.
- Vi har i forbindelse med
den første deadline i tegnekonkurrencen
modtaget
mange flotte tegninger med
forskellige fortolkninger af
vandkredsløbet. Det har derfor været meget svært at
finde en vinder, så vi valgte
at kåre en vinder i aldersgruppen 0.-1. klasse og i aldersgruppen 2.-3. klasse.

”Ingeniørtegning”
Under besøget fortalte Johanne Wibroe også lidt om, hvad
det vil sige at være ingeniør
og arbejde med vand.

Med
tegnekonkurrencen
ønsker Sweco at fremme
børns interesse for vand og
ikke mindst sætte fokus på
betydningen af arbejdet med
at sikre rent vand i fremtiden.
Vindertegningen blev udvalgt, fordi tegningen var
meget fantasifuld og fortalte
en rigtig fin historie om, hvordan vandet er en del af vores
dagligdag, og Ida havde rigtig
mange fine elementer med
såsom kloakken under husene og regnvandet.
Klassen havde på tværs af
fagene arbejdet med vandkredsløbet, og det var derfor
meget naturligt, at det også
skulle tegnes.
Alle de tegninger 3.C frembragte er med på Swecos
turne rundt i Danmark som
promotion for tegnekonkur-

rencen som løber til 20. april.
- Det var sjovt, at det var en
konkurrence, børnene gjorde
sig virkelig umage med tegningerne, og vi har glædet os
så meget til i dag, fortæller
klasselærer Ruth Krantz.
- Vi har brugt lidt tid på at

finde ud af, hvad klassepræmien skulle bruges til. Og vi
har ved afstemning i klassen
besluttet, at pengene skal
bruges til en tur i Experimentarium.
tsp

Din klasse kan
stadig nå at være
med

- Når en fra klassen vinder noget, vinder hele klassen,
fortæller klasselærer Ruth Krantz. Præmiens skal omsættes
til en fællestur til mere teknik - på Experimentarium.

kl. 1000-2300

25 års

jubilæum

Miljø- og fødevareministeriet
har reguleret bekendtgørelsen om regulering af ringdue,
grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby.
Før skulle ”individer af grågås, bramgås og canadagås
flyve i flokke med fem eller
flere”, før der måtte skydes på
dem med ”glatløbet haglgevær eller riflet våben”. Nu skal
de bare være flyvende.
Det står i § 37, § 49, stk. 3,

og § 54, stk. 3, i lov om jagt
og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af december 2015.
Reglerne har til formål at
imødegå risiko for luftfartssikkerheden i Lufthavnen.
Bekendtgørelsen indeholder flere oplysninger om begrænsninger og muligheder
og er i øvrigt helt klar i mælet, nå den fortæller, at ”ved
regulering forstås i denne
bekendtgørelse nedlæggelse
eller ombringelse af vildt”.

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

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

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag
10.00 - 18.00
Lørdag
09.00 - 15.00
Vi tilbyder også at komme
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES
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Regulering reguleret

Det er dog heldigvis
ikvke sidste gang, at
Sweco skal vælge en
vinder. Der er nemlig
stadig fire deadlines,
hvor man kan deltage.
Næste deadline er 20.
april. På sweco.dk kan
man læse mere om
konkurrencen og se de
mange flotte indsendte
tegninger.

SALON GENTLEMEN

Ida Winther Hansen sammen med det værdifulde ”Dankort”
og Anne Schjøtt Hansen fra Sweci Danmark. Idas tegning er
fotograferet ind på kortet ( i højre hjørne).

Det gode naboskab endnu bedre
Det er det væsentligste
udbytte af projektet, hvor ni
haver på den helt almindelig
villavej Båringvej undergår
en kæmpe forvandling på
bare syv dage. Det hele
havde udgangspunkt i en ny
programserie på TV 2 FRI
’Vores haver, vores vej’
Af Birgitte Barkholt. Foto: Per
Arnesen/TV 2

Båringvej er en ganske almindelig stille villavej, hvor
nogle har boet i mange år
og andre lige er flyttet ind.
Nogle har små børn, andre
er pensionister, og i det hele
taget passer folk sig selv og
deres eget liv.
Men én ting har de til fælles: Deres haver kunne virkelig godt trænge til en overhaling.
Det blev der ændret på, da
familierne deltog i optagelserne.
Arbejdsstyrken er beboerne selv og alle hjælper til.
Både i egne og andres haver.
Undervejs opstår nye, stærke
relationer og gode naboskaber som et resultat af det
fysiske arbejde og aldrig har
beboerne på Båringvej knoklet, grint, pjattet og festet så
meget sammen som under
dette eksperiment.
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En fornøjelse at deltage
Det var Marion Pedersen, der
opdagede tv-selskabets annonce, hvor de efterlyste en
vej til projektet. Hun tog kontakt til sine naboer i grund-

ejerforeningen og ni ud af de
13 familier var med på ideen.
- Det har været rigtig sjovt
og godt for naboskabet på
vores vej at deltage i optagelserne, fortæller Marion
Pedersen.
- Og selvom havearkitekten
havde lavet forslag til ændringerne, har det hele vejen
igennem været os selv, der
har besluttet, hvorvidt forslagene skulle realiseres.
- Det har også været en
fornøjelse at arbejde sammen med tv-holdet, der på
alle måder har sørget for, at vi
kunne genkende os selv i udsendelserne, slutter Marion
Pedersern.

Et stærkt persongalleri
Båringvej er et koncentreret lille stykke Danmark, der
kunne ligge alle andre steder
i landet. Beboerne er en smuk
buket af forskellighed. Alder,
familiestruktur, erhverv og
haveindretningssmag er vidt
forskellige, men alle accepterer hinandens forskelligheder
og indvilliger i at hjælpes ad
mod et fælles resultat.
Der er familien med mindre
børn og for lidt tid til haven og
der er nytilflytterne, ligesom
der er pensionisterne og dem,
der hellere vil bruge tiden til
andet end havearbejde.
Og der er familier med for
store træer, med en tilgroet
have, med ønske om et udekøkken eller uden erfaring og
viden om havearbejde.
Og der er haver, som aldrig
er blevet anlagt, men har an-

lagt sig selv, ligesom der er
arkitekttegnede haver, der
har fået lov at passe sig selv.
Teamet, der træder til er
foruden værterne Cecilie Hother og Anja Barfod, som desuden er gartner. Endvidere
Michael Jonsson, handyman
og byggeleder samt Dorthe
Kvist, havearkitekt.

Børnene vil ikke ind
Nu er der gået et halvt år, siden arbejdet blev lavet og
udsendelserne optaget. Det
er blevet forår, og haverne bliver igen taget mere intensivt
i brug.
Martin og Cecilie fik ryddet
hele haven med buldozer. Haven var med Cecilies ord ”en
dødsfælde” for børnene med
brombærkrat og et faldefærdigt drivhus, men nu er hendes største problem, at hun
ikke kan få børnene ind om
aftenen.
- Jeg har overvejet at sætte
en spot op i haven, så de kan
se, når det bliver mørkt, siger
hun og glæder sig til, at de
nye planter begynder at spire,
men sandkassen er selvfølgelig for længst taget i brug.
Også hun pointerer, at sammenholdet er blevet endnu
bedre efter at de ni familier
arbejdede sammen i en uge.
- Før var det sammen med
nogle få andre familier, at
vi havde et samvær, men nu
løber børnene ud og ind hos
hinanden og vi voksne spørger gerne om hjælp hos alle
naboerne.

Hos Cecilie og Martin blev brombærkrat og ubrugeligt
drivhus skiftet ud med sandkasse, græs og planter, så nu er
det ikke mere et problem, at børnene gerne vil ud at lege men et problem at få dem ind igen. Foto: Per Arnesen/TV 2

Elefanttræet
Lennart og Gitte fik beskåret
den store thuja, som de var så
trætte af, så den nu er blevet
en kombination af et legested
og en skulptur. Og de er klar
til at udvide mulighederne
med en hule oppe i træet til
børnene.
- Men det bedste ved hele
projektet var ikke det, vi fik
lavet i haven, fortæller Lennart.
- Det er det sammenhold,
vi har fået på vejen. I stedet
for at ringe til en kammerat,
når man har brug for hjælp, så
går vi nu bare ind til naboen
og spørger om hjælp, slutter
Lennart.

Info:

Lennart og Gitte havde oprindelig et ønske om at slippe af
med indkørslens perlegrus, men da havearkitekten gerne så
mere perlegrus, blev det projekt opgivet.
- Men det er faktisk meget vigtigere, at vores projekt har
medført, at vi har lært hinanden endnu bedre at kende her på
vejen, vurderer Lennart. Foto: Per Arnesen/TV 2

’Vores haver, vores vej’
sendes hver mandag kl.
20.40 på TV 2 FRI. Der
kommer ialt 8 afsnit.
Seriens første afsnit
blev vist 14. marts.
Udsendelserne kan også
ses på nettet.

Marion Pedersen er formand for grundejerforeningen på
Båringvej og det var hende, der opdagede tv-selskabets
annonce.
- Der var stor forskel på hvor meget, der skulle gøres i de
forskellige haver, men i fællesskab har alle fået udført noget,
der var vigtigt for den enkelte, fortæller hun.

Biblioteket lukker elektronisk
ned et par dage
Tårnby Kommunebiblioteker får nyt
og forbedret it-system
Begge bibliotekers server lukkes ned
i to dage, og det betyder desværre en
begrænsning i den normale service.
Onsdag 30. og torsdag 31. marts er
det ikke muligt at reservere, hente reserveringer, låne eller aflevere materialer på Hovedbiblioteket eller Vestamager Bibliotek.

Korsvejsmarked
Lørdag
2016
d. 4. juni

Det påvirker også bibliotekernes
hjemmeside, hvor det ikke er muligt
at søge, reservere eller se sin lånerstatus.
Begge biblioteker holder åbent som
normalt med mulighed for at benytte
alle vores øvrige tilbud.

kl. 1000-2300
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God dialog i centrum
Danmarks folkebiblioteker åbner
nyt online-fællesskab for tweens
Mandag 11. april åbner Biblo.dk, folkebibliotekernes nye landsdækkende
online-fællesskab, hvor børn i alderen
8 – 12 år kan dele deres interesser
med andre børn i trygge omgivelser.
Folkebibliotekerne ser det som en
af deres væsentligste roller at fremme
dialogen mellem børn, hvor børnenes
egen interesse for bl.a. litteratur er i
centrum. Netop derfor vægtes børnenes interaktion med andre børn højt i
Biblo’s univers.

Børnene bestemmer
Biblo er bygget op som et online-fællesskab, hvor børnene kan interagere
med hinanden i bestemte interessegrupper, og det bliver i høj grad
børnene, som afgør hvilket indhold,
der skal være på sitet. Grupperne
kan handle om alt, og de kan oprettes både af børn og bibliotekarer. Når
Biblo åbner, vil der for eksempel være
grupper om Harry Potter, Minecraft og
boganmeldelser.
Fokus på skolesamarbejde og sikkerhed
Målet med Biblo er, at børnene både
skal bruge sitet både i og uden for
skoletiden. Biblo vil løbende stå for

forskellige kampagner, som børnene
kan deltage i via samarbejde mellem skolerne og det lokale bibliotek.
Biblo´s første kampagne, ’Hvem styrer din hjerne?’, skal fx gøre børnene
klogere på hjernen og nervesystemet
og de skal bruge online-fællesskabet
til at udvikle deres viden.
Sitet bliver overvåget og modereret
af bibliotekarer, og børnene vil altid
kunne komme i kontakt med en voksen. Desuden kræver Biblo.dk et UNI
Login fra alle, der vil oprette sig som
bruger.
Biblo.dk erstatter den næsten seks
år gamle hjemmeside pallesgavebod.
dk, som var det første digitale bibliotek målrettet de 8 – 12 årige. Biblo
bygger på mange af de erfaringer, bibliotekerne har fået fra arbejdet med
pallesgavebod.dk, men Biblo.dk bliver
også en digital platform, der afspejler
tweens anno 2016 – med deres behov
og ønsker.

AMAGERTEATRET

GENTEGNING 2016-17:

Sidst chance for gentegning er mandag 30. april
I sæsonen 2016/2017 byder vi på:
Dansetimen: Romantisk komedie med sociale handicaps og dårlige knæ. 31. oktober og 1. og 2. november. LANDSTEATRET.
The Sunshine Boys: En klassiker indenfor morsomme teaterforestillinger. 28., 29. og 30 november. TEATER 2.
Far’ På Færde: Sølvbryllups-komedie med fortidsminder. 30. og 31.
januar samt 1. februar. COMEDIETEATRET.
Vrede: Når gjort gerning ikke står til at ændre. 13., 14. og 15 marts.
folketeatret | turne.
Det er mandage, tirsdage og onsdage. Alle dage kl. 19.30.

Præsentation af det endelige site
Sitet bliver lanceret i flere dele, og
det endelige site bliver præsenteret
ved en reception på Københavns Hovedbibliotek fredag 3. juni 2016. Følg
med på biblo.dk fra mandag 11. april
kl. 8.00.

De første 650 abonnementer er allerede gentegnet til Amagerteatrets forestilinger i Kulturhuset KastrupBIO i sæson 2016-2017.
Gentegning sker på uddelte blanketter eller via www.amagerteatret.dk
Vi åbner for nytegning i Tårnby Bladets maj- og juni-udgaver.
Mandag 11. april åbner Biblo.dk, folkebibliotekernes nye landsdækkende
online-fællesskab, hvor børn i alderen 8 – 12 år kan dele deres interesser
med andre børn i trygge omgivelser.

• www.amagerteatret.dk •
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Et udsnit af de skuespillere, du møder i
Amagerteatret i kommende sæson

Foto: By og Havn.

Naturpark Amager fra Islands Brygge til Dragør
Nordea-fonden har doneret
55 millioner til Naturpark
Amager
Når Naturpark Amager er
etableret bliver parken på
3500 hektar, ti gange større
end Central Park i New York
og over dobbelt så stor som
Dyrehaven nord for København. Området vil strække
sig gennem tre kommuner fra
Islands Brygge/Ørestad Nord,
gennem Vestamager og Kongelunden videre over Syd-

vestpynten helt til Dragør By.
Den færdige naturpark skal
skabe et væld af nye muligheder for borgerne i nærområdet, også borgere der
ikke normalt benytter sig af
friluftslivet. Børn og unge vil
få verdens største udendørs
klasseværelse med formidling af natur og aktive tilbud
på helt nye måder. Desuden
skal parken have et sådant
format, at den også trækker
hovedstadsområdets beboere

Nok at bruge pengene til

Med støtten fra Nordea-fonden vil man kunne komme i
gang med konkrete tiltag, så som:

og nye beboere og flere turister til hovedstadsområdet.
Det samlede område har
i dag kun en million besøg
årligt - en brøkdel af Dyrehavens syv millioner besøg - på
trods af at Naturpark Amager
ligger i et af Danmarks tættest befolkede områder - med
kun godt to kilometer til Rådhuspladsen og flere metrostationer i den nordlige del.

Overset åndehul
- Området er en lidt overset
naturperle, som vi nu forvandler til byboernes grønne
og rekreative åndehul. Vi er
stolte af at kunne støtte Na-

turpark Amager, fordi vi tror
på, at den vil skabe nyt liv og
forhåbentlig mange gode liv
for byboerne, siger Mogens
Hugo, bestyrelsesformand for
Nordea-fonden, som støtter
gode liv.
- Der er lagt op til mange
nye og spændende oplevelser i en natur, der er så nær,
at den faktisk ligger lige uden
for millionbyens hoveddør.
- Det er glædeligt, at det
med disse mange midler bliver muligt at udvikle og brande Naturpark Amager i langt
højere grad end tidligere.
Lokalt har hele området altid
haft stor betydning for Tårn-

by-borgerne, udtaler Tårnbys
borgmester Henrik Zimino.
- Den udvikling, der nu
kommer, vil selvfølgelig være
til glæde for indbyggerne i
Tårnby, men vi vil ligeledes
gøre området mere kendt og
attraktivt for turister og besøgende generelt. Der er i
området mulighed for unikke
oplevelser og læring. Det er
meget positivt, at vi nu både
får udbredt kendskabet til
Naturpark Amager og skabt
bedre adgang for alle.
spanger
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GRØNNE HOVEDINDGANGE, der åbner for mange forskellige
oplevelser i det store område.
En indgang til ”den store natur” med besøgscenter, der
formidler natur- og dyrelivet og de mange nye muligheder
for sport og kreativ udfoldelse.
En indgang til ”den nære natur” fra de store boligområder
i Ørestad, hvor naturen kan blive samlingssted for foreninger - eller bare til korte ture.
En indgang mod ”den sjældne og beskyttede natur” med
shelters til overnatninger og nye stisystemer, der fører de
besøgende til ukendt land.
BLÅ HOVEDINDGANGE, der åbner for søsiden, med naturlige
havne, bådebroer og anløbssteder langs Amagers vestkyst.
Ikke kun som indgang for sejlende, men som udgangspunkt for alle, der vil udfolde sig langs kysten - og på vandet.
Her er også forslag om en lang træpromenade, hvor der
bliver plads til teater, musik, badning, fiskeri m.m.
Flere store øst-vest gående veje gennemskærer Naturpark Amager og der drømmes om cykelbroer over eksempelvis Vejlands allé/Sjællandsbroen.
Endelig er bådebroer og anløbssteder langs Amagers
vestkyst, der skaber adgang fra land til det omliggende hav,
på ønskesedlen, så de 55 millioner får hurtig ben at gå på.
De konkrete faciliteter vil blive lagt endelig fast gennem
bruger- og borgerinddragelse.

Nordea-fonden støtter udviklingen af en stor naturpark med 55 millioner kroner. Målet er
at smelte storbyen sammen med stor natur, så borgerne får en ny attraktion i international
format.
Naturparken består af Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers
kystlandskab. I dag har naturområderne et besøgstal på cirka 1 million om året. Målet er
foreløbig en fordobling af det tal inden for 10 til 15 år. Foto: Naturstyrelsen.

