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Superkids fik en
kurv

Det kendte gymnastikfænomen
Flying Superkids leder nu med
lys og lygte efter en plads i københavns-området efter Tårnby
kommunes nej til at huse dem i
en 14 dages periode i sommer.
Superkids havde bedt om at
leje området ved Kastrup Strandpark til sommerens forestillinger,
men kommunen mener ikke, der
er tilstrækkeligt med p-pladser,
og at ”Kastrup Strandpark er et
kulturområde under udvikling”,
så gruppen fik nej. Desuden kalder borgmester Henrik Zimino
Flying Superkid for et kommercielt arrangement, som ikke hører hjemme i strandparken.
Leder af Flying Superkids, Lars
Godbergsen så placeringen tæt
på Metro, bus og togstation som
ideel og mulighed for strand og
sight-seeing for de mange børn
og forældre, der frivilligt bruger
uger af deres sommerferie.

Se mere side 3

Oplevelser for små og store... på 6 sider
Nu hvor den lange sommerferie er startet for skolebørnene, bringer Tårnby Bladet
hele 6 kultursider med sjove,
spændende, interessante og
lærerige aktiviteter for både
børn og voksne.
Kastrupgårdsamlingen, biblioteket, Kulturzonen, Naturskolen med både Friluftshuset
og Blå Base i Kastrup lystbådehavn byder på gratis og næsten gratis oplevelser, som kan
aktivere både små og store.

Pigen på billedet har taget
forskud på oplevelserne. Hun
har hænderne i gummihandsker og langt nede i en kolort
for at undersøge de ”møgbiller”, der lever der. Oplevelsen
fandt hun vie Friluftshuset på
Naturcenter Amager, som inviterer til lignende og andre
oplevelser hele sommerferien.

Se mere på kultursiderne
19 og 22-26.

Klog af skade (og erfaring) havde man rejst den store overdækkede scene i Naturpark Amager,
så aftenens båltaler, viceborgmester i Tårnby Allan Andersen vaer sikret tørvejr. Temaet i
talen var samarbejde - udmøntet som det er netop i Naturpark Amager, hvor to kommuner
og Staten via Naturstyrelsen har fundet sammen i frugtbart samvirke til alles glæde - hvilket
blandt andet aflæses i naturparkens mange gæster året rundt. Foto: Janek Mastek.

Sankt Hans i Naturparken
Viceborgmester Allan Andersen holdt båltalen, og priste
det gode samarbejde, der har
muliggjort det store fredede
område så tæt på byen, før
bålet blev tændt i fredags.
1500 mennesker så Heksen
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blive sendt godt afsted på en
lunefuld sankt Hans-aften i
Naturpark Amager. Heldigvis
holdt vejret, da den traditionsrige fest blev afviklet for
de mange børnefamilier.
Concord Brass Band spille-

de op til fællessang, som det
sig hør og bør og underholdt
derefter de mange gæster.

Læs mere side 7 .

Bøh ...
JEG VED MEGET LIDT om teenager-drømme
anno 2017. Børnebørnene er endnu ikke
kommet dertil, at de betror sig til farfar, men
jeg genkalder nogle af mine egne fantasisier
fra de år. Mere specifikt husker jeg en særlig
interesse for gyserfilm.

Enhedslisten gav venligboerne pris

Igen i år blev Enhedslisten Tårnby-Dragørs solidaritetspris
uddelt på Korsvejsmarkedet. Prisen på kr. 5.000 gik til Venligboerne i Tårnby. For overrækkelsen stod partiets spidskandidat til kommunevalget, Dorthe Hecht.
- I får prisen for det frivillige solidaritetsarbejde I udfører i
forhold til de nye medborgere i kommunen. Mennesker, som
er flygtet fra krig og elendighed, sagde Dorthe Hecht i sin tale
ved overrækkelsen.

Tårnby Bladet - nu også på landet

- Fra og med omdelingen af Tårnby Bladet juli 2017 har vi
indgået aftale med vores distributionsselskab FK om, at også
ejendomme ”ude på landet” får Tårnby Bladet, oplyser Tårnby
Bladforenings formand, Per Pedersen.
Tårnby Bladet omdeles hver måned til 16.500 husstande
og nu kommer der så yderligere 200 husstande til.