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

Ferie i de østrigske bjerge
8 dage på 3-stjernet hotel i Westendorf
Gasthof Lendwirt HHH
Den klassisk østrigske gæstgivergård ligger i
en skøn dal midt i de østrigske alper, og stedet er præget af en hyggelig og varm atmosfære, hvor hele familien vil føle sig velkommen. Herfra har I rigtigt gode muligheder for
enten aktiv ferie i den smukke natur omkring
hotellet eller spændende udflugter. I kan for
eksempel besøge Wildpark Aurach (24 km)
lidt uden for Kitzbühel med forskellige hjortearter, kænguruer og meget andet, som er en
oplevelse for dyre- og naturelskere. I Westendorf arrangeres der sommeren igennem
masser af aktiviteter af det lokale turistkontor – på hotellet kan I se ugens program, der
byder på alt lige fra cykelture og vandreture
til aktiviteter for børnene. Og har I mod på at
komme helt til tops i Østrig, kan I for eksempel køre ad den imponerende panoramavej
Grossglockner Hochalpenstrasse
Ankomst
Valgfri i perioderne 11.5.-11.6. og 17.8.-24.9.
samt lørdage i perioden 18.6.-6.8.2016.

Gasthof Lendwirt

Kurafgift EUR 1,50 pr. person over 15 år pr. døgn.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.549,-

Pris uden rejsekoden 2.849,Pristillæg 18.6.-16.8.: 100,•
•
•
•
•
•

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
1 x kaffe og kage
6 x 3-retters middag/buffet
Aktivitetsprogram
Rabat på entre til Swarovski
Kristallwelten
• 10 % rabat på entre til
Salzbergwerk Berchtesgaden
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-9 år ½ pris.
2 børn 10-15 år 25 % rabat.
Maks. 2 opredninger pr. værelse.

Brug rejsekoden TAAR
NBYBLADET
på www.happydays.n
u og
se flere opholdsmulig
heder.

Familiehotel ved Rhinen

I hjertet af Karlshamn

6 dage på 3-stjernet hotel i Kamp-Bornhofen, Sydtyskland

3 dage på 4-stjernet hotel i Blekinge, Sverige

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.949,-

999,-

Pris uden rejsekoden 2.249,-

Pris uden rejsekoden 1.149,-

Pristillæg 3.7.-8.10.: 350,-

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 3-retters middag
1 x velkomstdrink
20 % rabat på billetter til KD KölnDüsseldorfers rutebåde
på Mosel (jun-sep) og
Rhinen (medio apr-sep)

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-11 år ½ pris.

Ankomst
Søndage frem til 23.10.2016.

First Hotel Carlshamn HHHH
I 1664 erobrede svenskerne Blekinge fra danskerne, og samme år blev Karlshamn grundlagt. Karlshamn ligger lige ved Blekingens
smukke skærgård og byder på masser af
attraktioner. Hotellet har en perfekt beliggenhed i centrum, hvor arkitekturen afspejler det
historiske havnehus, der tidligere lå her. I dag
finder du et moderne hotel med charme og
komfort – tæt på Karlshamns mange seværdigheder. Karlhamns skærgård byder på fantastiske muligheder for bådture og badning
i løbet af sommeren og fisketure hele året
rundt. Det idylliske landskab langs skærgården har også masser af rekreative områder
med gode vandrestier og smukke søer.

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag
Chokolade på værelset
Fri Wi-Fi

Børnerabat
1 barn 0-9 år 99,-.
2 børn 10-12 år 60 % rabat.
Maks. 2 ekstraopredninger
pr. værelse

Ankomst
Valgfri frem til 21.12.2016.

First Hotel Carlshamn

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET
Teknisk arrangør:
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Hotel Anker HHH
Med udsigt over den billedskønne, tyske
flodpragt ligger det familieejede hotel,
hvor personalet glæder sig til at tage imod
jer med åbne arme. Det hyggelige hotel er
opført ca. 1565, og her er de forskelligt indrettede værelser, de knirkende trægulve og
det rustikke interieur en del af den historiske charme, der klæder stemningen ved det
maleriske landskab ved den populære flod.
I stueetagen findes også isbaren, hvor I kan
nyde hotellets hjemmelavede is på fortovscafeen på en solbeskinnet dag med udsigt til
flodlejet, hvor turbådene sejler mod Lorelei –
den perfekte start på dagen på en ferie i den
tyske naturpragt.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gå trækfuglene i møde

Kom til trækfugle-aften på Naturcentret
Foreningen Norden i Tårnby / Dragør inviterer til naturaften i samarbejde
med Tårnby Naturskole - det skal blandt andet handle om traner
Denne aften hvor vi lige er gået ind i sommertiden vil naturvejleder Jacob
Jensen og naturskolens mangeårige, men nu pensionerede Eddie Fritze
fortælle om fuglelivet på Vestamager og i luften over.
Arrangementet er gratis, Foreningen Norden byder på et mindre
traktement. Når foreningen har aftalt denne aften med Jacob og
Eddie skyldes det, 30 Norden-medlmmer ugen efter tager på bustur til
Tranedansen ved Hornborgasjön, hvor traner i 10.000’vis opholder sig en
lille måned og fouragerer.
Men denne aften er for alle interesserede, men da deltagerantallet er
begrænset, skal vi have en tilmelding.
Fugle-aften på Naturcentret torsdag 31. marts kl. 19 til ca. 21.
Medlemskab af Foreningen ingen betingelse.

TILMELDING OG INFORMATION
Mail/ring til Terkel Spangsbo, formand for Foreningen Norden,
Lokalafdelingen Tårnby-Dragør: terkel.spangsbo@mail.dk eller ring 32 51
08 73 / 40 38 04 50.

Foto herover: I løbet af marts/april slår 10.000’vis af traner sig ned ved
Tranedansen ved Hornborgasjön for at fouragere inden de parvis søger
videre til ynglepladserne længere nordpå.
Naturcenter Amager Granatvej 3-15 2770 Kastrup
6 timers parkering døgnet rundt alle ugens dage og p-skive er påkrævet

Besøg tranerne - i virkeligheden
Foreningen Norden i Tårnby / Dragør tilbyder en
firedages tur til Hornborgasjön, Alingsås og Falkenberg
10.000’vis af traner raster ved Tranedansen ved Hornborga-sjön for
at fouragere inden de parvis søger videre til ynglepladserne længere
nordpå.
TILMELDING OG INFORMATION: 8. til 11. april en firedages bustur til
Hornborgasjön, Alingsås i Västra Götaland med besøg i Naturum,
Varnhem og Falkenberg.
Pris: 3400,- (enkeltværelse + 900,-) Hør om ledige pladser.
Der er allerede tilmeldt 30 personer. Et detaljeret program kan
tilmailes. Mail/ring til Terkel Spangsbo, formand for Foreningen
Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. terkel.spangsbo@mail.dk eller
ring 3251 0873 / 4038 0450.
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Skoletid af Claus Juul Dupont

Leg med det halvdan(ske)
En hyldest til Halfdan Rasmussen af halvkendte poeter
Anmeldelse af Halfdanske digte
af halvkendte forfattere
ved Søren Markvard

I 1967 – altså for små halvtreds
år siden – kom den digtsamling
af Halfdan Rasmussen, der om nogen
er blevet ikke bare folkeeje, men også
alle børns eje, nemlig Halfdans ABC.
Halfdan Rasmussen skrev mange
digte i de første år af sit produktive liv,
men han nåede først ud til de mange
læsere, da han i løbet af 1950’erne
præsenterede i alt 7 små digtsamlinger under titlen Tosserier. Her var en
sproglig veloplagthed, kvikke rim og
en udtalt sans for at boltre sig i fantasiens verden. Digtene var illustreret af
nogle of vore bed-ste tegnere, og det
samme – både med hensyn til tekst og
tegninger - var tilfældet, da Halfdans
ABC dukkede op med 28 alfabetdigte
og de finurligste tegninger af Ib Spang
Olsen.
Billeder og vers gik rent ind hos de
børn, der fik ABC’en foræret (og det
var mange), og hvem husker ikke stadig verset om de norske nisser, der
ikke nyser. Forklaringen er, siger digtet:
”Når det blæser koldt fra nord, låser
de med nissenøgler deres nissenæsebor” – selvfølgelig!
Halfdan Rasmussen døde i 2002,
men dagen før han ville være fyldt
100 år, nemlig 28.1.2015, bragte dagbladet Politiken en samling på 28 nye
digte af kendte poeter som en hilsen
til Halfdan på 100 års dagen. Der er
også perler iblandt, lad mig citere et
par af de korte: Josefine Ottesen skriver: ”Tiden gik til Taastrup, men gik
så i stå, da den havde glemt, hvad vej
den sku’ gå”, og Bjarne Reuter slutter
alfabetet af med bogstavet Å: ”Åh, at
sætte fodaftryk i årets første sne. Åh,
at gå på versefod i Halfdans ABC”. Ikke
alle digte i den nye ABC er udtryk for
den rablende fantasi – nogle er ganske
fortænkte – men alle sender en hilsen
til Halfdan.

Og her er der så udkommet
en helt ny samling ABC-digte,
for redaktørerne af de halfdanske digte blev inspireret
af Politikens samling fra forrige vinter, og har nu samlet
28 mindre kendte poeter og
bedt dem give deres bud på
lige så mange alfabetdigte i Halfdan
Rasmussens ånd. Det er der kommet
mange gode svar på – adskillige så
vellykkede, at jeg er sikker på, at Halfdan ville have smilet højt, og selvom
der – ligesom i Politiken – er enkelte
digte, der forlader fantasien og går
deres egne veje, dukker inspirationen
fra Halfdans ABC frem mange steder.
Det er godt at se, at nutidens ”halvkendte” poeter også kan være med, og
lad mig som smagsprøve slutte af med
indledningsdigtet i den nye samling,
skrevet helt i Halfdans ånd af Brian
Dan Christensen:
”Abbedissen Abigail i sit abbedi
bryggede en altersnaps som abbeden
ku’
li’. Nonnerne og
munkene tog
sig fromt en
tår. Så var
de andagtsfulde lam
resten af
det år”.

Halfdanske digte af
halvkendte forfattere. Redaktion:
Linda Nørgard Framke og Brian P.
Ørnbøl. Forlaget Helle, 2015

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer
fredag 29. april og dækker redaktionelt maj 2016.
Deadline er
mandag 25. april 2016 kl. 10 formiddag.

Noget at gå til i april

Plads til nye elever på billedskolens glashold

På glasholdet på Kastrupgårdsamlingen
kan du lære at lave glaskunst i flotte farver
Hvis man går i skole i Tårnby Kommune og går i 6.-10.
klasse, så er der lige nu plads på Tårnby kommunes
billedskole, som ligger på Kastrupgårdsamlingen. Her
kan man blive en del af glasholdet for de store elever,
som mødes hver tirsdag.
Man arbejder med glas i alle mulige farver og former.
Kun fantasien sætter grænser for hvad man kan lave.

Underviser Ninna Feldvoss har mange års erfaring i at
undervise i glaskunst og i montrerne på billedskolen
kan man se eksempler på de mange flotte ting, man
kan lave. Skåle og glasfugle, platter og små smykker er
bare nogle af de ting, tidligere elever har lavet.
Det er gratis at gå på billedskole på Kastrupgårdsamlingen, når man går i skole i Tårnby kommune – men
der kan blive tale om en materialeudgift på 150 kr. for
særligt dyrt glas. Billedskolen har også et hold for 3-6.

Fotos: Kastrupgårdsamlingen.

klasses elever, men her er en lang venteliste.
Information hos museumsinspektør Kristian Rasmussen på 3251 5180 eller kra.ks.bk@taarnby.dk
Tirsdage 29. marts og 5. april fra 15.30 til ca. 18.30.
7 pladser ledige. Holdet starter starter igen til august .

50 x 50 x 50 fortsætter
50 danske samtidskunstnere. 25 kvinder +
25 mænd. 50 cm på det ene led. 50 cm på
det andet

Det er udgangspunktet for forårets store gruppeudstilling på Kastrupgårdsamlingen, hvor én stor udstilling vil
samle et bredt udsnit af dansk samtidskunst. I udstillingen vil man kunne se, hvordan kunstnerne hver især vil
udfolde deres udtryk indenfor et værk med målene 50 x
50 cm. Indenfor dette dogme, har kunstnerne frie hænder i forhold til materialer, genrer og udtryk. Udfordringen er dem givet af kunstnerkollegaen Frodo Mikkelsen
som også selv deltager
- Det kan godt virke uoverskueligt med 50 kunstnere, men jeg ser det som en af de vigtigste ting her,
udtaler Frodo Mikkelsen.

permanente udstillinger:
th. philipsen

- På gruppeudstillinger kan det ofte komme til at
handle om hvor store ting, den enkelte kunstner kan
lave, og hvor mange ting, folk kan have med. Her
handler det om at gøre sit allerbedste på en meget lille
firkant. Alle er så at sige lige.
På udstillingen deltager en bred vifte af mere eller
mindre etablerede navne fra den danske samtidskunstscene. Iblandt værkerne er der en overvægt af maleri,
men man finder også bl.a. fotografi, værker på pap og
papir og endda en skulptur. Udstillingen er et indblik i
en god del af vækstlaget blandt danske samtidskunstnere lige nu – udvalgt af en af deres egne.
Til udstillingen udgives et rigt illustreret katalog med
forord af Museumsleder Mette Sandhoff Mansa.
Udstillingen varer indtil 1. maj 2016.

lokalhistorisk udstilling:
kastrup glas 1847-1979

K A STRUPGÅRDSA MLINGEN

UNIKATRYK:
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· LITOGRAFI · RADERING
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af 50
samtidskunstnere
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Noget at gå til i april

Biblioteket i april
Tårnby Rockcafé: Masser af succes

Koncert og foredrag om Gasolin’ ved Thomas Ulrik Larsen
Christianshavnernes eget husorkester, som blev nationalklenodier og
på 7 år definerede danskrock, er i
fokus, når musiker og rockekspert,
Thomas Ulrik Larsen, tager bandet
under kærlig behandling.
Thomas Ulrik Larsen beretter
i fortælling og sange om bandet,
der satte standarden for dansk
rocksangskrivning, idoldyrkelse og
pladesalg i 1970’erne. Bandet, der
fik masser af succes, og som kombinerede højskolesangbogen med Jimi Hendrix. Folkeligt,
syret, dybt og pjattet - Gasolin’ kunne og var det hele.
Og de var ikke nærige med deres musikalske gaver, for
trods alt handlede det om at give ”det bedste til mig og
mine venner”.
Thomas Ulrik Larsen var blot fem år gammel, da han
besluttede, at han ville være rockmusiker. Det var, da
Gasolin’ gæstede Lørdagshjørnet i december 1976.
Han har været udøvende musiker siden 1983. I årene 2003-2009 var han leder af The Pink Floyd Project.
Under aliaset Lysår har Thomas Ulrik Larsen udsendt de
tre albums Spåndigter, Frontfigur på orlov og Teknisk
knockout.
Torsdag 31. marts kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek,
billetpris 30 kr.

Miniaturerne

Workshop - For børn fra 3 år og deres forældre.
Et nyt spil om de små dyr omkring os ved Kenneth
Lenander
I starten af marts udkom et kortspil kaldet
Miniaturerne. Spillet er
opfundet og produceret
af en dygtig grafiker
og pædagog Kenneth
Lenander.
Det er et spil a la Bilspil, men med vore insekter i fokus, og så er det meningen at det skal kunne spilles af
børn helt ned til 3 år, hvilket jo sjældent er tilfældet.
Der er mange små og store spil på markedet, men
håbet er, at de danske børn ser værdien i spillet, især
nu, hvor vi rammer foråret og ”Krible Krable” månederne.
Søndag 3. april kl. 13 -15, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter

Erindringscafé
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TÅRNBY kontra KASTRUP

Ofte lægger vi hver
især øre til fortællinger om ”os og
de andre”, når der
bliver talt om Tårnby
kontra Kastrup, men
hvor forskellige er
vi egentlig når det
kommer til stykket?
Der er ingen tvivl
om, at specielt før i
tiden var dagligdagen meget forskellig
fra den ene side af
kommunen til den anden, alene fordi kommunen var
delt op i industri og aktive landbrug, men hvorfor lever
den adskillelse stadig i vores bevidsthed?, - eller gør
den?
Vi glæder os til en kulørt snak om de pudsigheder
der florerer imellem os omkring vores forskelligheder,
og hvor vi synes grænsen ligger over til ”de andre”.
Tirsdag 5. april kl. 14.30-16.30, Tårnby Hovedbibliotek
Gratis billetter, men tilmelding nødvendig.

Ahmad Mahmoud - Sort land

Mød mønsterbryderen Ahmad Mahmoud, forfatter til
bogen Sort land, der er et
kig ind gennem tillukkede
og friturefedtede persienner til en indvandrerghetto
i Danmark. Et parallelsamfund, hvor egne love og
regler hersker.
Bogen er et opråb til
andre om at følge forfatterens eksempel - ikke mindst
indvandrerkvinderne, så deres børn kan få samme
chance som han!
Ahmad Mahmoud er vokset op i Askerød bebyggelsen
som den næstyngste i en søskendeflok på syv. I bogen
giver han et rystende billede
af livet i ghettoen, hvor vold er
daglig kost på lige fod med de
arabiske retter, der tilberedes
af kvinderne 24/7, så de kan
stå klar til familiens patriark.
Indvandrerghettoen - med dens
mange børn, koranskoler, bander, arrangerede ægteskaber og
folk på overførselsindkomst - har
sin helt egen kultur, som ingen
ønsker at ændre - slet ikke dem,
der lever i den.
Foredrag tirsdag 5. april kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. Foredraget er arrangeret i samarbejde med AOF Amager. Billetpris 60 kr.

Rejseholdets historie

Foredrag ved Ove Kryger Rasmussen
Rigspolitichefens Rejseafdeling – populært kaldet Rejseholdet – var en berømt
og respekteret enhed, som
rykkede ud som assistance
til politikredsene uden for
København i sager af særlig
karakter. Rejseholdet blev
dannet i 1927 og nedlagt i
2002.
Ove Kryger Rasmussen
fortæller om sin debut på
rejseholdet i 1972, hvor han
på opfordring rejste rundt i
Danmark som undercoveragent (forklædt som hippie)
på jagt efter en gruppe,
der ville lukke den anden front op, såfremt danskerne
stemte ja til det forestående EF-valg.
Tirsdag 12. april kl.19.00, Vestamager Bibliotek. Billetpris 30 kr.