Bil nummer 100 million over Øresundsbroen

Mere end 100 millioner ture er nu kørt over Øresundsbron.
Den nye milepæl bliver fredag fejret i betalingsanlægget på
Lernacken i Sverige få uger før Øresundsbrons 17-års jubilæum 1. juli.
Hvor de første 50 millioner ture over forbindelsen blev
rundet 10 år efter Øresundsbron åbnede, er de næste 50 millioner ture opnået på kun syv år, hvilket afspejler den generelle trafikudvikling på broen.

Milepæle i Øresundsbrons trafikudvikling
1. juli 2000 		
Øresundsbron åbner
18. september 2000
Bil nr. 1 mio.
21. juli 2003 		
Bil nr. 10 mio.
2. maj 2010 		
Bil nr. 50 mio.
16. juni 2017 		
Bil nr. 100 mio.

Fokuskandidat & SFU-formand forlader SF

På grundlovsdag meldte Phillip Østergaard sig ud af SF og er
samtidig trådt tilbage som fokuskandidat (nr. 3 på listen) for
SF i Tårnby Kommune, bestyrelsesmedlem i SF Tårnby-Dragør
og afdelingsformand for SFU Amager. I stedet har han valgt at
melde sig ind i Fremtidens Folkeparti.

Lokale omsorgsklovne

Klovnen Vupti (Simon Brøns, Red.) og hans klovneven Lupti
(Kenny Kjelstrup, Red.) er medlem af foreningen Omsorgsklovnene, der er sat i verden til at skabe glæde og tryghed til
specielt mennesker med udfordringer i dagligdagen.
Omsorgsklovnene er en forening med indtil videre 30 omsorgsklovne, og de deltager ved arrangementer for eksempelvis handicappede, demente, flygtninge, store og små der
har brug for et klovnekram, og at blive mødt hvor de er.
Læs mere om Omsorgsklovnenes frivillige hjælpearbejde
på omsorgsklovnene.dk
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JEG SÅ PSYCHO med Anthony Perkins, Levende begravet med Ray Milland, Skjulte
øjne med en ond Perry Mason/Raymond Burr,
Vokskabinettet med selveste Charles Bronson som Igor (uha uha), Dr. Mabuse og Dr Mabuses testamente – fem uhyggelige film, hvor
det højere formål med at se dem, drejede sig
om at have overvundet en større frygt ved at
se selve filmene, nemlig at invitere en pige
med i biffen og håbe på i det mindste en knugende hånd.
JEG OVERVANDT UHYGGEN og frygten, som
jeg dog ofte måtte gennemføre alene. Efter
filmene gik jeg stadig alene gennem mørke
Vesterbro-gader eller over Christianshavns
Torv uden abstinenser, ja nærmest befriende
smågrinende som efter den store nedtur i en
rutsjebane. Jeg fik ikke mareridt over tanken, at man – på film i al fald – kunne blive
levende begravet, at man kunne forvente at
se et mord blive begået ved at kigge ind af et
genbo-vindue endsige at blive hypnotiseret
af en metronom og et par øjne, hvor pupillen
var så dybtliggende, at den fysiske placering
må have været bag nakken på en indlagt sindsyge-patient. Jeg fik heller ikke tanken om,
at statuerne af grønlænderne på Christianshavns Torv var støbt over menneske, der var
levende, da de fik bronzen over sig.
JEG HAR I ØVRIGT kun en gang besøgt et
voksmuseum og det var under tvang. Ikke på
grund af uhyggen, som jeg aldrig fandt, men
fordi dukkeudstillinger aldrig sagde mig noget. Det var ikke synderligt utryghedsskabende i min verden at have været tæt på næsten
levende og troværdige hændelser lige foran
mine egne øjne.
I DAG ER UDBUDDET af de mest utænkelige
monsterfilm fuldstændig idiotisk. Spøgelset
Belphegore, der går igen i Louvre (ups det
var vist en såkaldt gyser fra min egen unge
tid), mumier som viser sig at være levende,
zombier, som åbenbart kun kan være onde,
robotter skruet sammen af skrotbunken på en
maskinfabrik, vejrfænomener fra oversvømmelser, storme med og uden sne og laviner.
MEN DE SÆLGER, der er et publikum til disse
røverhistorier. Måske er det lettere i dag at få
en partner med ind i mørket og få det ønskede resultat ud af det - eventuelt sammen med
store colaer og en skål popcorn (oh… tænk
nu hvis begge parter samtidig vil grave efter
en håndfuld olierede majskerner og så hænderne mødes nede i kæmpebægret? Oh lala).

TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt. Udebliver Tårnby Bladet
kontakt venligst Forbruger
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man.tors. 8.30-16, fre 8.30-15.30
eller email diskvalitetost@fk.dk
hurtigst muligt efter udeblivelse
af blad.
DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 30. juni.
OBS FØRSTKOMMENDE UDGAVE

herefter er august som udkommer 4. august. Deadline mandag
31. juli.
Deadline for større annoncer og

I TEGNESERIE ALBUMMET Asterix og Vikingerne vil vores forfædre lære frygten at kende
(den giver nemlig vinger, har de hørt). Romere
sig bøh til vikingerne, men det får de ikke vinger af. Vikingerne burde i stedet have ventet
i 1000 år og så dukket op i København (Århus
og Odense), så skulle de have fået frygt og
utryghed for alle guldmønterne. Her sover
der nemlig romaer i parkerne om sommeren.
DISSE OMKRINGFARENDE EU-borgere kan
nemlig noget, som selv den mest idiotisk udtænkte gyserfilm ikke kan. De skaber utryghed, så meget at politikere på Christiansborg, som nok har andre væsentligere ting
at få rede på – og jeg gider ikke nævne skat,
ejendomsvurderinger, ulovlige familieadskillelser, efterlønsnedskæringer, pensionsalderudskydelser, det gider jeg altså ikke – har
travlt med at finde på repressalier, som skal
vælte ned over aggressive tiggere, der med et
slattent kaffebæger fra en latte to go spørger,
om der endnu skulle være en person i dette
mønt- og seddelløse samfund, der vil droppe
en skilling ned i kaffeslanten.
ÅRSAG: De pisser i porte og parker og de
etablerer overnatningslejre af kasserede
presenninger til 6,95 hos Harald Nyborg og
papemballage (fra alt mulig). De pizzabakker,
de også beskyldes for at efterlade sig, har de
fisket op på gader og stræder i indre by i løbet
af natten. Endelig har københavnere, odenseog århusianere endelig en interesse, de kan
dele. Utrygheden. Nøj hvor er vi bange, og vi
har måske ingen at holde i hånd. Nu ryster vi
- vi ved ikke, hvordan vi skal komme gennem
dagen for slet ikke at snakke om natten. Tænk
hvis der ligger en udlænding og sover bag en
sammenplantning på Rådhuspladsen.
HER MÅ GØRES NOGET. Vi kræver handling.
Forslagene er mange. Det forventes at have
en gavnlig virkning på tiggernes lyst til at gæste storbyen, altså det modsatte, hvis de sættes i spjældet 14 dage (med udsigt til dansk
sommer var det måske ikke det værste sted,
at henslænge et par uger), vi skal kræve, at
de kan oplyse en adresse, hvor de bor, mens
de ernærer sig med tiggeri og opsamling af
henkastet drikkevare-emballage. Find selv på
flere hævn-former.
MÅSKE SKULLE MAN GØRE som i Asterix, hvor
vikingerne stikker af, når de hører Trubadurix
udfolde sig musikalsk. Vi skal bare optage
udgydelserne af de hysteriske politikere og
afspille lyden i hurtig hastighed for de fattige
romaer, så smutter de nok – eller
også gør vi andre.

redaktionelt stof 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man
er senere på den.
UDGIVELSESDATOER I 2017:
September OBS* udkommer
fredag 1. september OBS* ,
deadline mandag 28. august .
Annonce-deadline fredag 25.
august.
Oktober udkommer fredag 29.
september , deadline mandag
25. september . Annonce-deadline fredag 22. september
November udkommer fredag
27. oktober , deadline mandag
23. oktober. Annonce-deadline