Få tjek på din personlige stil

Ved stylist Tjana Kristensen
Har du lyst til at: gå stilsikker
ud af døren hver dag? - at få
styr på garderoben? - at få
inspiration til hvordan du gør
det?
Det handler ikke kun om at
følge de aktuelle modetrends,
men også at finde det rigtige
tøj til din kropsfigur, din personlighed og livsstil, så du føler dig lækker, når du går
ud af døren.
Tag dine veninder med og hør om forskellige stilarter,
og hvad du kan bruge dem til - 6 metoder til at opgradere din stil - kropsformer – hvilke snit der er gode til
de mest almindelige former - hvordan du opbygger den
perfekte garderobe - tips til hvordan du undgår bitterdyre fejlkøb.
Torsdag 7. april kl.19.00, Vestamager bibliotek. Billetpris 30 kr.

Når festen slutter - Niarn om
alkoholmisbrug

Niels Roos, også kendt som rapperen Niarn, fortæller om sit forhold til alkohol. Hvordan det blev
til misbrug, de mange nedture,
indlæggelsen, om kampen tilbage
til livet og hvordan det har påvirket ham at være døden nær pga.
sit misbrug.
Niarns historie handler om festen, der løb af sporet. Han var
ikke den typiske alkoholiker, men
han udlevede sin drengedrøm, der pludselig blev til et
mareridt.
Nedturen kulminerede i 2013 med en indlæggelse på
Hvidovre Hospital, hvor han var døden nær. Her fik han
stillet diagnosen betændelse i bugspytkirtlen, der var
forårsaget af et mangeårigt alkohol- og stofmisbrug.
Efter sin indlæggelse brugte Niels et år på at finde tilbage til livet, men nu som ædru alkoholiker.
Samtidig med alkoholen og stofmisbruget lagde han
også Niarn i graven.
Niels Roos håber, at han med sin historie kan hjælpe
mennesker med alkohol tæt inde på livet, hvad enten
det er alkoholmisbrugere eller venner, kolleger eller
familie til en alkoholiker. Hans beretning er åben, ærlig
og lægger ikke fingre imellem.
Torsdag 14. april kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek
Arrangementet afholdes af AOF Amager i
samarbejde med Tårnby Ungdomsskole og
Tårnby Kommunebiblioteker. Billetpris: 60 kr.

En gåtur og en go’ historie

Kom med på en gåtur ad Hjertestien fra Vandtårnet
gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder
vi turen af med en
kop kaffe eller te,
mens bibliotekar
Laura Michelsen læser en historie højt.
Gå med og få lidt
motion til både hjerte og hjerne!
Rikke Klæsøe
møder jer kl. 14.00
ved rundkørslen på
Englandsvej, hvor
Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang.
Torsdag 14. april kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen ved
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.
Fri adgang – uden billetter.

Kastrup Boldklub

- de gyldne dage

Mød de gamle fodboldhelte på biblioteket

I 70´erne
og 80´erne var
Kastrup
Boldklub
blandt de
allerbedste
fodboldklubber i
Danmark.
Holdet
var frygtet
af enhver
for sine
store fighter-evner, som havde rod i det unikke sammenhold i arbejderklubben. Man slog sig i bogstaveligste forstand på mandskabet ude fra det flade Ama’r.
Nu er tiden inde til igen at samle nogle af fodboldheltene. Hvem var de på og udenfor banen, og hvad laver
de egentlig i dag?

Noget at gå til i april
Med et miks af gamle tv-klip på storskærm bliver den
mangeårige træner Finn Hartmann, gavtyven og det
brandvarme landsholdsemne Jørgen Osbæck, målbomberen Henrik Pedersen, jordfræseren Viggo Jacobsen,
superelegantieren Finn Mogensen, midtbanedynamoen
John Christensen, angrebsfyrtårnet Jens Helmø Larsen, løbeslideren Rene K. Nielsen og den bundsolide
forstopper Kim Lagstrøm præsenteret med ledsagende
interviews.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Rune
Engstrøm. Han kender alt til Kastrup Boldklubs storhedstid og er forfatter til bogen Lille Viggo om Viggo
Jacobsen.
Lørdag 16. april kl. 10.00-13.00, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Underdanmarks jægersoldater

Hvordan overlever man en ”brændt barndom”?
Hør Lisbeth Zornigs foredrag
Lisbeth Zornig Andersen
fortæller, hvordan markante super-mønsterbrydere
ikke bare har overlevet en
”brændt barndom”, men er
nået til tops i samfundet på trods af alle odds.
Lisbeth Zornig er selv
vokset op i ”under-Danmark”, et liv med vold, druk,
seksuelle overgreb, sult og
frygt. Hun fortæller, hvordan
det er lykkedes mønsterbryderne at komme væk fra miljøet og bryde den sociale
arv. Hvordan de gjorde det, og hvad der skal til.
Hun tager afsæt i sin seneste anmelderroste debatbog Underdanmarks jægersoldater og Huset Zornigs
nye rapport Projekt unge mønsterbrydere.
Tirsdag 26. april kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek.
Arrangementet afholdes af AOF Amager i
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetpris: 60 kr.

Når demens rammer familien

Foredrag ved Anne Arndal, Alzheimerforeningen
Demens er en
folkesygdom,
som 70.000
– 80.000
danskere er
ramt af.
Hvad sker
der, når demenssygdommen kommer
tæt på?

Anne Arndal kender til problemerne, både fra sit privatliv og fra sit virke i Alzheimerforeningen.
I sit foredrag tager Anne Arndal udgangspunkt i sin
egen historie, idet hendes mand for mange år siden
blev ramt af demens. Det betød en række problemer og
store spørgsmål, som de skulle forholde sig til.
Hvad er symptomerne på, at noget er galt? Den
svære erkendelse af sygdommen. Hvilken indflydelse
har sygdommen på familiens hverdag? - både for den
sygdomsramte og de nærmeste? Hvilke praktiske problemer kan opstå, og hvor kan man få hjælp? Det er
nogen af de temaer, som Anne Arndal behandler i sit
foredrag.
Arrangementet afholdes i samarbejde med forebyggelseskonsulenterne, Tårnby Kommune.
Torsdag 28. april kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.
Barselsforedrag for babyer og deres voksne

Blefri baby og stofbleer

Ved Camilla Nordal Frederiksen
Er det muligt at minimere brugen af bleer fra barnet er
nyfødt?
Med Blefri Baby metoden kan du spare både dine
penge og miljøet for indkøb af bleer og hurtigere få et
blefrit barn. Og så er der også sundhedsmæssige fordele. Hør også om moderne stofbleer og fordele ved dem.
Gratis billetter.
Onsdag 6. april kl. 10, Vestamager Bibliotek
Torsdag 14. april kl. 10, Tårnby Hovedbibliotek

Film:

Sommer med Hawila - Drømmeskibet

Kort fortalt handler filmen om det arbejde, en gruppe
unge mennesker fra forskellige steder i Europa, er i
gang med, nemlig restaureringen det gamle sejlskib
Hawila, som har ligget i Kastrup Havn, Scan Port nogle
år. Mange Tårnby-borgere har været forbi havnen og
sikkert undret sig over det gamle skib og de ”gale
unge” med den sjove accent.
Filmen følger gruppen fra juli til oktober 2015 (bl.a.
under Spræl i Havnen), og skildrer livet ombord og arbejdet med at restaurere skibet.
Hawila Project er en non-profit-organisation og er
dels et økologisk eksperiment, dels et socialt.
Filmen indledes af en projektdeltager, og afsluttes
med spørgsmål og debat.
Onsdag 20. april kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Bibliotekernes åbningstider:

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

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

Mere om bibliotekernes nye åbningstider
Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en markant
udvidelse af bibliotekernes åbningstid
Der er tale om en udvidelse på 10 timer om
ugen for hvert bibliotek, så de to biblioteker
fremover har åbent henholdsvis 74 og 57 timer.
Desuden vil der fremover være søndagsåbent på
Hovedbiblioteket året rundt.
I hele bibliotekernes åbningstid vil der også i
fremtiden være faglig bemanding. Udgangspunktet er at opretholde og videreudvikle et levende og
spændende bibliotekstilbud: Mulighed for vejledning, udstillinger, undervisning, oplæsning, musik,
film, foredrag med videre.
Udvidelsen af åbningstiden sker med uændret
personale. Det vil betyde, at der bliver lidt færre
til at hjælpe, især i ydertimerne.

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

Traner over Amager.
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Vores fotograf fangede disse
traner over Amager torsdag
17. marts kl. 15. De var
formentlig på vej mod Hornborgasjön i Sverige (100 km
nordøst for vores svenske
venskabsby, Alingsås). Her
landede de sikkert senere
samme eftermiddag.
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Noget at gå til i april

Historie, farver og kampsport
Plyssen fyldes med mange forskellige
udstillinger i april
Gunnar Anker udstiller bøger, hæfter, tidsskrifter, testamenter, programmer, aviser, blade, spil m.v. fra en
svunden tid
En interessant udstilling, som fører publikum langt
tilbage i tiden. Når man går ind i lokalet, er det som at
gå ind i en anden verden.
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller en kavalkade af fotos fra Plyssen gennem årene. Materialet er
fremstillet fra Plyssens scrapbøger og billedsamlinger.
Ligeledes er der en udstilling af plakater gennem årene.
Anni Hvide udstiller malerier. Hun maler nogle gange
med et mål og andre gange får farverne og fantasien
frit løb. Hun iagttager naturen og menneskerne omkring sig, ofte ender det med lag på lag og pludselig
ender det med at formen kommer frem og danner
grundlag for det færdige billede.

Kampsport
Jacob Kjøller udstiller et fotoprojekt om kampsport,
som viser de deltagende i forskellige formationer i sporten. En del af Jacob Kjøllers liv har han dyrket kampkunst eller kampsport, om man vil. Det er en indgroet
del af ham, som uden tvivl har været med til at forme
ham, som den person, han er.
Med projektet vil han gerne vise, at kampkunst også
er meget forskelligt og dyrkes af mange forskellige
mennesker lige fra håndværkere til kreative personer af personer med mange uddannelser og høje stillinger.
Det de har til fælles er, at de har dyrket kampkunst
længe og at det er en fast del af deres liv.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl. 13.00-16.00.
Gratis adgang.

Gunnar Anker ved en tidligere udstilling af håndværktøj.

Underholdning

Kastrupløverne spiller irsk folkemusik søndag 3. april
kl. 14.00.

All you need is love

Kulturzonen
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage:
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net

- og andre Beatles sange

Tårnby Musikskoles elever
fortolker Beatles klassikere.
Sangeleverne er gået sammen med rockband, marimba og akustiske guitarer og laver deres helt egne versioner af de kendte
sange.
Tilmelding på hvemkommer.dk/beatles.

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34
Kulturzonen huser også Tårnby Musikskole.
Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter.
Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle arrangementer såsom koncerter, teaterforestillinger,
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan læse
mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.

Mandag 25. april 2016 kl. 19.00 på Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
– gratis adgang

Samling før skoletid
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De kommende skoleelever blev inddelt i grupper og skulle løse (skole-) opgaver sammen med deres nuværende pædagoger og kommende lærere.
Heldigvis blev der ikke brug for regnvejrsforsikringen (herunder). Det var
pragtfuldt forårsvejr.

Alle kommende skoleelever,
der skal begynde på Pilegårdsskolen efter sommerferien, 250
drenge og piger, mødte hinanden for første gang til en dag
på Naturskolen lige før påske.
Skole i Naturen, som projektet er kaldt blev til i et
samarbejde mellem skolen og
daginstitutioner i Skoledistrikt
Pilegården og Tårnby naturskole for at gøre overgangen
for børnene fra dagsinstitution
til skole så let som mulig. Bro-

bygning er dagen også kaldt og
det så ud til at være lykkedes.
Det lå i eksperimentet, at
forældrene skulle hente ungerne på Naturskolen. Dels gav
det længere tid for selve dagen
Sole i naturen og dels gav det
også forældrene et indblik i
brobygningen.
- Det virkede som om, det
var en rigtig god idé og jeg
håber da, at vi kan gentage
den, siger leder af Naturskolen
Jacob Jensen.

Og det han vil gentage er
både Skolen i naturen-dagen
og dette med at forældrene
kan hente eleverne direkte på
Naturskolen, så man slipper
for at bruge tid på transport
tilbage til skolen/daginstitutionen.
At det så var svært at få
ungerne med hjem vidner
bare om, at dagen var super.
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Tårnby Lokalafdeling
April • 2016

Billard
Vi har nu fået den enestående mulighed,
at kunne spille billard i hyggelige lokaler på
plejehjemmet på Ugandavej.
Interesserede kan rette henvendelse til
Bente Olofsen, tlf. 26 62 34 21.
Danmark spiser sammen
Karen Skov
Ældre
Sagen
orinterer
om
konceptet
Folkebevægelsen
mod
Ensomhed.
”Danmark spiser sammen” løber af stablen
i hele uge 17 og skal fremover være en
årlig national begivenhed. Hele ugen vil der
være hundredvis af spisearrangementer og
madstafetter over hele landet – store og små,
på tværs af generationer og interesser.
Det centrale er at invitere nye mennesker
med, som ellers spiser alene, eller som vi
normalt ikke ser.
Se mere på Ældre Sagens hjemmeside
www.aeldresagen.dk

Årsmødet 2016
Ældre Sagens årsmøde foregik også i år i
Foreningscentrert i god ro og orden. Ca 80
medlemmer var mødt frem.
Dirigenten John Møller Jørgensen ledte os
kyndigt gennem dagsordenen, fik godkendt
vor nye formand Anne-Grethe Kragerups
fornemme beretning, fremlagt regnskabet og
vedtaget ændringer i bestyrelsen.
John jørgensen, vores sundheds- og ældre
politiske kontaktperson, redegjorde for de sidste
tiltag på området. Vi skal til at lære ord som
hverdagsrehabilitering og værdihedsmilliarder,
men det klarer vi vel også.

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

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

Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 10-12
Bridge

Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen
Fredag kl. 13 Postkassen 1.sal

Bridge-undervisning i Postkassen
Onsdag kl. 13-16

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

Fotoworkshop, Postkassen 1. sal
Mandag ulige uger kl. 14-16

Handymænd og IT

Kontakt kontoret for en aftale

Ipadkursus, begyndere, Postkassen
Formanden aflægger beretning

Den nye bestyrelse:

Onsdag kl. 10-12

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 09.30, kl. 11 og kl. 13

Anne-Grethe Kragerup formand
Susanne Nyberg næstformand/sekretær
Anja Povelsen kontorleder/ bestyrelsesmedlem
Bente Olofsen bestyrelsesmedlem
Ernst Jensen bestyrelsesmedlem
Jytte Larsen bestyrelsesmedlem
Karlo Havmand bestyrelsesmedlem
Bent Have 1. suppleant
Karen Overgaard kasserer/2. suppleant
Peer Bay 3. suppleant

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole

Cykling
Der er opstart den 4. april i Vestamager
Bibliotek kl 11 til billeder og video.

Pilates/Godtvedgymnastik, Vandtårnet,
Løjtegårdsvej

Vi søger frivillige

Roning, Øresund.

vi skal nok sammen finde på noget du kan lave.

Musiker? Kontor- afløser? Tur- arrangør?
... så ring til Anne-Grethe på 2629 8016

Torsdag kl. 17

Data-hjælp (PC-café)

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

PC-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 09.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Onsdag kl. 17.15
Torsdag kl. 9.00, kl. 10.00 og kl. 11.00
Onsdag kl. 10

Strikkecafé, Postkassen 1.sal
Tirsdag kl. 13-15

Læsevenner
Har du lyst til at få herlige oplevelser bl.a. ved
at lægge øre til skolebørns højtlæsning?
... så ring til Bente tlf. 2662 3421

Tøjreparationer (Strikkecaféen)

LÆSEKLUBBEN:
Vi fortæller hinanden om vores oplevelser ved
at læse diverse bøger både krimier, romaner og
biografier. En dejlig og berigende måde at være
sammen på. Læseklubben vil stadig gerne høre
fra interesserede.
Henvend dig til Zita Tornbo, tlf. 2384 7519.

Søndagscafé, Postkassen

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:

Mandag til torsdag kl. 10 - 12

www.aeldresagen.dk/taarnby

aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

Tirsdag kl. 13-15

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

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14

Spil Trivial Persuit
Postkassen, 1.sal lokale 3
Tirsdage fra kl.16-18

Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedhold
Fredag kl.10 Slowhold
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Foredrag om flysikkerhed
Vi gentager succesen med foredraget om
flysikkerhed.
Kom og hør Hans Kurts humoristiske foredrag
om, hvorfor mange mennesker er bange for at
flyve - og hvorfor vi netop ikke behøver at være
så bange, som mange er.
En levende fortælling om sikkerhed i luften og
hvordan flyveledere sørger for at fly holdes fra
hinanden, såvel i luften som på jorden.
Lidt om, hvad der gøres for at undgå ulykker.
Ulykker der skræmmer, fordi de næsten altid
involverer tab af mange menneskeliv på een
gang. Og lidt om, hvorfor luftfart er en af de
mest sikre transportformer der eksisterer.
Postkassen tirsdag den 10. maj kl. 11.30-14.00.
Tilmelding til Ældre Sagens kontor, Kastrupvej
er nødvendig.

VORES FASTE AKTIVITETER:

Brudstykke fra årets påskeprædiken
Han er ikke her; han er opstået, som han
har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå.
Og skynd jer hen og sig til hans disciple,
at han er opstået fra de døde. Og se, han
går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal
I se ham. Nu har jeg sagt jer det.” Og de
skyndte sig bort fra graven med frygt og
stor glæde og løb hen for at fortælle hans
disciple det.” (Matthæusevangeliet 28,1-8)
Der er noget forunderligt over
opstandelsesberetningen. Den er det
modsætningsfyldtes mødested: Himmel og
jord, varme (lynild) og kulde (sne), det blide
og hårde, stilstand og løb, mænd og kvinder,
det naturlige og mirakuløse. På denne måde
afspejler opstandelsesberetningen livet eller
kosmos. Budskabet er det bedste af alle.
Intet budskab er så glædeligt, livgivende
og håbefuldt som påskebudskabet. Guds
kærlighed er kilden til det evige liv.

”Efter sabbatten, da det gryede ad den
første dag i ugen, kom Maria Magdalene og
den anden Maria for at se til graven. Og se,
der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens
engel steg ned fra himlen og trådte hen og
væltede stenen fra og satte sig på den. Hans
udseende var som lynild og hans klæder
hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede
af frygt for ham og blev som døde. Men
englen sagde til kvinderne: ”Frygt ikke! Jeg
ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede.