Trods nu utrygheden og rejs ud i
verden. Der møder du den ægte vare.
Romaer, rumænere, ungarere. Der
sover de også på gaden.
Terkel Spangsbo

fredag 20. oktober
December OBS udkommer
fredag 1. december OBS* ,
deadline mandag 27. november.
Annonce-deadline fredag 24.
november
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Det flyver ikke for Superkids
Flying Superkids har bedt
om / tilbudt at komme til
Tårnby, men afvises fra
Rådhuset
Af Terkel Spangsbo
Foto: Flying Superkids

Det er normalt positivt at
være forelsket, men nærmest tragisk, når forelskelsen
ikke er gengældt – og Flying Superkids kærlighed til
Tårnby er af den sidste slags.
Foreningen bag de superdygtige ungdomsgymnaster
ville gerne gøre Tårnby til sit
københavnske hjemsted ved
deres årlige danmarksturné
og friede til kommunen, men
fik en kurv.
Flying Superkids startede
i 1967 som et ganske almindeligt gymnastikhold, men
har i årenes løb udviklet sig
til et internationalt anerkendt
gymnastikfænomen
med
forestillinger i et større cirkustelt og ”gymnastik-legeplads” i tilknytning til deres
optræden.
De flyvende ”superbørn”
elsker at optræde, og det kan
virkelig ses, når de står på scenen. Deres livsglæde er smittende, og kombineret med
deres imponerende kunnen
får publikum en oplevelse, de
sent eller aldrig glemmer.

Flying Superkids har i flere
år slået deres telt op på amager-grunde som Islands Brygge og Ørestad. Begge pladser
er nu reserverede til andre
formål og i sin søgen efter en
ny københavner-destination
faldt kærligheden på Kastrup
Strandpark.
- Her er god plads, vi er
synlige, det er tæt på offentlige transport som metro, bus,
togstation og pladsen er ideel
for de medvirkende børn og
deres forældre, som arbejder
frivilligt som telt- og pladsarbejdere, fortæller leder af
Flying Superkids, Lars Godbergsen.
- De unge gymnaster og de
voksne skal tilbringe 14 dage
på pladsen (i to hold. red) og
så er det jo perfekt, at de kan
komme hurtigt på sightseeing
i omegnen og til København
og de kan komme i Øresund.
- Vi har håbet på en længerevarende aftale eksempelvis på fem år, så vi blev
en tilbagevendende Tårnbyaktivitet, men vi har desværre
fået afslag fra forvaltningen
på Tårnby Rådhus, siger Lars
Godbergsen.

Derfor nej - men søg igen
Flying Superkids har alle-

rede annonceret, at de optræder i København fra 1. til
12. august, men endnu er det
uvist, hvor de kan slå teltpælene op efter afslaget fra
Tårnby Kommune.
I en mail fra Teknisk Forvaltning, som er accepteret
at borgmester Henrik Zimino
henvises til manglen på ppladser i området og at Kastrup Strandpark er et kulturområde under udvikling, så
derfor nej.
Endelig understreger Hentik Zimino, at strandparken er
for Tårnbys borgere og ikke et
kommercielt foretagende.

Formand for Kultur-udvalget Winnie Sørensen (SF) i
Tårnby fortæller, at hun på
baggrund af de oplysninger hun har fået om Flying
Superkids,gerne havde set, at
Superkids kom til byen både
får kommunens borgere og
den image det ville give.
- Som formand for Kulturudvalget vil jer gerne være
med til at skabe nye muligheder for borgerne og vil fortsat
arbejde på at få en institution
som Flying Superkids til Tårnby. Det kan jo bare ikke blive
i år, men jeg opfordrer da Flying Superkids til at søge igen.

Fakta:

antal tilskuere pr
forestilling 800-900
Logistik: To nærliggende
metrostationer Fem-øren og
Kastrup desuden jernbane
Station Lufthavnen
P-pladser: 220 ved Kastrup
metrostation. Betaling
Ved Den Blå Planet 350. Betaling
Langs Amager Strandvej
mere end 100. Max 4-timer.
Flere bådpladser på land til
vinteropbevaring i Kastrup
Lystbådehavn
Max.
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Valg aflyst i opløbet
Socialdemokraternes afstemning
om kandidater til kommunalvalget i
november skal gå om
Af Terkel Spangsbo

Socialdemokraterne i Tårnby kommune er opdelt i to selvstændige foreninger, en Tårnbyforening og en Kastrupforening. Når der skal træffes en
beslutning som en kandidatliste til et
valg til kommunalbestyrelsen træder
en Fællesledelse ind og organiserer
en afstemning mellem alle partimedlemmerne.
Inden har Fællesledelsen opstillet en prioriteret liste over medlemmer, der vil enten genopstille eller vil
nyvælges til Kommunalbestyrelsen.
Denne liste sendes så til medlemmerne, som derefter kan brevstemme eller møde personligt op den dag, hvor

der er optælling og afgørelsen om den
endelig liste træffes.
Der er 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og Socialdemokratiet
har haft for vane, at stille lige så mange kandidater op, som der er medlemmer i Kommunalbestyrelsen. Til valget
i november har man i år valgt kun at
opstille 16 kandidater. Første pladsen
er på forhånd afgjort. Den tilfalder
partiets borgmesterkandidat, i år Allan Andersen. Tilbage står, at partimedlemmerne dels skal vælge 15
personer og dels prioritere deres indbyrdes rækkefølge på stemmesedlen.

I sidste øjeblik
Valget skulle afsluttes torsdag 22.
juni ved opstillingsmødet i foreningscentret Postkassen. Brevstemmer var
kommet ind og nu kom de medlem-

Socialdemokraternes opstillingsmøder er normalt en spændigsfyldt, men
hyggelig aften, hvor medlemmerne mødes og bestemmer, hvem der skal
kunne stemmes på til Kommunalbestyrelsen. Stemningen var noget mere
trykket i år, hvor Kandidatudvalget diskuterede for lukkede døre, mens
medlemmerne anede, at noget var i gære uden at vide hvad.

Har dit barn fritidsjob?
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Se pligt og rettigheder på
www.3fkastrup.dk

mer, som ønskede at stemme på selve
mødet og afstemningen gik ind i sin
afsluttende fase.
På selve opstillingsmødet torsdag
aften modtog kandidatudvalget en
henvendelse fra borgmester Henrik
Zimino om, at han og flere andre var
utrygge ved afstemningsformen. Det
skyldtes, at valgmaterialet var udformet, så det ikke var muligt at identificere hvem, der havde stemt. Derved
var der en potentiel mulighed for, at
nogen kunne have stemt flere gange.
Partiet har gentagne gange benyttet samme afstemningsform, senest
ved kandidatopstillingen til Regionsvalget.
I en mail udsendt til alle S-medlemmer lyder det, at det ”... naturligvis er
vigtigt for os, at der ikke kan sås tvivl
om afstemningsresultatet. Så uanset,
at der ikke var noget konkret, der pegede på, at der var nogen, der havde
stemt flere gange, valgte vi at annullere afstemningen uden at optælle
stemmerne (som vil blive makuleret.
red) og i stedet fremsende nyt valgmateriale.”
På opstillingsmødet blev der rejst
kritik af, at utrygheden først kom frem
på dette sene tidspunkt, når det var en
metode, der havde været brugt før og
der blev henvist til kandidatvalget til
regionsrådet.
Henrik Zimino fortalte, at han først
havde set valgmaterialet og stemmesedlen samme dag – derfor den sene
indsigelse.

Nyt valg
Nu skal socialdemokraternes omkring
400 medlemmer igen stemme, hvis de
vil have indflydelse på den endelige
kandidatliste til valget tirsdag 21. november.
Det nye afstemningsmateriale, som
medlemmerne modtager snarest muligt vil indeholde tre kuverter. Én yder-

Borgmester Henrik Zimino var den
eneste, som stod frem med kritik af
valgmetoden, men han sagde, at han
talte på fleres vegne.

kuvert, én returkuvert hvorpå medlemsnummeret fremgår og én kuvert
til stemmesedlen.
Derved sikres det, at kandidatudvalget kan identificere, hvem der har
stemt, uden at det kan ses, hvad de
har stemt.
Afstemningen løber frem til torsdag
10. august.