Som sagt er budskabet fredfyldt og
livgivende. Men det indrammes af udsagn,
der afspejler frygt. Vagterne dejser om
af frygt. Der må have været tale om en
voldsom oplevelse, for romerske soldater
var eksperter i at udvise frygtløshed.
Kvinderne gribes også af frygt. Så englen
må berolige dem med et ’Frygt ikke!’ Og til
sidst løber de væk fra graven med frygt og
stor glæde. Hvad er meningen med al den
frygt? Meningen er følgende: Hvis du vil ind
til livets kerne, hvis du vil leve fuldt ud, går
vejen ikke uden om frygten, men gennem
den. Du skal igennem din egen frygt for at
komme ind til livets og kærlighedens kerne.

Marts				
24.
25.
27.
28.

kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
10.00
10.00
10.00

Skærtorsdag: Gudstjeneste med middag		
Langfredag Luk. 23,26-49		
Påskedag Matt. 28,1-8		
2. påskedag Johs. 20,1-18		
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April				

Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag
Lørdag

3.
10.
17.
22.
23.
24.
30.

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

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

1. s. e. påske Johs. 21,15-19		
2. s. e. påske Johs. 10, 22-30		
3. s. e. påske Johs. 14, 1-11		
Konfirmationsgudstjeneste
Konfirmationsgudstjeneste
Konfirmationsgudstjeneste
Konfirmationsgudstjeneste

Maj				
Søndag
Torsdag

1.
5.

kl. 10.00
kl. 10.00

Opstandelsesberetningen opfordrer os til
at se livets modsætningsfyldthed i øjnene
i lyset af Guds kærlighed. I mødet med
den kærlighed kan den destruktive frygt
blive transformeret til den positive. Guds
kærlighed bevirker, at man ikke længere er
bange for sig selv, men ængstelig for andre.
I denne ængstelse er der en dyb glæde. Det
er med denne glæde, vi skal ile ud i livet og
leve fuldt ud. Når vi gør det, kan vi slet ikke
lade være med at give det gode budskab
videre til andre.
Martin Herbst, sognepræst

Ligesom beretningen er mættet af
modsætninger, er frygten ikke entydig, men

Aktiviteter - April

Gudstjenester
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag

tvetydig. Der findes en dårlig frygt og en
god. Den dårlige frygt lammer, gør stum og
blind. Den forhindrer os i at se virkeligheden
i øjnene og sige det, der skal siges. Vagterne
i beretningen eksemplificerer den dårlige
frygt. Den er dræbende, men særdeles
udbredt, også i folkekirken. Hvor tit afstår
man ikke fra at sige sandheden af frygt for
andres reaktion? Men der findes også en god
frygt. Den er eksemplificeret med kvinderne
efter deres møde med Jesus. Vi kan kalde
denne frygt den gode ængstelse. Ligesom
den dårlige frygt er i familie med døden, er
den gode frygt i familie med kærligheden.
For vi ængstes for dem vi elsker, og ængstes
vi ikke for nogen eller noget, er det et
spørgsmål, om vi elsker.

Konfirmationsgudstjeneste
Kr. Himmelfartsdag Luk. 24,46-53		

Musikandagt - En tid til eftertanke
Herbst/Aaboe
Julie Aaboe
Martin Herbst
Julie Aaboe

Herbst/Bugge
Martin Herbst
Martin Herbst
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe
Julie Aaboe

Julie Aaboe
Martin Herbst

ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til
en stemningsfuld
musikandagt i
kirken. Med musik
og læsninger
reflekterer vi over
skriftens ord ud
fra et moderne
og personligt
perspektiv. En
rolig stund i
kirken med tid til
eftertanke. Efter
andagten nyder vi
fællesskabet over
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 5. april kl. 10.00

Børn i Afrika

Til dig, der bor i sognet. Kom og mød kirkens
ildsjæle. Bliv klogere på din kirke. Se den
brede vifte af kirkelige aktiviteter. Få
inspiration til, hvordan du selv kan bidrage
og være med til at gøre en forskel. Nyd, at
kirken er til for dig!
Søndag 10. april kl. 11.30 efter højmessen

Homers Odyssé

klassisk højskole ved Martin Herbst

- ved Julie
Aaboe og
Ole Reuss
Schmidt
Tirsdag 3.
maj kl. 10.00

Koncert - Koret ”Ekko”

Reddet af dansk mad og omsorg
v/ Aase Nørrung

Vi fortsætter den klassiske højskole om
Homers Odyssé. Vi gennemgår sange IXXII (Odysseus’ rejseberetninger). Alle er
velkomme uanset forkundskaber, og om man
har deltaget tidligere.
Torsdag 14. april kl. 19.30

Ulvetime

Kirke for dig

Korsvejskirkens årlige Menighedsmøde

– Skal din familie være med?
Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken

Kontakt

Aktiviteter - Maj
Musik-andagt – En tid til eftertanke

-ved Jonna Kildebogaard, der i mange år har
arbejdet som frivillig sygeplejerske i Afrika.
Hun er nu pensioneret, men tilbringer stadig
en stor del af sin tid bl.a. i Uganda. Ved
Korsvejstræffet fortæller hun om sit arbejde
blandt spedalske, handikappede og tidligere
gadebørn.
Korsvejstræf, onsdag 6. april kl. 14.00

under ledelse af organist Solveig Bach Tofft
EKKO er et
kvindekor,
som til daglig
holder til i
Emdrup kirke
og synger
kirkemusik
inden
for forskellige genrer. Ved koncerten i
Korsvejskirken synger koret musik fra Duke
Ellingtons ”Sacred Concert” og Stephen
Schwartz´ ”Godspell.” Derudover vil der
være musik af Torsten Borbye Nielsen og
Carl Nielsen. EKKO akkompagneres af et
band med fløjte, klaver bas og percussion.
Lørdag 9. april 2016 kl. 16.00

begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag
den 26. kl. 12. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk. Det koster ikke noget at
deltage, men du er velkommen til at give et
bidrag!
Torsdag 28. april kl. 16.30

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.

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

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

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.

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

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

Om den danske hjælp til Europas børn 1945
– 1950
I det tidlige forår 1945 dannede en kreds af
humanitært indstillede mennesker en dansk
afdeling af Red Barnet med det formål at
være klar med nødhjælpsarbejde, når krigen
sluttede. Der blev oprettet lokalforeninger
over hele Danmark, der havde det som deres
formål at samle penge ind til de tusinder
af børn over hele Europa, der sultede og
trængte til omsorg. Aase Nørrung lægger i
sit foredrag vægt på Frankrigshjælpen, der
især arbejdede i Paris og omegn.
Korsvejstræf, onsdag 4. maj kl. 14.00

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Kærlighed...

Vi har rigtig mange bryllupper i Tårnby Kirke.
Gang på gang fyldes kirken med brudepar og
deres gæster for at fejre kærligheden. Og vi
præster synes, det er en fornøjelse.
For det er livsbekræftende, hver gang vi
mennesker kommer til kirken – enten hånd i
hånd for at blive velsignet. Eller med de små
børn for at få dem døbt. Selv når vi kommer
for at tage afsked med vores afdøde, fordi vi
sørger over det menneske, som var liv for os.
Det har alt sammen med kærlighed at gøre. Og
kærlighed og liv hænger uløseligt sammen.

Når det er sagt kan vi i grunden godt undre
os over, hvad kærlighed og ægteskab har med
hinanden at gøre... Vi forudsætter jo at de
hænger sammen.
Jeg har endnu ikke selv mødt et par, der kom
fordi det var et arrangeret ægteskab, og de ikke
kendte hinanden. Eller et par, der gav udtryk
for, at de dybest set ikke brød sig om hinanden.
De fleste siger, at det er af kærlighed de vil vies.
Eller fordi det er på tide efter 10 års samliv.
Men så er den ikke meget længere...
samtalen. Eller det kan i hvert fald være en svær

samtale at have. Sådan oplever vi det ofte som
præster. At det er svært at sætte ord på, hvad vi
forventer at ægteskabet skal være ramme om.
Og hvorfor det er så vigtig en ramme. Og vi
har endnu sværere ved at sætte ord på hvad,
kærligheden rummer. Om dén skal have en
ramme.
”Kærligheden tror alt, udholder alt, håber alt.
Kærligheden hører aldrig op.”
Hvordan kan det være, at ægteskabet har
det så svært i det senmorderne Danmark,
når ”kærligheden aldrig hører op”? Hvad er
kærlighed? Og tror vi på den i en sådan grad, at
vi tør satse på den til døden os skiller?
Vi kunne godt tænke os at byde ind til en
åben samtale om, hvad kærlighed er. Og vi
kunne særligt godt tænke os at indbyde årets
brudepar til denne samtale. Måske det giver
mulighed for at starte samtalen et andet sted,
når I kommer forbi os inden jeres vielse...
Måske kan det skabe rum for refleksion, og
mulighed for at tænke parforhold, ægteskab og
familie ud fra et andet udgangspunkt.

Gudstjenester
Marts
Torsdag 24.
Fredag 25.		
Lørdag 26.
Lørdag 26.
Søndag 27.
Mandag 28.
Torsdag 31.

Højmesse Skærtorsdag		
Højmesse Langfredag		
Dåbsgudstjeneste		
Dåbsgudstjeneste		
Højmesse Påskedag		
Familiegudstj. 2. påskedag
Konfirmandgudstjeneste

19.30
10.00
12.00
13.00
10.00
10.00
19.30

Nielsen
Risum
Hansen
Hansen
Hansen
Nielsen
Hansen

April
Søndag 3.		
Onsdag 7.		
Torsdag 8.		
Søndag 10.
Søndag 17.
Fredag 22.		
Søndag 24.
Lørdag 30.

Højmesse				10.00
Ældreeftermiddag		
13.45
Konfirmandgudstjeneste
19.30
Højmesse				
10.00
Højmesse				10.00
Bededag Konfirmation		
10.00
Højmesse				10.00
Dåbsgudstjeneste
12.00 og 13.30

Hansen
Hansen
Hansen
Nielsen
Risum
Nielsen
Nielsen
Nielsen

Konfirmation			10.00
Konfirmation			12.00
Kristi Himmelfart		
10.00
Konfirmation			10.00
Pinsedag				10.00
Anden pinsedag		
10.00
Dåbsgudstjeneste		
11.30
Konfirmation			10.00
Dåbsgudstjeneste		
12.00
Højmesse				
10.00

Hansen
Hansen
Risum
Hansen
Nielsen
Hansen
Hansen
Risum
Hansen
Hansen
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Maj
Søndag 1.		
Søndag 1.		
Torsdag 5.		
Søndag 8.		
Søndag 15.
Mandag 16.
Lørdag 21.
Søndag 22.
Lørdag 28.
Søndag 29.

Samtalen skal ikke begrænse sig til
brudeparrene. Der er altid brug for at tænke
større, bredere og dybere om kærligheden,
og hvor er bedre end i det hus, hvor der er
himmelhøjt til loftet og plads til de store tanker
og følelser.
Vi har ikke bedre navn, så nu hedder det
”Kærlighedslørdag”. Vi beklager. Men vi lover,
at det ikke bliver så klistret som det lyder.
Det er lørdag 30. april kl.10.00 - 15.00 i
Tårnby Kirke.
Dagen starter i sognegårdens
konfirmandstuer, hvor vi skal møde to
oplægsholdere med hver deres bud på
hvad kærlighed er. Turen går også forbi
kirkerummet, hvor løftet om kærlighed altid
lyder.
Tilmeld jer inden 20. april til dr@km.dk. Vi
byder på let frokost.
”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden”.
Sogne- og sygehuspræst Desirée Risum

Korsvejsmarked
Lørdag
2016
d. 4. juni
kl. 1000-2300

25 års

jubilæum

APRIL 2016

Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd, men andre
er også meget velkomne. Vi mødes ofte et par
gange om måneden som regel den 2. torsdag
til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.
Derudover mødes vi til frokoster og udflugter. Så har
du tid og lyst til socialt fællesskab efter gudstjenesten,
så kom og vær med. Vi vil gerne lære dig at kende og
har tid til at lytte til dit liv og dine problemer.
Netværksgruppen mødes i april:
Tirsdag 19. kl. 19 til lagkager i Veste Bygade 19, samt
søndag 24. efter højmessen kl. 10 til et lille glas i
konfirmandstuerne.
Noter også allerede nu forårsmiddagen, tirsdag 31.
maj kl. 18. Tilmelding senest torsdag 19. maj til Ida
Nielsen.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 21. april kl. 10.30 ved Karsten Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Fredag 29. april kl. 10.30 ved Ida Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med
Aktiviteten fra kl. 10.

FOR BØRN
Babysang…

… er ved at være slut for i år.
Men vi begynder nye hold til
september. Babysang er et tilbud
til forældre på barsel.
Kontakt Ida Nielsen og hør nærmere på idni@km.dk,
eller 3250 4186. Det er gratis at deltage i Babysang,
men da der er stor efterspørgsel, vil vi gerne have
afbud, hvis du har tilmeldt dig, og alligevel ikke kan
deltage.

Børnegudstjeneste

Dåbsgudstjenesten lørdag 30. april vil være tilrettelagt
for mindre børn. Alle er velkomne til at deltage, også
selv om de ikke skal til dåb.

Tak

Forårets konfirmationer

Der er 5 konfirmationsgudstjenester i Tårnby Kirke
dette forår
• Bededag, fredag 22. april kl. 10, Ida Nielsen
• Søndag 1. maj kl. 10 og 12, Karsten Hansen
• Søndag 8. maj kl. 10, Karsten Hansen
• Søndag 22. maj kl. 10, Desirée Risum

Gemmas Allé 100.

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

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.

Kærlighedslørdag

Lørdag 31. april kl. 10.00 – 15.00
Skal du giftes, overvejer du det, kunne du tænke
dig det, nægter du det.
Hvad er kærlighed, og hvorfor mødes vi om den
i kirken. Vi bruger en lørdag på det, og du er
velkommen til at være med.

Tilmeld dig hos dr@km.dk

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst Karsten Møller Hansen
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330,
2770 Kastrup
Tlf.: 3251 0175 (kontor)
Tlf.: 2254 4467 (mobil)
e-mail: kmha@km.dk
Træffes som regel på kontoret mandag,
tirsdag og onsdag kl. 10-11
samt torsdag kl. 17-18, fredag fri.
Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist Poul Anders LyngbergLarsen
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com
Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13,
torsdag også kl. 16-19
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener

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

Englandsvej 330, tlf: 3252 0729
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Tak til alle der deltog i Konfirmand Aktion 2016. Vi
fik samlet penge ind til unge i den tredje verden, i
alt indkom der 1.889 kr. og vi havde samtidig nogle
hyggelige timer sammen.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Kastrup kirke
- April

Påske i Kastrup

Påskelyset bæres ind i kirken
Påskenat, og her tænder hver
enkelt sit eget udleverede lys,
så kirken bliver oplyst igen.
Et flot symbol på, at Kristus

overvandt mørket og håbløsheden, også for os, da han
sprængte gravens favntag
Påskemorgen. Palle Thordal,
forhenværende præst ved
Kastrup kirke, forestår gudstjenesten og Karsten Møller
Hansen, sognepræst i Tårnby
kirke er prædikant
Påskedag og 2. Påskedag er
kirken klædt i gult og Påskefesten fortsætter med fejringen af, at Jesus gennembrød
døden Påskemorgen.
Kastrup kirke. Tider på næste
side og på kastrup-kirke.dk

Højsangen svøbt i klezmer
Søndag 3. april kl. 16

Højsangen svøbt i
klezmer

Vi møder en af vore helt
store skuespillere, Nis BankMikkelsen, klarinettisten Jens
Schou fra Odense Byorkester
og en af landets bedste harmonikaspillere Anders Singh
Vesterdahl, der bl.a. spiller i
Middle East piece Orchestra.
De har slået sig sammen for at
kombinere de udødelige ord
fra den bibelske Højsang, reciteret af Nis Bank Mikkelsen
med den jødisk udsprungne
Klezmermusik.
Højsangen, sangen over
alle sange, er skrevet længe
før vor tidsregning, af kong
Salomo eller til kong Salomo.
Ofte omtalt som Biblens mest
populære bog. Intet skrift har
været genstand for så mange
forskellige fortolkninger.
Musikken er klezmermusik,
jødernes musik og trøst i østeuropa før 2.verdenskrig og
som sådan skæbneforbundet
med jødernes historie. Den
fandt fodfæste og grobund på
amerikansk grund efter krigen, og er i dag udbredt over
hele verden. Endnu en spændende og anderledes koncert.
Søndag 3. april kl. 16 i
Kastrup kirke

Lys-gudstjeneste

Aftengudstjenesten er en meditationsgudstjeneste
med
tid til eftertanke. Efter gudstjenesten drikkes aftenkaffen
i kirkecentret
Onsdag 6. april kl. 19 i
Kastrup kirke

Noas Ark

Kastrup Menighedspleje
Holder Årsmøde
Tirsdag 12. april kl. 16

Kom og syng med!
Onsdag 20. april kl. 17

For alle børn fra ca. 4 år. På
programmet er foråret og Pinse. Det er sidste gang i Noas
Ark før sommerferien. Vi spiser sammen kl. ca. 18.30.
Torsdag 7. april. kl. 17-19 i
Kastrup kirkecenter

Kastrup sogns
Menighedspleje

Vi er ca. 10 frivillige i Menighedsplejen, der udfører
diakonalt arbejde for sognets
beboere. Dette består eksempelvis i besøg hos mennesker
i Kastrup sogn, som er ensomme enten pga. manglende familie/venner eller pga.
sygdom, som binder dem til
hjemmet. Vi uddeler også de
årlige julekurve.
Vil Du vide mere om vores
arbejde, er Du inviteret og
meget velkommen til årsmøde:
Tirsdag 12. april. kl. 16 i
Kastrup kirkecenter

Kom og syng med!