Kandidatlisten til urafstemningen
(kandidatudvalgets prioritering)
Allan Andersen (borgmesterkandidat)
Jan Jakobsen
Einer Lyduch
Morten Søndergaard
Mads Vinterby
Heidi Storgaard Berthelsen
Peter Damgaard
Klaus Bach
Henrik Zimino
Vibeke Rasmussen
Narine Pedersen
Claes Winther Sørensen
Jens Erik Meier
Lars Hein
Leif Haak
Rasmus Vejbøl Fredell

Tårnby er Danmarks rigeste
kommune
Der er stor forskel på, hvordan økonomien ser ud i de danske hjem.
Det gælder også for de kommuner,
vi bor i
I gennemsnit har Danmarks kommuner omkring 7.000 kroner per borger
liggende i kommunekassen, men tallet svinger fra 875 kroner til 19.829
kroner, skriver dr.dk
I Tårnby har kommunen for eksempel næsten 20.000 kroner per borger
i kommunekassen per 1. maj i år, og
det gør kommunen til landets rigeste.
I den anden ende er Holbæk med kun
875 kroner per borger.
Med kun 875 kroner per borger er
Holbæk tæt på at blive sat under ad-

ministration af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor man griber ind,
når den sidste krone på kistebunden
tages op, fortæller Kurt Houlberg, professor i lokaløkonomi til dr.dk.
- Holbæk har en kritisk lav likviditet,
og der er en advarselslampe, der lyser,
siger han.
Når en kommune kommer under
1.000 kroner per borger, sender Økonomi- og Indenrigsministeriet en skrivelse til kommunen om, at den skal
være opmærksom på den kritiske situation og fortælle ministeriet, hvad
den vil gøre for at rette op på likviditeten.
- Men en kommune sættes først under administration, hvis kommunekassen er tom, siger Kurt Houlberg.
Tårnbys nabokommuner er også
ganske godt polstrede. Således har
hver borger i Dragør 12.821 kroner
liggende i kommunekassen, mens
hver københavner har 16.646.
tsp
Kilde: Økonomi- og
Indenrigsministeriet

Se et dynamisk danmarkskort
på dr.dk for at finde den enkelte
kommunes formueforhold. Søg
efter artiklen ”Holbæk er landets
fattigste kommune”. SE KORTET Der
er stor forskel på, hvor godt landets
kommuner er polstret økonomisk.

Hvordan med det kørekort
Nye regler for fornyelse af kørekort for borgere over 75 år
Fra og med 1. juli bortfalder den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for førere af motorkøretøjer i gruppe 1. Samtidig
stiller loven som hovedregel ikke længere krav om lægeattest i forbindelse
med ansøgning om fornyelse af kørekort.
Få alle oplysninger på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk

AMAGERTEATRET
Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING
Mandag 4. september 2017 klokken 18.00
i Foreningscentret, mødelokale 2
Amager Landevej 71
2770 Kastrup
Dagsorden i h.t. vedtægterne

Vichys antiage-pleje

Det er muligt at bekæmpe aldringstegn takket være
Vichys antiage-pleje, som er tilpasset din hudtype,
din alder og din livsstil. Vores antiage-produkter er
udviklet til at modvirke aldringstegn såsom rynker, fine linjer og mangel på fasthed i huden samt
uensartet hudtone.
Kom ind på apoteket og lad vores dygtige personale hjælpe med at finde det rette produkt til dig –
uanset om du ønsker en forbedret hudkvalitet, at modvirke rynker eller at give fylde og glød til den
modne hud.
Tilbud i ugerne 26-30. Køb to Vichy anti-ageprodukter og får et lækkert rejsekit med gratis

Apotekets Anti-age Creme 24 Timer 50 ml.
Opstrammende anti-rynkecreme, der kan anvendes som både dagcreme og natcreme.
Apotekets Anti-age Creme 24 Timer er Svanemærket og deklareret i samarbejde med
Astma-Allergi Danmark. Cremen er uden parfume og parabener.
Normalpris 119,95 Tilbudspris 95,96