Kirkens organist Niels Henrik
Jessen og sognepræst Allan
Ivan Kristensen går tæt på
salmebogen sammen med
eftermiddagens
deltagere:
Nyder at synge sammen, gammelt, nyt, kendt og ukendt,
fortæller lidt om komponister
og digtere og slutter af med
en kop kaffe. Det er den 3.
onsdag i måneden.
Onsdag 20. april kl. 17 i
Kastrup kirke

Jens Otto Krag

Allan Ivan Kristensen fortæller om en af de mest markante politiske skikkelser i
Danmark, hvis liv var præget
af både glæde og sorg.
Vi hører om begge dele og
kommer også ind på Krags
opvækst, hans politiske karriere og hans begivenhedsrige
privatliv.
Torsdag 21.april kl. 14 i
Kastrup kirkecenter

Koncert med Niels
Henrik Jessen

Vor organist spiller solo koncert på kirkens fine Frobenius

Danske Banknotes

Jens Otto Krag
Torsdag 21. april kl. 14

Symboler

Torsdag 21. april kl. 18

KASTRUP KIRKE
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Solokoncert:
Niels H. Jessen
Søndag 24. april kl. 16

Danske Banknotes
Tirsdag 26. april kl. 19

Husk også:

Lysgudstjeneste onsdag 6. april kl. 19
Noas Ark torsdag 7. april kl. 17-19
Andagt hver onsdag kl. 12
Gudstjeneste hver søndag kl. 10

Danske Banks Musikforenings kor afholder forårskoncert.
Programmet indeholder danske forårssange, men også nye
og ældre numre fra korets brede repertoire. Korets faste
pianist Frederik Asschenfeldt Vandrup medvirker. Der bliver
også lejlighed for publikum til at synge med på et par fællessange. Koncerten ledes med sædvanlig kyndig hånd af
korets mangeårige korleder og dirigent, Dan Johnsen.
Tirsdag 26. april kl. 19 i Kastrup kirke

orgel.
Der bliver værker af bl.a.
Bach, Eugene Gigout og en
stor symfoni af den belgiske
komponist Flor Peters “Lied
Symphony”, som slutter af
med en forrygende toccata,
“Lied to the sun”.
Søndag 24. april kl. 16 i
Kastrup kirke

Symboler

Vil du vide mere om nogle af
de kristne symboler, så kom
ned forbi Torsdags-aftenklubben. Spis mad hjemmefra. Undervejs er der kaffe og
kage
Torsdag 21. april kl. 18 i
Kastrup kirkecenter

Om påsken

Påske er den vigtigste og
ældste kristne fest. Her fejrer man, at Jesus står op fra
de døde.
Palmesøndag rider Jesus
ind i Jerusalem og hyldes
som en konge. Skærtorsdag spiser han sammen
med sine disciple for sidste
gang og indstifter nadveren. Langfredag bliver han
korsfæstet på Golgata og
dør. Påskedag står han op
fra de døde og 2. påskedag
fortælles det blandt andet,
hvordan han møder to disciple på vej til landsbyen
Emmaus.
Påske kommer fra det
hebraiske ord pesach, som
betyder at gå forbi. Derfor
hedder den jødiske påske
på engelsk også passover.
I Det Gamle Testamente
fejres påsken til minde om
dengang israelitterne blev
udfriet af Egypten. I 2. Mosebog kap. 5 fortælles det,
at den egyptiske Farao ikke
ville lade israelitterne forlade Egypten. Derfor sendte
Gud ti plager over det egyptiske folk. Den tiende plage
betød, at Gud sendte en
dødsengel igennem Egyptens gader, som dræbte alle
førstefødte drenge.
Israelitterne var dog gennem Moses blevet advaret
i forvejen af Gud og havde
slagtet et lam, hvis blod de
smurte på dørstolpen til
deres huse. De huse, der
havde blod på dørene, gik
Herrens engel forbi – deraf
pesach: at døden gik husene
forbi. Farao gav sig, og Moses samlede israelitterne og
førte dem gennem Det Røde
Hav og ørkenen, men det er
en anden historie.
Derfor kan vi læse i Det
Gamle Testamente, at den
jødiske påske skal fejres for
at mindes denne flugt, og at
påskemåltidet derfor skal
spises i hast og stående.
Udover lammet spiser man
usyret brød - brød bagt uden
gær - for at mindes, at forfædrene i Egypten ikke kunne nå at bage hævet brød.

Gudstjenester ...
i Kastrup kirke

2. Påskedag
10.00 Allan Ivan Kristensen

Søn. 24.
10.00 Allan Ivan Kristensen

April

Maj

Søn. 3.
10.00 Elizabeth Laursen
Ons. 6.
19.00 Susanne Worm
Steensgaard - lysgudstjeneste
Søn. 10.
10.00 Susanne Worm
Steensgaard – Præd.: Cand.
teol. Grethe Hamborg
Søn. 17.
10.00 Allan Ivan Kristensen
Fre. 22.
10.00 Susanne Steensgaard –
konfirmation
Lør. 23.
10.00 Elizabeth Laursen
og Allan Ivan Kristensen –
konfirmation

Marts

Skærtorsdag 24.
18.30 Skærtorsdagsaftensgudstjeneste
Langfredag 25.
10.00 Liturgisk gudstjeneste
med prædiken
Påskelørdag 26.
22.00 Palle Thordal – Præd.:
Karsten Møller Hansen,
sognepræst Tårnby kirke
Påskedag
10.00 Susanne Steensgaard

Skelgårdskirken Fortællekredsen
Mandag 11. april kl. 17.00
- April
Menighedsmøde

v/ Palle Thordal
Mandag 11. april kl. 19.30.

Babysalmesang
Menighedslejr - for hele
familien på Høve Strand.
Fredag 1. til søndag 3. april

S-KOR – Skelgårdskirkens
Ungdomskor
v/ Lise-Marie Groll
Onsdage kl. 16.15

Hvad vil vi med vores
kirke?

Skelgårdskirkens årsmøde åben for alle. Der vil være et
let frokost-traktement.
Søndag 10. april kl. 12.00

Mads Granum Kvintet
Jazzkoncert - gratis adgang.
Søndag 10. april kl. 19.30

v/ Lise-Marie Groll
Torsdage 14. og 28. april kl.
10.30

Foredrag om
forsoning

Sogneeftermiddag v/ Jesper
Stange
Søndag 17. april kl. 12.00

Sangcafé – afslutning

Bemærk tidspunktet!
Tirsdag 19. april kl. 13.00

Mandela og
forsoning i Sydafrika

Søn. 1.
10.00 Elizabeth Laursen
Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én
af kirkens præster

i Skelgårdskirken

April

Søn. 3.
10.00 Højmesse Giødesen

Kammerkoret
Broccoli

- Store Bededagskoncert
Gratis adgang.
Torsdag 21. april kl. 19.00

Fællesbøn for
Skelgårdskirken

Søndag 24. april kl. 11.30

Menighedsmøde

v/ Poul Bo Sørensen
Mandag 25. april kl. 19.30

Pensionistforeningen

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

jødisk og en kristen sammenhæng, og selvom de
handler om forskellige ting
og fejres på forskellige måder, kan ordet pesach – at gå
forbi – også hjælpe til at forstå, hvad den kristne påske
betyder. Jesu blod på korset
betyder, at døden går forbi
vores dør - ligesom lammets
blod betød, at dødsenglen
gik forbi israelitternes.

Tirsdag 26. april kl. 19.00

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

Bibelmaraton

Bisættelse/begravelse fra kr. 9.500,-

v/ Annelise Mehlsen.
Torsdag 28. april kl. 19.00

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset.
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Klubben

... for mennesker med demens og deres pårørende.
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-Lykke Ingemann Lund, tlf. 2233
3316.
Cafe-eftermiddag torsdag 7. april.
Cafe-eftermiddag torsdag 12. maj.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Musikalsk foredrag ved Ivan Liljebæk. 4. april kl.
14-17.
Fødselsdagsfest m. lagkage. 25. april

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Døgnåbent uden ekstra omkostninger

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

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
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Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Tøjdamen viser det nyeste. Ons. 30. marts kl. 10.
Banko. Fredag 1. april.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 6. april.
Banko. Fredag 8. april.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 13. april.
Banko. Fredag 15. april.
Alfred Kronborg spiller. Ons. 20. april.
Lukket. Store bededag. Fredag 22. april.
Spisning Kineseren Kastruplundsgade. Onsdag 27.
april.
Banko. Fredag 29. april.

... fejrer Jesus og hans disciple også påske som alle andre
jøder – sin sidste påske fejrer
han i Jerusalem. Han spiser
påskelammet med sine disciple, bliver henrettet, men
står op fra graven, og derfor
bliver påsken også den vigtigste kristne højtid.
Påsken findes både i en

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af
kirkens præster

Schrøders Bedemandsforretning

Senior- og pensionistkalender
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Marianne Kragh og vi synger. 31. marts.
Kastrupløverne - og vi synger. 7. april.
Lis Frederiksen om Marguerite Viby. 14. april.
Varme Hveder til St,Bededag. 21. april.
Banko. 28. april.

Påske i Det Nye
Testamente ...

Søn. 24.
10.00 Højmesse Mehlsen
12.00 Rytmisk gudstj. Poulsen
Lør. 30.
10.00 Konfirmation af
Pilegårdsskolens 8X Giødesen
12.00 Konfirmation af
Pilegårdsskolens 8G Sørensen

Offentligt
Menighedsrådsmøde

– om tilgivelse og forsoning.
Studiekreds v/ Poul Bo Sørensen
Onsdag 20. april kl. 19.00

OK-klubberne

Søn. 10.
10.00 Højmesse Mehlsen
17.00 Aftengudstj. Poulsen
Lør. 16.
10.00 Konfirmation,
Skelgårdsskolens 8A Mehlsen
12.00 Konfirmation
Skelgårdsskolens 8B Mehlsen
Søn. 17.
10.00 Højmesse Sørensen
Tor. 21.
10.30 Plejehjem. Ugandavej
Poul Bo Sørensen
Fre. 22. St. Bededag
10.00 Højmesse Giødesen
12.00 Konfirmation af skoler
uden for sognet Mehlsen
Lør. 23.
10.00 Konfirmation af
Pilegårdsskolen 8M Poulsen
12.00 Konfirmation af
Pilegårdsskolen 8K Poulsen

Hurra! Happydays fejrer 12 års fødselsdag den 1. april!

KØR SELV-FERIE

12

VIND & VÆLG MELLEM 3 SOMMERFERIER!
Bondegårdsferie i Østrig Luksusferie i Norditalien Vinferie i Frankrig
Samlet værdi 22.543,-

Deltag i fødselsdagskonk
urrencen
på www.happydays.nu

3 nætter fra 1.
199,5 nætter fra 1.
949,-

Det søde liv ved Gardasøen
Parc Hotel Oasi i Garda by, Norditalien

Midt i byen Garda og kun 1,5 km fra strandpromenaden ved Gardasøen ligger Park Hotel Oasi; et
skønt hotel med et stort poolområde omgivet af palmer og oliventræer, liggestole og snackbar,
hvor det er oplagt at nyde solen og det søde, italienske liv i et af landets mest populære ferieområder. Men I har også mange spændende udflugtsmuligheder fra hotellet. Garda centrum er i sig
selv meget seværdig og har restauranter, cafeer og små, hyggelige butikker. Naboen er det nye,
familievenlige badeland Gardacqua, men I kan også tage til den store forlystelsespark Gardaland
(17 km) med masser af sommerforlystelser for både store og små. Også Malcesine (29 km) med
det smukke Scaligeroslot og marked hver lørdag er køreturen værd.

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag
inkl. salatbuffet
• 3 x vinsmagning på
lokale vingårde
inkl. 5 % rabat på køb af vin
• Værelse med balkon
eller terrasse

Valgfri ankomst i perioderne 1.5.-26.6. og 6.8.-24.10. samt lørdage i perioden 2.-30.7.2016.

Turistskat maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Sommer ved Mariager Fjord

2.699,Pris pr. pers. i dbl. værelse

Normalpris 2.999,-

Pristillæg 11.6.-15.7. + 27.8.-9.9.: 250,og 16.7.-26.8.: 900,-.

Børnerabat (maks. 2 børn i alt)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-10 år ½ pris.
Opredning fra 11 år fra 1.699,-

En perle i Schleswig-Holstein
Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.349,Normalpris 1.499,-
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Gæstebedømmelse 4,5 af
5
Hotel Amerika HHHH i Hobro
Når det er sommer i Danmark, er det fantastisk at tage på opdagelse i et landskab så
idyllisk og dansk som det omkring Mariager
Fjord. Her bor I på kvalitetshotel midt i den
grønne bøgeskov, kun få skridt fra Danmarks efter sigende smukkeste fjord – og
tæt på oplevelserne lige fra Rebild bakker
(25 km) til Djurs sommerland (65 km).
Valgfri ankomst i perioden 20.6.-22.8.2016.

5 nætter 2.04

9,-

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.249,Normalpris 1.399,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 2-retters middag/buffet
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Pristillæg 1.7.-31.8.: 150,-

•
•
Hotel Fährhaus Niederkleveez
•
HHH i Nordtyskland
•
Yndigt hotel med uovertruffen beliggen- •
hed, restaurant med panoramaudsigt og •
egen bådebro ved søen Dieksee, der er
forbundet med bl.a. områdets største sø
Plöner See. Her er daglige afgange med
MS Dieksee, som sejler på de fem søer, der
indrammer den smukke hovedby Plön.

Gæstebedømmelse 4,2 af
5

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
2 x 2-retters middag
1 x 3-retters middag/buffet
1 forfriskning ved ankomst
10 % rabat i butik
Genuß nach Maß

Valgfri ankomst frem til 29.8.2016.

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

Bestil nu på
Teknisk arrangør:

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Husk rejsekode: TAARNBYBLADET for at få rabat!

Åbent alle hverdage kl. 8-17.
Weekendåbent d. 2.-3. april kl. 10-15.

Fremragende 9,3 af 10
Vi er Danmarks
bedst bedømte
kør selv-rejsearrangør
på Trustpilot

Øens Bedemand

"

Klip
annoncen ud og
gem den sammen
med dine papirer.

v/ Søren Riber

Min Sidste Vilje

En international
kultur festival
To dages kulturfestival
på Løjtegårdsskolen
trakterer med sang,
dans, digt og poesi fra
det meste af verden

Når Hamsaats kulturfestival åbner på Løjtegårdsskolen kan man opleve
sang, dans, digt og poesi blive præsenteret af
mennesker fra forskellige
dele af verden.
Festivalen går over to
dage og hvor fredagen vil
have fokus på voksne digter-talenter som vil læse
egne værker op samt dele
ud af deres erfaringer inden for digt og poesi.
Aftenen vil byde på
musik, sang og dans fra
både ind- og udlandet
med blandt andet vil den

kendte egyptiske poet
Hisham El Jokh læse nogle af hans kendte værker
op. Han vandt poesiprisen i Qatar i 2014.
Lørdagen har fokus på
børn og unge, tidligere
i år har Hamsaat holdt
digt- og poesikonkurrencer på skolerne i København og i udlandet. Vinderne af konkurrencen vil
læse deres værker op for
hinanden.
Dette bliver gjort for,
at børn og unge får en
bredere forståelse af de
forskellige kulture og nationaliteter rund omkring
i verden.
tsp

Navn:

Cpr-nr.

Adresse

Postnr.

2016

Kommune
o Jeg er medlem af den danske folkekirke
o Jeg er ikke medlem af den danske folkekirke
o Medlem af andet trossamfund. Hvilket
o Jeg er medlem af sygeforsikringen Danmark
o Jeg er medlem af en fagforening. Hvilken
o Jeg ønsker ved min død at blive kremeret
o Jeg ønsker ved min død at blive begravet
o Jeg ønsker at en præst medvirker, Evt, præstens navn
o Jeg ønsker ikke at en præst medvirker
o Gravsted haves, afd. række nr:
o Jeg ønsker at blive nedsat på askefællesgrav (ukendt)
o Jeg ønsker min aske spredt over åbent hav o Jeg ønsker asken delt
Ved spredning over havet eller asken delt vedlægges skriftlig erklæring

o Jeg ønsker at min bisættelse/begravelse skal foregå fra
Kirke / Krematorium / Kapel
Ved begravelseshandlingen ønsker jeg følgende
(her noteres evt. salmer- og blomsterønsker)

Ved min død rettes henvendelse til:
Bisættelsen ordnes af
Øens Bedemand v/ Søren Riber
Løjtegårdsvej 125,
129 2770 Kastrup
Møllevej 2, 2791 Dragør
22 54 77 85 / 32 53 57 08

Bisættelse fra
14.000,moms
12.000,- incl. moms
SPAR 4.000-7.000,se hvordan på:
www.oens-bedemand.dk

Dato / Underskrift

INFO:

15. og 16. april på Løjtegårdsskolen, Løjtegårdsvej
36, 2770 Kastrup.
Pris: 149,- kr. på https://billetto.dk/da/events/
hamsaat-aarlige-kulturfestival
Læse om program og tider samme sted
Åben for alle. Salg af mad og drikke.

Løjtegårdsvej
Løjtegårdsvej 125,
129,2770
2770Kastrup
Kastrup
Møllevej 2,
2, 2791
2791Dragør
Dragør
Møllevej
Ring til:
til: 32535708
32535708 // 22547785
22547785
Ring

Åbent efter aftale
Døgnvagt også
søn- og helligdage
www.øens-bedemand.dk

Åbent efter aftale
Døgnvagt ogsåPriseksempler 2013
Bisættelse søn1: Uden
handling i kirke, ikke medlem af folkekirken, asken spredes
og helligdage
over havet.www.øens-bedemand.dk
Samtale & alt nødvendigt papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring med pude ilægning og påklædning. 1 rustvognskørsel 0-20 km. 1 Kremering. 1 Urne. Kr.
Priseksempler
12.000 incl moms Prisen er ex
evt. Dødsannonce,2016
handling i kapel, orgel & kor.
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med
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ilægdard størrelse, polstring med pude. Ilægning og påklædning. 2 rustvognskørning
og påklædning.
1 rustvognskørsel
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sel 0-20
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Hamsa- Samaa- Al- Tagafa bedre kendt som

Hamsaat er en kulturforening stiftet i marts 2014
og har i dag over 20.000 følgere fra hele verden.
Foreningen har fokus på at skabe et sted hvor man
har mulighed for at dele sine historier og oplevelser gennem digt og poesi.

Kr. 10.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & Sten

Begravelse: Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samtale. Alt nødvendigt
papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring med pude. Ilægning & påklædning. 1 Rustvogn kørsel.
1 Blomster opsats efter eget valg kr. 500,00.
Kr. 11.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & Sten
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Bisættelse 2: Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samtale & alt nødvendigt
Begravelse: Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samtale. Alt nødvendigt
papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodkendt kiste, stanpapirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring med pude. Ilægning og påklædning. 2 rustvognsdard størrelse, polstring med pude. Ilægning & påklædning. 1 Rustvogn
kørsler 0-20 km. 1 kistepynt efter eget valg kr. 500,00. 1 kremering. 1 urne.
kørsel. 1 Blomster opsats efter eget valg kr. 500,00.
Kr. 16.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & sten.

Afslutning på sæsonen før isen smelter
Tårnby Skøjte Klub henter
guld og bronze op før sæsonens Hollywood on ice
Sæsonen for de kolde idrætter nærmer sig sin afslutning,
men Tårnby Skøjte Klub, TSK,
nåede at deltage i friløbskonkurrencen og Grand Prix
Finalen i Århus med flotte resultater.
De kun 8-årige piger Natalee Rasmussen og Perle V.
Jensen kom hjem med henholdsvis guld og bronze for
deres programmer, som de
leverede med dygtighed og
masser af charme.
Teenage-pigerne
Selina
Holst og Annika Skibby stillede op hver sin række med
gode dobbelt spring og Annika Skibby med et fejlfrit
program, som kvalificerede til
Grand Prix Finalen. Begge fik
imponerende flot bronze.
Naturligvis kan TSKs drenge

også noget helt specielt… Filip S. Telén fik fortjent guld i
Senior Herre og Johan B. Arrias på kun 11 år vandt med to
nye svære dobbeltspring en
fin sølvmedalje.

På is i Paris
I påsken har TSK 10 skøjteløbere i Paris, hvor de repræsenterer Danmark ved en stor
international
konkurrence
OMS TROPHY. Dette er TSKs
sidste konkurrence i denne
sæson.
Det er en delegation på
samlet 25 skøjteløbere, træner og familie, som holder
en hyggelig påskeferie. Men
der skal også kæmpes for det
danske flag, hvor løbere fra
Tyskland, Luxemburg, Rusland, Krim Republik, Italien,
Irland, Dubai, England, Skotland, Belgien, Norge og naturligvis Frankrig også deltager.
Knap nok er de sidste kom-

met hjem fra Paris, før TSK
holder sit årlige store afslutningshow, Hollywood on Ice.
Det kræver stor planlægning at få det hele til at passe
ind i forhold til de mange store konkurrencer.
Der skal trænes hårdt for
at skabe gode resultater og
ud over det skal der øves til
diverse show ved siden af.
Men alle glæder sig, for man
skal arbejde sammen i et stort
fællesskab på kryds og tværs
af hold og aldre, noget som er
rigtig sjovt for de mere end
100 børn, unge og voksne,
som sammen viser deres færdigheder på isen.
Alle børn, forældre, bedsteforældre, træner og bestyrelse har haft travlt med at
være kreative. Der er malet
kulisser, syet kostumer, sammenklippet musik og lavet
programmer til de talrige
skøjtehold.

Der bliver budt på masser
af underholdning fra Charlie
Chaplin, Marilyn Monroe til
masser af superhelte og Starwars mm. Alle TSKs medlemmer kommer på isen.

Afslutningshow Hollywood
on Ice
Lørdag 2. april kl. 11.30 –
16.
Gratis indgang. Alle er
naturligvis velkomne.

tsp

Priser til idrætten

Idrætsledere, klubmedlemmer, politikere med borgmester Henrik Zimino i
spidsen mødes ved en lille
sammenkomst i Tårnby Rådhus’ kantine tirsdag 12. april
for at opleve, hvem der skal
hædres med Tårnby Kommunes Æresmedalje for
Idræt og Tårnby Kommunes
Idrætslederpris og hvem
som udnævnes som Årets
Fund - alt sammen for præstationer/indsats i 2015.

Zumba for
Parkinson
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TSK er ved at gøre sig
klar til deres afslutning
”Hollywood on Ice”, med
alle de mange glade TSK
børn og cheftræner Michael
Tyllsen i midten.

Den nystartede Parkinsonforening i Tårnby får en
uventet økonomisk hjælpende hånd, når der indbydes til Velgørenheds-DanseEvent i festsalen på Korsvejens skole.
Fire zumba/danseinstruktører stiller sig til rådidhed
til godt tre timer undervisning/dans. Søndag 10. april
fra klokken 12. Billetter ved
indgangen.

360.000 kr. til
Hjerteforeningen

Efter en landsdækkende
indsamling
i
december
2015 sender købmænd i
SPAR og Min Købmand en
check på 360.000 kr. til
Hjerteforeningens arbejde
med forebyggelse, forskning og patientstøtte.
Da årets Hjertegalla løb
af stablen 20. marts på TV2
Charlie, er det med landets
selvstændige købmænd i
rollen som de glade givere. I
december sidste år samlede
købmændene i kæderne
SPAR og Min Købmand nemlig ind til fordel for Hjerteforeningen gennem salg af
hjertearmbånd.
Efter en vellykket indsats
kan regnskabet nu gøres
op. Der er indsamlet i alt
360.000 kr. Det er 52.000
kr. mere end ved købmændenes tilsvarende indsamling i 2014. Pengene, som
nu sendes videre til Hjerteforeningen, bliver målrettet
indsatsen mod hjerte-karsygdomme.

Tårnby Bladet bringer gerne artikler og information
fra sportens verden, men det kræver, at der
findes korrespondenter i klubberne, som kan give
os et praj, når der sker noget interessant.
Grandprix og Friløbskonkurrencen i Århus . Fra venstre: De gode holdkammerater Helene, Ida,
Ellen, Annika, Katrine, Victoria, Natalee og Perle.

Ring til redaktører på 32 509 290 og hør
nærmere. Telefontider: Se kolofonen side 2.

Rosæsonen starter efter påske
Første lørdag i april er store
standerhejsningsdag for
roklubberne i Danmark,
så her hejser også Roklubben Øresund Dannebrog og
klubbens stander til markering af starten på sommer
rosæsonen
Endnu er det koldt til havs, så
nye medlemmer starter først
en måneds tid senere; nemlig tirsdag 10. maj kl. 17.30,
og ror derefter på faste tidspunkter med instruktør hver
tirsdag og torsdag kl. 17.30
til midt i juni måned. Efter 6-7
roture har man ”kørekortet”,
hvis man kan sige det sådan.
Man har lært rotaget og de
mange kommandoer, styrmanden bruger for at styre
båden. Herefter er det bare at
øve sig, få roteknikken i orden
og få rutine.

Åbent hus arrangementer
Er man interesseret i at lære
at ro, er man velkommen til to
gange åbent hus enten søndag.
- Her viser vi rundt i klubben, ser bådene og hører

om, hvad der kræves for at
ro, f.eks. hvilken påklædning
man skal vælge. Roning er
faktisk en billig sportsgren,
idet klubben stiller både og
redningsveste til rådighed, så
man skal kun sørge for sit eget
udstyr, fortæller klubbens formand, Hanne Vinther. .
Mange har svært ved at
starte som ny i en sportsklub,
hvor man ingen kender. Det
skal man ikke være bange for
i Roklubben Øresund.
- Vi er en lille klub, hvor
man hurtigt lærer alle at
kende. Bådene er brede og
stabile, så man behøver heller
ikke at frygte, at båden vælter,
og man falder i vandet. Det
hele er meget trygt, fortæller
Hanne Vinther.
- Når man starter med at
lære at ro, foregår det stille
og roligt; først i romaskine på
land, derefter kortere ture på
vandet for siden at deltage i
de almindelige 10 kilometers
aftenture enten langs Amager
strand eller til det hyggelige
gamle Dragør.
- Det er herligt med en rotur
på vandet i frisk luft, samtidig

med man får god motion og
forbrændt nogle kalorier. At
dyrke sport i det fri er en perfekt måde at stresse af på og
blive ladet op med ny energi.
- Nu håber vi bare på en
rigtig dejlig varm sommer
uden blæsevejr, siger Hanne
Vinther.

Standerhejsning:
Lørdag 2. april kl. 11.00, hvor
to 50 års jubilarer også fejres.
Åbent hus:
Søndag 24. april 14.00-15.00
Tirsdag 26. april 17.30-18.30

Årets første rotur. Det er koldt til havs tidligt på sæsonen, så
vindtæt tøj er nødvendigt.

Instruktion start:
Tirsdag 10. maj kl. 17.30.
Derefter hver tirsdag og torsdag kl. 17.30.
Roklubben Øresund på Kastrup Gamle Lystbådehavn,
Amager Strandvej 413, 2770
Kastrup
Info: Hanne Vinther, formand,
Email hanne.vinther@mail.
dk, tlf. 4034 7535
www.roklubbenoeresund.dk

Søsætning af 4-åres inrigger.. Alle klubbens trærobåde er håndsværksmæssige vidundere,
som man passer godt på - men de er til for at bruges.
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Instruktion af nye roere i
romaskine på land.

TÅRNBY
KOMMUNE
BIBLIOTEKERNE samt STADS- oG LOKALARKIVET

Tårnby Kommunebiblioteker informerer
Se også bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk
NYE UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER PÅ TÅRNBY
KOMMUNEBIBLIOTEKER
Nye åbningstider på Tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag
8-20
Lørdag-søndag, hele året

9-16

Nye åbningstider på Vestamager Bibliotek:
Mandag til fredag 9-19
Lørdag 		
9-16
Søndag fortsat lukket.

FORÅRETS KURSER PÅ TÅRNBY
HOVEDBIBLIOTEK OG VESTAMAGER BIBLIOTEK

Se udbuddet af kurser på taarnbybib.dk

ER DU JOBSØGENDE? - FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.
Tilmelding er ikke nødvendig.
NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil
Hver onsdag kl. 10.00-12.00 i Læringsrummet på Vestamager Bibliotek,
Ugandavej 111.
Hver torsdag kl.14.00-16.00 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Biblo.dk
Biblo.dk erstatter pallesgavebod.dk, som var det første digitale bibliotek målrettet de 8 – 12 årige. Biblo.dk bliver en digital platform, der
afspejler tweens anno 2016 – med deres behov og ønsker.
Følg med på biblo.dk fra mandag 11. april kl. 8.00.
ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling:
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager (se efter logo) i
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på
tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved indgangen.
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Højtlæsning for børn
Alle tirsdage og torsdage / Fri adgang
Kom og hør en god historie hver tirsdag og torsdag kl. 10.
Højtlæsningen foregår på Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek.
Tårnby DOX: Cities on speed Colombia
Onsdag 30. marts kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Den colombianske hovedstad Bogotá blev regnet for en af verdens farligste
byer. I 1995 blev Antanas Mockus, valgt som borgmester. Hans anarkistiske og utraditionelle metoder betød forandringer - en social revolution, som
har gjort Bogotá til et forbillede for byer som New York og Mexico City.

Instrueret af Andreas Møl Dalsgaard (varighed 58 min).
Bliv medlem af Tårnby DOX og se debatskabende dokumentarfilm.
Send en mail til bibliotek@taarnby.dk
Rockcafé: Masser af succes v/ Thomas Ulrik Larsen
Torsdag 31. marts kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Koncert og foredrag om Gasolin ved Thomas Ulrik Larsen. Thomas
Ulrik Larsen tager bandet under kærlig behandling, når han beretter i
fortælling og sange om bandet, der satte standarden for dansk rocksangskrivning, idoldyrkelse og pladesalg i 1970’erne.
Blip Båt
Lørdag 2. og 23. april kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Søndag 10. april kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi finder robotter, 3D printere, Lego Mindstorms eller 3D doodler frem.
Udvalget kan variere fra gang til gang.
Kom - det bliver sjovt!
Miniaturerne - et nyt spil om de små dyr omkring os
- for børn fra 3 år og deres forældre.
Søndag 3. april kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Det kribler og krabler, men hvad ved vi egentlig om insekterne der
kravler lige udenfor vores hoveddør? Kom og spil det nye kortspil ”Miniaturerne” og lær samtidig en masse om smådyrene.
Præsenteres af spillets udvikler Kenneth Lenander.
Babymassage for forældre og babyer fra 2 måneder
Mandag 4. april kl. 10 og 11.15 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 20 kr.
Sundhedsplejerske Kirsten Bendix fra Tårnby Kommunes sundhedspleje, vejleder i babymassage.
Forældrene bedes medbringe et håndklæde eller en dyne som barnet
kan ligge på. Varighed: 1 time. Kun billetter til babyer.
Erindringscafé - Tårnby kontra Kastrup
Tirsdag 5. april kl. 14.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Ofte lægger vi øre til fortællinger om ”os og de andre”, når der bliver
talt om Tårnby kontra Kastrup, men hvor forskellige er vi egentlig når
det kommer til stykket? Specielt før i tiden var dagligdagen meget forskellig fra den ene side af kommunen til den anden, alene fordi kommunen var delt op i industri og aktive landbrug.
Ahmad Mahmoud og Sort land
Tirsdag 5. april kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 60 kr.
via AOF
Mød mønsterbryderen Ahmad Mahmoud, forfatter til bogen Sort
land, der er et kig ind gennem tillukkede og friturefedtede persienner
til en indvandrerghetto i Danmark. Et parallelsamfund, hvor egne love
og regler hersker.
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem AOF Amager og Tårnby Kommunebiblioteker.
Blefri baby og stofbleer - barselsforedrag
Onsdag 6. april kl. 10-11 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 14. april kl. 10-11 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Foredrag ved Camilla Nordal Frederiksen. Er det muligt at minimere
brugen af bleer fra barnet er nyfødt? Med Blefri Baby metoden kan du
spare både din pengepung og miljøet for indkøb af bleer og hurtigere
få et blefrit barn.
Akvarelcafé
Onsdag 6. og 20. april kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller
godt i gang. Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bibliotekets bøger om akvarelmaling med tips og tricks.
TÅRNBY KOMMUNE

Filmperler
Torsdag 7. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mandag 18. april kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Hent programmet på biblioteket. Vi viser de samme film på Hovedbiblioteket og på Vestamager
Bibliotek. Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Få tjek på din personlige stil
Torsdag 7. april kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billetpris: 30 kr.
Har du lyst til at gå stilsikker ud af døren hver dag? - at få styr på garderoben? - at få inspiration til, hvordan du gør det? Så er dette foredrag
med stylist Tjana Kristensen lige noget for dig!
Filmklubben - for de 8-12 årige
Mandag 11. og 25. april kl. 16-18 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 14. og 28. april kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
Velkommen til bibliotekets filmklub for dig mellem 8 og 12 år - med popcorn, hygge og gode film! Programmet byder på populære film af både
ældre og nyere dato. Hent programmet på biblioteket.
Borddækning - åben workshop
Mandag 11. april kl. 15-19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 20 kr.
Store fester og mange gæster kræver ofte lidt ekstra af borddækningen.
Kom og bliv inspireret og få gode fif til, hvordan du dækker op til din
næste store fest.
Borddækning - kreativt bord
Mandag 11. april - søndag den 17. april / Tårnby Hovedbibliotek / Fri
adgang
Kom og bliv inspireret til, hvordan du dækker op til din næste store fest.
Biblioteket stiller kreative borde med materialer og forslag til bl.a. servietfoldning og borddækning.
Litteraturcafé
Tirsdag 12. april kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Marianne Bøgh
Pedersen, Henrik Tøttrup Johansen og Lise Lotte Larsen fortæller om
et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger.
Rejseholdets historie - ved Ove Kryger Rasmussen
Tirsdag 12. april kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billetpris: 30 kr.
Rigspolitichefens Rejseafdeling var en berømt og respekteret enhed.
Ove Kryger Rasmussen fortæller bl.a. om sin debut på rejseholdet i
1972, som undercover-agent på jagt efter en gruppe, der ville lukke den
anden front op såfremt, danskerne stemte ja til det forestående EF-valg.
Blip Båt onsdag
Onsdag 13. og 27. april kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Hver onsdag i ulige uger finder vi et udvalg af bibliotekets robotter og
andre gadgets frem til fri leg. Kom og prøv Ozobots, Sphero, Dash &
Dot og meget andet
Strikkecafé
Onsdag 13. og 27. april kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Har du lyst til at strikke eller hækle, og har du lyst til at mødes med andre og få inspiration, så kom og deltag i strikkecaféen.

Når festen slutter - ”Niarn” om alkoholmisbrug
Torsdag 14. april kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek /
Billetpris: 60 kr. via AOF
Niels Roos, også kendt som rapperen Niarn, fortæller om sit
forhold til alkohol. Hvordan det blev til misbrug, de mange nedture, indlæggelsen, om kampen tilbage til livet og hvordan det har påvirket ham
at være døden nær pga. sit misbrug.
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem Tårnby Ungdomsskole,
AOF Amager og Tårnby Kommunebiblioteker.
Kastrup Boldklub - de gyldne dage
Lørdag 16. april kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
I 70´erne og 80´erne var Kastrup Boldklub blandt de allerbedste
fodboldklubber i Danmark. Holdet var frygtet af enhver for sine store
fighterevner, som havde rod i det unikke sammenhold i arbejderklubben. Nu er tiden inde til igen at samle nogle af fodboldheltene. Kom og
hils på spillerne, der om nogen repræsenterer de stolte storhedstider.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Rune Engstrøm, forfatter til
bogen ”Lille Viggo” om Viggo Jacobsen.
Filmforedrag: Sommer med Hawila - Drømmeskibet
Onsdag 20. april kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nede i Kastrup Industrihavn ligger det gamle træskib Hawila. I filmen
følger vi en gruppe unge mennesker fra Europa, der er i gang med restaureringen af skibet. Hawila Project er en non-profit-organisation og
et økologisk og socialt eksperiment. Filmen indledes af en projektdeltager, og efterfølges af debat.
Syworkshop - for børn over 8 år og voksne
Torsdag 21. april kl. 15.30-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 kr.
Sy f.eks. et cover til din mobil eller iPad. Vi stiller stof og materialer til
rådighed, men du er velkommen til at tage dine egne med.
På tippen af næsen - teater for de 3-8 årige
Lørdag 23. april kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 20 kr.
Forestilling ved Team Teatret. Felix elsker at rime. Ind imellem bliver rimene for virkelige og pludselig sidder majonæsen på tippen af næsen!
En musikalsk fortælling om at leve i nuet, om at mødes og om at finde
sig selv. Varighed ca. 45 min. Kun 1 voksen pr. barn.
Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 25. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Vi mødes den sidste mandag i måneden med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og minder fra den danske sangskat.
Underdanmarks jægersoldater - foredrag ved Lisbeth Zornig
Andersen
Tirsdag 26. april kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek /
Billetpris: 60 kr. via AOF
Hør Lisbeth Zornig Andersen fortælle, hvordan markante supermønsterbrydere ikke bare har overlevet en ”brændt barndom”, men er nået
til tops i samfundet - på trods af alle odds.
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem AOF Amager og Tårnby
Kommunebiblioteker.
Tårnby DOX: Moussa Diallo - Manden og musikken
Onsdag 27. april kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Tårnby DOX præsenterer filmen Moussa Diallo - Manden og musikken
fra 2015 instrueret af Helle Toft Jensen (varighed 72 min)

TÅRNBY KOMMUNE
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En gåtur og en go´ historie
Torsdag 14. april kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.