A-Derma Exomega sommerpleje til tør og irriteret hud
- trin 1 og 2 (vask og pleje)
A-Derma Gel Moussant émollient er en mild og skånsom vaskegel uden sæbe
til atopisk eksem samt tør og irriteret hud. Vaskegelen er velegnet til spædbørn, børn og
voksne.
500 ml ml, normalpris 189,50 Tilbudspris 151,60
A-Derma Exomega Lotion er en helende, plejende og beskyttende bodylotion til tør og
irriteret hud med ten-dens til kløe og let eksem.
Lotionen virker fugtgivende i op til 24 timer samt dæmper kløe og mindsker irritation.
Lotionen indeholder ikke parfume og parabener.
A-Derma Exomega Lotion kan anvendes af spædbørn, børn og voksne til ansigt og krop.
400 ml, Normalpris 199,50 Tilbudspris 159,60

Vi byder velkommen til Dermaxir
Ny hudplejeserie til uren hud
Kig forbi og deltag i konkurrencen om en gavekurv med alle hudplejeprodukterne fra Dermaxir.
Du kan også deltage på vores facebookside.
Vi trækker en vinder fredag 28. juli - 2017
Vinderen får direkte besked og offentliggøres på
vores facebook-side.

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

p.v.b.
Karl Johann Carstensen, formand

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

Velkommen på Kastrup Apotek
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Venlig hilsen
bestyrelsen

Åbningstider
Man og tirs 09:00 - 17:30
Ons
09:00 - 18:00
Tor og fre 09:00 - 17:30
Lør
09:30 - 13:30
Søndage lukket

Tårnby kaldes erhvervsuvenlig kommune
Tårnby, Rødovre, Albertslund og København er blandt landets dårligste
til erhvervsvenlighed viser Dansk
Byggeris årlige analyse
Af Terkel Spangsbo

Igen i år ligger Danmarks mindst erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsområdet ifølge viser brancheorganisationen Dansk Byggeris årlige
analyse. Organisationen måler landets
98 kommuner på 31 parametre om alt
fra skatter og afgifter til investeringer
i offentlige bygninger og prisen og åbningstiderne på genbrugspladsen.
Her ligger Tårnby, Rødovre, Albertslund og København som henholdsvis
nummer 98, 97, 96 og 95 ud af 98
kommuner. Vallensbæk og Gentofte
er de mest erhvervsvenlige af hovedstadskommunerne med placeringer
som henholdsvis nummer 40 og 48 på
landslisten.
- Det er da ærgerligt, at så få kommuner i hovedstadsområdet ønsker
at gøre en indsats for at skabe gode
rammevilkår, der gør det nemt at drive virksomhed og skabe endnu mere
vækst og endnu flere arbejdspladser,
siger næstformand for Dansk Byggeri
Hovedstaden Mads Raaschou.
- Det er ekstra ærgerligt, at København som vores hovedstad ikke er et
forbillede, der giver virksomhederne
medvind frem for modvind.
Nogle af de ting, der kendetegner
hovedstadskommunerne, er høje skatter og afgifter, lange sagsbehandlingstider og kædeansvar.

Intet svar fra Tårnby
Som den eneste kommune i landet
har Tårnby Kommune ikke deltaget i
undersøgelsen. Det er et helt bevidst
valg.
- Vi bruger ikke vores tid på sådan
noget pjat. Min kommunaldirektør
skal ikke spilde sin tid på et spørgeskema fra en organisation, der laver
den her undersøgelse for at lægge
pres på kommunerne og spille os ud
mod hinanden, siger Henrik Zimino til
TV 2 Lorry.
- Jeg er ligeglad med vores placering. Det interesserer mig overhovedet ikke, hvad Dansk Byggeri mener.
Vi er i stand til at tiltrække de virksomheder, vi vil – og kan faktisk ikke
skaffe jord nok.
Henrik Zimoni fremhæver overfor
TV Lorry, at han netop har taget første
spadestik til en ny medicinalvirksomhed, der får 700 arbejdspladser.
Det er Ferring Pharmaceuticals, der
flytter sit domicil fra Ørestad i København til Scanport vis a vis Den Blå Planet.
- Det har tilsyneladende ikke afskrækket Ferring, at Tårnby har en
dækningsafgift på 10,00 promille. Og
det vil det heller ikke gøre for andre
virksomheder, siger Henrik Zimino.
- Hvis en virksomhed er nødt til at
lokalisere sig efter dækningsbidraget,
så er den ikke godt kørende, siger han.