På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura
Michelsen læser en historie højt. Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved
rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går
vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang.

TÅRNBY
KOMMUNE
Det er 1973. Moussa er 17 år, bor i Mali/Vestafrika og drømmer om at blive
musiker. Han trodser sin strenge far, stikker af, og dukker uventet op hos sin
mor i Danmark. Her bliver han - som i et eventyr - forvandlet til den mest eftertragtede bassist. Kom og se debatskabende dokumentarfilm i bibliotekets
filmklub Tårnby DOX, og lad os diskutere dem sammen!
Novellekonkurrence 2016: Reception og prisoverrækkelse
Torsdag 28. april kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi udløser spændingen og kårer vinderen af biblioteket og 2770’s novellekonkurrence En kærlighedshistorie.
Kultur- og fritidsudvalgsformand Einer Lyduch overrækker præmier, og bibliotekar Laura Michelsen læser vindernovellen højt. Alle er velkomne!
Når demens rammer familien
Torsdag 28. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Hvad sker der, når demenssygdommen kommer tæt på? Anne Arndal kender til problemerne, både fra sit privatliv og fra sit virke i Alzheimerforeningen.
Anne Arndal er tidligere praktiserende læge og var i en årrække formand for
patientforeningen Alzheimer-foreningen. I dag er hun formand for lokalforeningen for Københavns omegn.
Arrangementet afholdes i samarbejde med forebyggelseskonsulenterne i
Tårnby Kommune.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET

Glemmer Du nr. 2, 2016 har titlen:
En borgmesters historie
TORKILD FELDVOSS - borgmester fra 1970 til 1993
Torkild Feldvoss blev født i Års den 13. december 1920. I 1930 flyttede han
med sin familie til Kastrup. Han engagerede sig i politik og blev valgt ind i
kommunalbestyrelsen i 1958. Torkild Feldvoss blev borgmester i 1970 - en
post han bestred i knapt 24 år.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne, så længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og Lokalarkivet”.
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

TÅRNBY KOMMUNE

Lokalklub genopstået
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Parkinsonforening i Tårnby
og Dragør er genopstået
efter en del år i dvale

Det var med spænding at tre
lokale medlemmer af Storkøbenhavns Parkinsonforening
ville undersøge om det var
muligt at stable en lokalklub
for Tårnby og Dragør på benene.
Det skete ved et møde i
Postkassen og i bogstaveligste forstand med fuld musik.
35 personer havde meldt
sig til mødet, hvor der var
indlæg fra Storkredens næstformand Ulla Mikkelsen og
dejlig, livlig musik fra Bordinghus Spillermændene.
Ulla Mikkelsen talte om,
hvordan det er at døje med
Parkinson og hvor positiv det
er at have en lokal klub, hvori
man kan danne et netværk
og dele sine erfaringer med
andre.
Der var danseopvisning af
et par der var lige kommet
hjem fra en oplevelsesrig
tur på La Santa Sport på Lanzarote, en uge arrangeret af
Parkinsonforening i dansens
tegn og ledet af blandt andet foreningens ambassadør

Løb med
Motionsklubben
Amager

Anne-Mette Rasmussen - ja
hende fra Vild med Dans!

Zumba for klubben
Klubben har eksisteret før,
men blev opløst i 2010. Det
var faktisk den alle første
klub i foreningen - nu er der
hele ni og med den genopståede Tårnby-Dragør Klub er
man oppe på ti.
Den oprindelige klubs første leder, Kamma Olsen, var
også med til mødet. Der var
bestemt at bibeholde den oprindelig navn ”Parkinsonforening Klub Amagerland”.
De tre initiativtager til mø-

det kunne hurtig se at der var
et godt grundlæg for at danne
en lokal klub. Yderligere to af
deltagerne meldte sig til en
bestyrelse, som så kom op på
fem personer.
Straks efter påsken træder
bestyrelsen sammen for at tilrettelægge det videre forløb.
I klubberne under Parkinsonforeningen
bevæger
man sig meget, så det var
på mange måder en positiv
overraskelse, at et par zumbainstruktører havde set klubbens annonce i Tårnby Bladet og bestemt sig at tilegne

deres planlagte støtte event
10. april på Korsvejen skole
til Parkinsonforening Klub
Amagerland! Ved deres arrangementet (som de har stor
erfaring med) vil alt overskud
fra arrangementet vil tilfalde
klubben.
Det vil give en god startkapital til klubben. Ved et lignende arrangement til fordel
for Gigtforeningen var der
et overskud på næsten 4000
kroner.

Interesserede i klubben kan
midlertidig henvende sig til
Simon Dixon
Englandsvej 272 2.th
2770 Kastrup
Telf: 32 51 96 76
Mobil: 51 28 79 99.

Motionsklubben Amager inviterer i samarbejde med
”Bevæg dig for livet” og DGI
alle løbeinteresserede til et
12 ugers træningsforløb med
engagerede og dygtige løbeinstruktører.
Med træningsforløbet får
du masser af smil, glæde og
fællesskab i din træning samt
gratis deltagelse ved en valgfri etape til løbet Etape København i uge 26.
Motionsklubben Amager er
en løbeklub, der fokuserer på,
at motion skal være inspirerende og sjovt. Alle personer
kan løbe med – uanset alder,
ambitionsniveau og incitamentet for motionen.
I klubben er det sociale
samvær i højsædet. Det gælder ikke nødvendigvis om at
komme først i mål, men om at
være med.
www.motionsklubbenamager.dk

MÅNEDENS FOTO er taget af Allan Petersen, Amager Fotoklub ved ”landsbyens gadekær. Gadekæret genetableret i 1990’erne af medlemmer fra Tårnby
Landsby. Herunder arkivfoto af Dan Lylloff fra Tårnby Bladet nummer 2 1993. Sivbjærgningen finder sted hvert år.

GENERALFORSAMLING

i Tårnby Bladforening 2016
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby Bladforening
torsdag 31. marts 2016, kl. 19.30 i mødelokalet på redaktionen, Englandsvej 290.
Dagsorden
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Bestyrelsen aflægger beretning
3.
Bestyrelsen aflægger revideret regnskab
4.
Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Kan tilsendes på mail til redaktionen@taarnbybladet senest torsdag 24. marts 2016.
5.
Fastsættelse af kontingent
6.
Budget
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg fra:
Tårnby Forenings Råd
Michael Pedersen
Kastrup-Tårnby Idrætssam. Jørgen Jørgensen
Plenum
Heinrich Ehrenreich (genopstiller ikke)
		
Søren Markvard
		
Desuden er en plads i bestyrelsen af plenumvalgt vakant
		
		
		
		

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer
fredag 29. april og dækker redaktionelt maj.
Deadline er mandag 25. april 2016 kl. 10
formiddag.

Terkel Spangsbo (TFR)
Ole Gjedved (KTIS)
Plenum vakant
Egon Jørgensen og Ole Sørensen
Lis Lassen

Regnskab udleveres ved generalforsamlingen. Bemærk, at
foreninger har tre stemmer, men at der ikke kan stemmes
ved fuldmagt.
Ingen person kan afgive mere end én stemme.
Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk
På bestyrelsens vegne
Per From Pedersen, formand
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Suppleanter
		
		
8.
Valg af to revisorer:
Revisorsuppleant:
9.
Eventuelt

Der kan således vælges to personer indstillet af plenum, en
person for 1 år og en person for 2 år.
Medlemmer (foreninger og enkeltmedlemmer opfordres til at
komme med emner til bestyrelsen)

Otte om at blive den bedste klub
Tårnbys styrkeløftere bedst
i senior- og i masterklassen
Af Morten Rasmussen

Tårnby Styrkeløfter Klub blev
nok engang bedste klub ved
DM i Styrkeløft. 8 løftere tog
den lange vej til Aalborg, med
stor høst af medaljer og pokaler som belønning.
I seniorrækken startede Kathrine Bak med at tage guld i
kvindernes 72 kg klasse med
en total på 447,5 KH. Herefter gjorde Morten Rasmussen

det samme i herrernes 66 kg
klasse med en total på 567,5
kg. Jacob Beerman fulgte trop
i 74 kg klassen med en total
på 700 kg.
Desværre bommede Kim
Hansen i 105 kg klassen, ligesom Morten Sørig i 120+ kg
klassen. Alligevel blev Tårnby
bedste klub i senior rækken!
I Master rækken var Mikkel
Madsen i rekord humør, da
han i 74 kg klassen lavede ny
Master 1 rekord i Squat ved at
løfte 230,5 kg.

I Bænkpres blev det til
117,5 kg, og i dødløft lavede
Mikkel igen ny Master 1 rekord ved at løfte 207,5 kg. En
total på 555 kg og en flot 1.
Plads. Kim Hansen tog revanche fra dagen før og tog guld i
93 kg klassen med en total på
650 kg. Claus Jørgensen i Master 2 rækken tog guld i 105
kg klassen med en total på
655 kg. Også her blev Tårnby
bedste klub!

Herover. Hos juniorerne stillede Mickel
Flensborg op i 83 kg klassen, og tog
guld med en total på 677,5 kg. Det blev
undervejs til ny personlig rekord i Squat
på 265 kg og 157,5 kg i bænkpres.
Mickel Flensborg, squat 265 kg

Tårnby Bladet bringer gerne artikler og information
fra sportens verden, men det kræver, at der findes
korrespondenter i klubberne, som kan give os et
praj, når der sker noget interessant.
Ring til redaktører på 32 509 290 og hør
nærmere. Telefontider: Se kolofonen side 2.

Mikkel Madsen i forsøget på squat 230,5 kg. Dyb koncentration og fire hjælpere parat til at
gribe ind, hvis forsøget skulle gloppe.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

En ganske særlig mil
Der findes forskellige længder på en mil alt efter om
det er en svensk, engelsk,
sø- eller ældre dansk, men
der er kun en Christianshavnermil.
Opstarten af den 24. klassiske
motionsløbsserie Christianshavnermilen løbes mandag
11.april.
Det er Amager Atletik Club,
der arrangerer dette meget
traditionsrige løb på Volden,
Holmen og Christiania. Løbet
har været afholdt i alt 159
gange, på den 7,532 km. lange rute, som svarer til en gammel dansk mil.
Løbene samler normalt
omkring 1000 deltagere i
alle aldre, køn og niveau. Som

INFO:
Første løb mandag 11.april kl.
18.30 for herrer og kl. 18.40
for damer.
Derefter et løb i hver måned indtil oktober.
Årets fire bedste tider tæl-

ler med i den samlede konkurrence, så der er rig mulighed for at holde øje med sin
form hen over året.
Tilmelding til hele serien
som kun koster 300 kr. for 7
løb, hos Englandsvejens Tømmerhandel, Englandsvej 229
indtil lørdag 9.april. Ellers online via klubbens hjemmeside
www.amageratletik.dk. Eller
ved startstedet ved Christmas
Møllers Plads.
Ud over opstarten af klubbens motionsløb – så starter
udetræningen op i starten af
april for alle klubbens mange
ungdomshold.
Træningen
foregår på Tårnby stadion –
alle er velkomne til at komme
og få nogle prøvetimer. Se tider på www.amageratletik.dk

Få et nyt stærkt decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
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vanligt er der 12 forskellige
aldersklasser, som er med til
at motivere især de rigtig
mange lidt mere ”ældre” motionister der deltager.
Alle nyder den altid afslappede og hyggelige stemning der er at finde omkring
løbene. I år er der kommet
en ny samarbejdspartner,
”Green Mango” i Torvegade,
som blandt andet udtrækker
25 gavekort a 300 kroner til
Thai Restauranten blandt alle
der er forhåndstilmeldt hele
serien.

Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Det var en rigtig ude-dag i Klub
Valhalla, da de havde inviteret
Kastrup Juniorklub til klatredag.
Der blev lavet hønsekødsuppe
over bål og bagt snobrød

Klubmedlemmer til vejrs
Store Klatredag på Klub Valhalla for små og større børn
Af Jette Bjerre, Klub Valhalla

En fredag i marts 2016 havde
Klub Valhalla og Kastrup Juniorklub inviteret sig selv og
SFO Valhalla – som har klubbernes kommende medlemmer til Store Klatredag på
Klub Valhalla på Gl. Kirkevej

48.
Man havde hyret klatreinstruktør Hans Clausen fra
http://outcon.dk/ og han var
i dén grad med til at gøre arrangementet til en mindeværdig (og sikker) klatredag.
SFO Valhalla deltog med
nogle pædagoger og hyggede
sig, da invitation var blevet
sat op på Kastrupgårdsskolen, de vidste godt hvem Hans

Clausen er, han er nemlig lærer på skolen.
Hans Clausen havde slackline med og tovværk og seler
i massevis, så børnene kunne
komme helt op og klatre i træerne omkring Klub Valhalla.
Samtidig var der indrettet
en kæmpe forhindringsbane,
bueskydning, skattejagt ved
hjælp af vores Klubbens Tårnby-app, der blev lavet hønsekødsuppe over bål og bagt
snobrød og de voksne sluttede af med en tovtrækningskonkurrence mod børnene,
hvor børnene vandt - Smiley!
Alle var ude hele dagen og
havde en fantastisk dag med
god stemning over hele linjen.

Klatreinstruktør Hans
Clausen er også lærer på
Kastrupgårdsskolen, så mange
af børnene kendte ham i
forvejen.

Hilsen på vores Facebook-gruppe fra Hans efterfølgende:
Kæmpe tak til Klub Valhalla for at invitere Outdoor
Consulting med til deres fantastiske friluftsarrangement
med træklatring, bueskydning, forhindringsbane, bålmad,
skattejagt, hemmelige konkurrencer, super stemning og
meget mere. Bare det var mig, der var barn og kunne gå i
Klub Valhalla.

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

Tage Bruun
50 90 85 07

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Mange kom højt til vejrs med
tovværk og seler.

Tlf.: 50 90 85 07

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk
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Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Der kommer en dag

Filmoversigt

DANMAR KS-

De standhaftige

Thomas er blevet hårdt såret i
Afghanistan. Han er overbevist
om, at han skal tilbage som soldat,
så han træner stålfast flere timer
i genoptræningssalen. Her møder
han balletdanseren Sofie.
Sofie får sympati for Thomas og
beslutter sig for at hjælpe den
vrede men standhaftige mand.
Han opdager, at hun ved noget om
kroppen, som han aldrig har vidst.
Sofie tager Thomas med på Den
Kgl. Ballet, bliver han fascineret af
miljøet, musikken, dansen – og af
Sofie.

DANMAR KS-

pre mie re

Eddie the eagle

Michael Edwards er bedre kendt
som ”Eddie the Eagle” – den mest
berømte skihopper i britisk historie,
som fra barn har en eneste drøm
– han vil deltage ved de Olympiske
Lege. Han prøver mange forskellige
sportsgrene, før han finder frem
til, at skihop må være hans vej til
OL. Eddie kaster sig ud i det ene
halsbrækkende spring efter det
andet, og han når sjældent halvt
så langt som sine konkurrenter.
Han får hjælp af en tidligere
skihopper, og det lykkedes ham at
kvalificere sig til OL i Calgary.

ALVIN OG DE FRÆKKE JORDEGERN
– PÅ FARTEN, dansk tale

25 – 28/3:
2 – 3/4:

kl. 12.30
kl. 12.30

t. f. a.

ZOOTROPOLIS, dansk tale – 2D
25 – 28/3:

kl. 14.45

fr. u. 7

FLASKEPOST FRA P

25 – 30/3:
kl. 20.00
31/3 – 6/4:
kl. 17.30
7 – 8/4:
kl. 19.45
9 – 10/4:
kl. 12.30 + 19.45
11 – 13/4:
kl. 19.45
Visningerne 25 – 30/3 og 4 -13/4 er med
danske undertekster.
t. o. 15

CAROL
2 – 3/4:

kl. 14.30

fr. u. 7
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KUNG FU PANDA 3, dansk tale – 2D
25 – 28/3:
2 – 3/4:
9 – 10/4:
16 – 17/4:
22 – 24/4:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

13.00
13.00
13.00
15.00
13.00

kl.
kl.
kl.
kl.

15.15
15.15
15.15
13.00

kl. 18.00
kl. 20.30

kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
19.30
20.15
17.00

MY BIG FAT GREEK WEDDING 2
25 – 30/3:
31/3 – 3/4:
5 – 6/4:
9 – 10/4:

kl.
kl.
kl.
kl.

17.30
17.00
17.00
14.45

© Disney

Bakkekøbing - det
store Osteræs

Nu skal det afgøres hvilken by,
der er bedst – Bakkekøbing eller
Slidre? Det store opgør skal stå
ved det traditionsrige racerløb, det
store Osteræs, og den optimistiske
fugl Søren repræsenterer
Bakkekøbing. Han er så stensikker
på sejren, at han i al hemmelighed
har lavet et væddemål med den
skurkagtige mejeribestyrer Ollmar
O. Kleppvold fra Slidre.

Danmarkspremiere:

JUNGLEBOGEN - 3D
14 – 15/4:
16 – 17/4:
18 – 20/4:

kl. 20.00
kl. 13.30 + 20.00
kl. 20.00

JUNGLEBOGEN – 2D
14 – 20/4:
21/4:
22 – 24/4:
25 – 27/4:
28/4:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
19.30
15.00 + 19.30
19.30
17.30

Doxbio:

DEM VI VAR
20/4:

kl. 18.00

Danmarkspremiere:

Danmarkspremiere:

31/3 – 6/4:
7 – 13/4:
16 – 17/4:
18 – 19/4:
25 – 27/4:

21/4:
kl. 20.00
22 – 24/4:
kl. 17.00 + 20.00
25 – 27/4:
kl. 20.00
28/4:
kl. 17.00 + 19.30
med danske undertekster

EDDIE THE EAGLE

DER KOMMER EN DAG

THE LADY IN THE VAN

Danmarkspremiere:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

20.00
17.30
15.45
18.00
17.15

BAKKEKØBING
– DET STORE OSTERÆS med dansk tale

fr. u. 7

Danmarkspremiere:

Danmarkspremiere:

t. o. 15

7 – 13/4:
14 – 17/4:

28/4:
kl. 20.00
Vises i 2D fra 2/5.

DE STANDHAFTIGE
14 – 17/4:
18 – 20/4:

kl. 19.30

BATMAN V. SUPERMAN: DAWN OF
JUSTICE – 2D
25 – 30/3:
31/3 – 4/4:
6/4:
7 – 13/4:

pre mie re

Kristian kæmper med intens
genoptræning, så han igen kan
bo hjemme. Mette Line støtter
ham, bygger huset om, så Kristian
kan komme hjem, tager sig af
børnene og sit arbejde. Samtidig
kæmper hun med at genkende
den mand hun giftede sig med, for
hjerneskaden har ændret Kristian.
Og hvem er “vi”, når den ene
pludselig er væk?

BATMAN V. SUPERMAN:
DAWN OF JUSTICE – 3D
25 – 30/3:

DANMAR KS-

Forpremiere:
4/4:
kl. 17.00
Vises også:
21 – 27/4:
kl. 17.45

KUNG FU PANDA 3, dansk tale – 3D
25 – 28/3:
2 – 3/4:
9 – 10/4:
16 – 17/4:

Dem Vi Var

Kristian og
Mette Line har
været sammen
i 12 år. De har
børnene Celeste
og Cyron, og for
2 år siden købte
de drømmehuset
i Kgs. Lyngby.
Men en dag
falder den
39-årige Kristian pludseligt om
med en fatal blodprop, som
ødelægger 1/3 del af hans hjerne.
Skaden er uoprettelig og livet som
de kendte det er for evigt ovre.

© Nordisk Film

© Rolf Kunov

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

Året er 1967 og på Nørrebro
fjernes de to uadskillelige brødre,
Elmer på 10 og Erik på 13, fra
deres syge mor og anbringes på
børnehjemmet Gudbjerg, hvor
tiden står stille. Forstanderen har
sine egne filosofier og reglementer.
Her skal uvorne drenge blive
til lydige samfundsborgere for
enhver pris. Fra allerførste dag
forstår brødrene, at de har mistet
deres frihed, og en daglig kamp
for overlevelse begynder. De står
op imod forstanderen og hans
livsfarlige magttyranni.

Det er naturligvis ikke ufarligt, og
selvom han bliver venner bl.a. en
bjørn, en panter og en flok ulve,
er der også fjender på spil - mest
påfaldende den bengalske tiger
Shere Khan.

© Filmcompagniet
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Junglebogen

Hovedpersonen i denne live-action
version af Disney-klassikeren er
den forældreløse Mowgli, der bliver
fundet og vokser op blandt dyr i
den indiske jungle.

The Lady in the Van”. Filmen
er baseret på forfatteren Alan
Bennetts egen historie om mødet
med den ældre kvinde Miss
Shepherd, der ”midlertidigt”
parkerede sin varevogn i Bennetts
indkørsel og fortsatte med at bo
der i 15 år. Hvad der begyndte
med at være en besværlig
tjeneste, bliver en oplevelse, der
for altid vil forandre deres liv.

Kulturhuset
Kastrup BIO

pre mie re

© DOC Bio

The Lady in the van

© UIP

DANMAR KS-

for pre mie re

© Nordisk Film

pre mie re

THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR
kl. 20.15
kl. 20.30

21/4:
22 – 24/4:

kl. 17.00
kl. 13.30 + 15.15

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR - 3D

Omkring 300 inkarnerrede
computerspillere ventes at indtage ITUniversitet på Amager, som inviterr til
LAN-party den første weekend i april.

DANMAR KS-

Captain America:
Civil War

© Disney

pre mie re

Steve Rogers, der også er
kendt som Captain America
har været frosset ned siden sin
deltagelse i Anden Verdenskrig,
og efterfølgende at have reddet
New York City fra en invasion fra
rummet, forsøger Steve Rogers
at vænne sig til sin rolle i den
moderne verden.
Men helten må igen finde dragten
med Stars and Stripes frem. En
kollega fra S.H.I.E.L.D. bliver
nemlig angrebet, og Steve trækkes
ind i et plot, der i sidste ende kan
betyde en altoverskyggende trussel
mod hele verden.
Captain America slår sig sammen
med Black Widow fra The Avengers
og en ny allieret, The Falcon, for at
komme til bunds i den djævelske
sammensværgelse.

ÅBNINGSTIDER

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

BILLETPRISER
OG RABATKORT

Billetpris 75,- kr.

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

baby bio

kl. 11.00

5/4: MY BIG FAT GREEK
WEDDING 2
12/4: EDDIE THE EAGLE
19/4: DE STANDHAFTIGE
10/5: DER KOMMER EN DAG med
danske undertekster

tirsdagsbio

kl. 10.30

5/4: MY BIG FAT GREEK
WEDDING 2
12/4: EDDIE THE EAGLE
19/4: DE STANDHAFTIGE
10/5: DER KOMMER EN DAG med
danske undertekster

PYJAMAS BIO

Opera på lærredet:

DON GIOVANNI
5/4:

kl. 19.30

• Foregår fredag den 1. april til
søndag den 3. april
• Det koster 50 kroner at deltage
og alle er velkomne
• Der vil være turneringer i
blandt andet Counter Strike:
Global Offense, HearthStone,
Guns of Icarius, FIFA, Dota2 og
Rocket League

LAN-party for 300 computerspillere
Der er lagt i ovnen til en weekend
med computerspil døgnet rundt, intense spilturneringer og hygge henover skærmen, når studenterforeningen ITU LAN inviterer til LAN-party
den 1-3 april på IT-Universitetet.
Der forventes tilslutning fra 300
computerspillere til ITU’s LAN-Party.
Navnet kommer forresten fra dengang en kablet LAN-forbindelse var
den optimale måde at spille computerspil med venner i samme rum. Nu
klarer de fleste sig med WiFi. Men
forbindelse skal der i hvert fald til, når
de 300 gamere sætter sig til skærme-

ne for at udkæmpe dødelige kampe i
Counter-Strike, FIFA, HearthStone og
andre populære såkaldte multiplayer-spil.
- Formålet med ITU LAN er at afholde et stort computerspilstævne hvert
semester. Der kom over 250 deltagere til vores LAN-party i efteråret, og
denne gang har vi sat antallet af pladser op til 300. Spillerne kommer til at
fylde tre etager på IT-Universitetet,
fortæller Jakob Uttenthal Israelsen
fra ITU LAN.
Han fortæller videre, at man sagtens kan deltage i ITU LAN uden at

5. plads i julelotteri

Resultatet af Børnehjælpsdagens Julelotteri 2015 er nu
i hus – med et flot resultat! Ikke mindst for Basketball
Klubben Amager, der har indtaget 5. pladsen på ’Top
10’-listen over de bedste sælgere.
Klubben har solgt lodder i deres lokalområde til en
værdi af 55.320 kroner og dermed opnået en direkte
fortjeneste til klubben på 23.511 kroner.
På landsplan har cirka 16.000 unge fodboldspillere,
spejdere, svømmere, gymnaster, elever mv. tilsammen
solgt lodder for lige over 6,1 millioner kroner.
Børnehjælpsdagen har derfor kunne uddele 2,6 millioner kroner til 545 lokale foreninger, idrætsklubber og
skoleklasser fra hele landet for deres indsats. Pengene
er typisk øremærket til stævner, fællesaktiviteter, rejser
eller udstyr.

Det går pengene til

Overskuddet fra Julelotteriet går til Børnehjælpsdagens
arbejde med at styrke anbragte børn og unge, der bor
på børnehjem eller hos en plejefamilie i Danmark. Disse
børn får blandt andet støtte via særlige oplevelser, aktiviteter, læringsforløb samt gave- og computeruddelinger. Aktuelt er 45 børn og unge anbragt uden for hjemmet via Tårnby kommune.
Topscorer i ”kategorien bedste sælgere i Julelotteriet
2015” er B.93’s Skole og Idrætsakademi, København,

deltage i turneringerne. Målet med
weekenden er at skabe et arrangement for alle computerentusiaster på
tværs af teknisk niveau og ambitioner. Det vigtigste ved arrangementet
er det sociale samvær.
- Det fede ved et LAN-party er, at
man kan snakke og smådrille hinanden under spillet, lægge strategier
sammen og generelt bare bruge en
masse tid sammen med sine venner.
Der kommer både folk, der kun spiller for hyggens skyld og hardcore gamere,” Jakob Uttenthal Israelsen.
jli

som tjente 34.111 kroner til klubben. Andre Tårnbydeltagere er Amar Jets Iskockeyklub U13 og U11, Tårnby
Skøjteklub, SAS Bowling, Dansk Løbehjuls Forening og
BK Amager 01 drenge.

Løbeskolen Løb Med:

Motionsklubben Amager starter to hold på løbeskolen:
1) Begynderholdet er for begyndere, som i udgangspunktet kan løbe 5-10 min., hvis de løber stille og roligt.
Træningen går ud på at etablere en fast træningsrutine,
forbrænde kalorier og finde glæden ved at løbe og bevæge sig. I tillæg laves forskellige øvelser der styrker
kroppen og er med til at gøre dig til en bedre løber.
2) 10-kæmperne er for let-øvede til øvede løbere,
som gerne vil løbe efter et mål; 10 km-distancen. Det
er både for dig der gerne vil træne efter at kunne løbe
en 10 km ‘er og for dig der gerne vil kunne løbe lidt hurtigere på 10 km. 10-kæmperne er for alle, der, uanset
tempo, kan løbe omkring 5 km og har mod på lidt mere
målrettet træning.
Løbeskolen ”Løb med” afvikles fra tirsdag 5. april kl.
18.00 med to ugentlige træninger, tirsdag og torsdag og
afsluttes tirsdag 21. juni, hvor der efterfølgende er mulighed for at deltage i Etape København.
Informationsaften torsdag 31. marts kl. 18.15 i Motionsklubben Amagers klubhus på Amager Strandvej 285.

Kulturhuset KastrupBIO
Opera på lærredet:

DON GIOVANNI
Tirsdag 5. april:

kl. 19.30
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6/4: kl. 19.00
Vi læser godnathistorie og viser en
lille film, så tag pyjamas på, børst
tænder og tag bamse under armen!
For børn fra 3 år, deres forældre /
bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra
bogen undervejs. Arrangementet
er et samarbejde med Tårnby
Kommunebiblioteker og forventes at
tage ca. 30 min. Gratis billetter.

Fakta om ITU LAN-Party

På glatis på den gode måde
Med ultrakort tid til forberedelse fik folkene bag Tårnby
Curling Club stablet et organisatorisk flot stævne, et
junior-verdensmesterskab,
på isen.

Efter et sent afbud fra Curling
Forbundet i Tyrkiet, som havde andre ting at se til, valgte
Verdensforbundet
Tårnby
som ”erstatningsvært”, selv

Gå trækfuglene i møde
Kom til trækfugle-aften på
Naturcentret

Foreningen Norden i Tårnby / Dragør inviterer til
naturaften i samarbejde med Tårnby Naturskole - det skal
blandt andet handle om traner
Denne aften hvor vi lige er gået ind i sommertiden vil
naturvejleder Jacob Jensen og natur-skolens mangeårige,
men nu pensionerede Eddie Fritze fortælle om fuglelivet
på Vestamager og i luften over.
Arrangementet er gratis, Foreningen Norden byder på
et mindre traktement. Når foreningen har aftalt denne
aften med Jacob og Eddie skyldes det, 30 Nordenmedlemmer ugen efter tager på bustur til Tranedansen
ved Hornborgasjön, hvor traner i 10.000’vis opholder sig
en lille måned og fouragerer.

om flere andre lande havde
ansøgt om dette attraktive
mesterskab.
Klubben havde netop afviklet et verdensmesterskab
i kørestolscurling på fornemmeste vis, og formand i Tårnby Curling Club, TCC, Johannes Jensen er sikker på, at det
flotte arrangement var med
til at vise TCC’s evner som arrangør.
- Vi har nu også haft Tårnby
kommune med på sidelinjen.
Borgmester Henrik Zimino var
en flittig tilskuer, og det var
også ham, der præsenterede

det danske landhold før holdets sidste kamp og hvor den
danske national melodi blev
spillet for holdet
Henrik Zimino var også
med til at overrække præmier
ved medaljeuddelingen
Desværre ikke til det danske herrehold, som endte på
8. pladsen ud af 10 hold, og
rykker dermed ned i B-gruppen til næste verdensmesterskab.
Tårnby kommune og TCC
fik stor ros for arrangementet
under afslutningsfesten fra
verdensforbundets formand

Kate Caithness, der ikke lagde
skjul på at man værdsatte at
kommunen og curling klubben med så kort varsel havde
kunne overtage dette verdensmesterskab.
tsp

Tårnbymalernes
forårsudstilling 2016
Lørdag 16. april og søndag 17. april kl. 13 – 16

Denne aften er for alle interesserede, men da
deltagerantallet er begrænset, skal vi have en tilmelding.
Fugle-aften på Naturcentret torsdag 31. marts kl. 19 til ca.
21. Medlemskab af Foreningen ingen betingelse.

TILMELDING OG INFORMATION
Mail/ring til Terkel Spangsbo, formand for Foreningen
Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. terkel.
spangsbo@mail.dk eller ring 3251 0873 / 4038 0450.
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Foto herover: I løbet af marts/april slår 10.000’vis af
traner sig ned ved Tranedansen ved Hornborgasjön for at
fouragere inden de parvis søger videre til ynglepladserne
længere nordpå.
Naturcenter Amager, Granatvej 3-15, 2770 Kastrup
Der er 6 timers parkering døgnet rundt alle ugens dage
og p-skive er påkrævet.
På Naturcenteret er der mange forskellige aktører:
Naturstyrelsen, Tårnby Kommune, Københavns
Kommune, Traktørstedet Vestamager og Projektet
Amager Skovhjælpere.

Tårnby Skoles festsal
Indgang fra Englandsvej eller Sneserevej

Fri parkering i skolegården
www.taarnbymalerne.dk
Tårnby Skole, Sneserevej, 2779 Kastrup

Tårnby løb med tre priser
Idrætsklubber og sportsmænd
m/k fra Tårnby løb med tre af
fire priser, da Amagerbladet
hædrede sporten

Af Terkel Spangsbo

Jørgen Jørgensen, formand for
KMB af 2010, tidligere Kastrup
Magleby Badmintonklub, KMB,
fik efter et par menneskealdre i
spidsen for såvel badmintonklubben som for de samlede idrætsforeninger i Tårnby, Kastrup
Tårnby
Idrætssammenslutning,
blot kaldet KTIS, endelig prisen
som Årets Idrætsleder, da Amagerbladet Idrætskomité vejede
indsatser på idrætsområdet for
2015 og for Jørgen Jørgensens
(JJ) vedkommende længere tilbage i tiden.
De fleste ledere begynder som
aktive atleter. Således også JJ.
Det begyndte med fodbold og
han nåede at blive fungerende
formand i B 1908 inden karrieren
og den del af livet, som ligger
uden for erhvervsarbejde stod på
fjerbolde – og inden længe de administrative opgaver.
Han blev formand i KMB i 1977
og har været det siden. Klubben
var i mange år med i toppen af
dansk og international badminton og kendte spillere var med i

klubben. En konkurs i 2010 satte
en stopper for eventyret på topniveau, men en ny klub blev dannet og og tilliden til JJ var stor
nok til, at han blev formand i den
nye klub undernavnet KMB2010.
Som formand for idrættens paraplyorganisation, KTIS, kæmper
han for, at klubbernes ledere skal
uddanne sig sportsligt og for at
klare al den administration, som
følger med. Han så også gerne,
at idrætslederne (ved siden af
de mange opgaver i klubberne)
engagerede sig i foreningernes
fællesskab.
Sammen med andre foreningsledere sidder Jørgen Jørgensen i
Folkeoplysningsudvalget og Foreningsudvalget og er af den vej
med til at præge det samlede foreningsliv i Tårnby.

Andre vindere
En af Danmarks få kvindelige
cykelryttere, Amalie Dideriksen,
som markerer sig i toppen af international cykelsport trådte sine
barnepedaler i Amager Cykle
Ring. Hun blev for tredje år i træk
modtager af Amager Bladets
Idrætspris.
Den 19-årige cykelrytter har
markeret sig som banerytter i meget forskellige discipliner.
Hun vandt linjeløbet for dame-

juniorer ved verdensmesterskabet i 2013. Årene efter fik hun
bronze i scratch ved Junior-VM på
bane.
Som første-års senior formåede hun at sikre sig 2015 EM-sølv
i omnium-disciplinen og hun er
klar til OL i Rio de Janeiro efter
en tiendeplads i omnium ved VM
i banecykling 2016. Til daglig
kører hun på det hollandske storhold Boels–Dolmans.
Lisa Brix, Amager Atletik Club
er efter komitéens mening Årets
Fund (fundet i 2015) og 19 år.
Hun har specialiseret sig i diskoskast, men regnes for en habil all
round atlet. Ved Tårnby Games i
2015 kom hun tæt på ”den magiske grænse” 50 meter, som hun
kom ud over i 2014. Tre gange i
2015 var hun over 49 meter og
ved danmarksmesterskaberne for
juniorer manglede hun kun tre
centimeter.
Årets Klub 2015 blev Amager Volleyball Klub, AVK der har
hjemme på den nordlige del af
Amager og træner i Sundbyhal
1 & 2 på Englandsvej, Sundbyøsterhallen nummer 2 på Amagerbrogade (den med et supermarked i stueetagen), Prismen i
Holmbladsgade samt på Amager
Strand i beachsæsonen.

trælast

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

FODTERAPI

Årets prismodtagere.
Fra venstre: Formanden for
Amager Volleyball Klub (AVK)
David Saturnin-méziere, der
modtog prisen som årets
klub, Jørgen Jørgensen,
Årets idrætsleder, cykelrytter
Amalie Dideriksen, Amager
Bladets idrætspris, og Lisa
Brix, Amager Atletik Club, der
blev kåret som Årets Fund,
Foto: Jesper Skovbølle,
Amager Fotoklub.

Gulv, KØKKEN OG INDRETNING

alle har råd til et fedt køkken & bad

Fremover omdeles Tårnby Bladet på én dag, så næste udgave af Tårnby Bladet
kommer fredag 29. april og dækker redaktionelt maj 2016. Deadline er allerede
mandag 25. april 2016 kl. 10 formiddag.

www.kvik.dk
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Jørgen Jørgensens meriter indenfor idrætsverdenen spænder fra fodbold til badminton. Men det er kun
det sportslige - dertil kommer alle kasketterne indenfor paraplyorganisationerne i Tårnby, hvor han
arbejder for det samlede idræts- og foreningsliv. Foto: Jesper Skovbølle, Amager Fotoklub.

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby
2770 Kastrup
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