De har en pointe
Lidt anderledes stiller Carsten Fuhr,

WWW.SPKS.DK/KONGELUNDSVEJ

kommunalbestyrelsesmedlem for Det
Konservative Folkeparti sig.
- Dansk Byggeri har en pointe, men
man skal heller ikke tage statestik for
mere end det er.
- Men deres opgørelse viser overordnet at der mangler service. Det er
ikke det samme som at alt er dårligt.
- En virksomhed, der vil slå sig ned
eller udvide i Tårnby har behov for
et samlet sted, som kan hjælpe med
at få klarlagt behov og problemer. En
konsulent eksempelvis som kan træffes på andre tidspunkter end mellem
klokken 9 og 10.
Carsten Fuhr siger, at forskelsbehandling som historien om dyrehandelen i Kirstinehøj også er erhvervspolitik.
- Min bekymring er, at vi mister de
små inovations virksomheder som
ikke orker bureaukrati og lange sagsbehandlingstider. Lad os dog lytte til
deres behov.

Forskel på tabeller
Frants Nielsen (V) har set på flere målinger fra både Dansk Byggeri og DI
(Dansk Industri) og peger på væsentligste forskelle.
- DI spørger de medlemmer, de har
i Tårnby om deres oplevelser af kommunen som erhvervsmed- eller modspiller. Det giver et følelsemæssigt
billede, som kan veksle fra år til år,
siger Frants Nielsen.
Dansk Byggeri har derimod opstillet nogle objektive kriterier, som de
så spørger kommunerne om. Det giver

målbare resultater, hvor man så bare
skal huske, at det er Dansk Byggeri
som interesseorganisation, som afgør,
hvad der skal ”måles” på.
- Det er værd at lægge mærke til
især to punkter i begge undersøgelser og det er emner som den kommunale sagsbehandling og dialogen
med kommunen. Begge de områder
vurderes negativ og har gjort det i tilsvarende undersøgelser år efter år.
- Jeg kan forstå, borgmesteren ser
negativt på undersøgelserne, men disse emner burde man forholde sig til
og gøre noget ved, lyder det fra Frants
Nielsen.
- Det er en mærkelig indstilling at
være ligeglad. Det er i kommunens
grundinteresse at se på disse forhold.
- Vi har mange små firmaer, som kan
udvide produktionen og som har behov for flere medarbejdere.
Frants Nielsen kalder borgmester
Henrik Ziminos indstilling socialt anløben, blandt andet fordi mange ekstra medarbejdere i firmaer i udvikling
kan give plads til personer, som det
kan være svært at få i arbejde.

TAG PÅ FREMTIDSREJSE

MED ALLAN!

“

JEG ER TILTRÅDT
SOM FILIALDIREKTØR I DIN
LOKALE SPAREKASSE
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Jeg glæder mig til at fortsætte den gode udvikling i
afdelingen og i lokalområdet.
Alle medarbejderne i din lokale sparekasse har et godt
lokalkendskab, så kig ind og få en snak med os.
Alle er velkomne i Sparekassen Sjælland.
JANICE TAGORIO
Filialdirektør, Kongelundsvej
Tlf. 55 78 25 56 - jat@spks.dk
KONGELUNDSVEJ 305 - TLF. 55 78 25 50 - KONGELUNDSVEJ@SPKS.DK

Borgmesterkandidat Allan Andersen
inviterer på en borgertur i området
omkring Øresundsparken, Plyssen,
Kastrup Havn mv.
Lad os gå en tur i området og se på
mulighederne sammen. Vi vil gerne
høre dine ideer til områdets udvikling
– hvad skal der bygges?
Kom og vær med til at forme
Tårnbys fremtid sammen med
Socialdemokratiet!

Tidspunkt: 2. juli kl. 10.
Mødested:
Hvor Vægtergangen møder
Bøjlevej.

Følg mig og del gerne mine updates på
facebook.com/allan.s.andersen.1

Fra Kattegat til
verdenshavene

Den Blå Planets kommende direktør, Bjarne Klausen, kommer
fra Kattegat-centret
Bjarne Klausen er uddannet biolog, har en MBA i ledelse og har i
sin karriere opbygget en stærk ledelseserfaring. Han har tidligere
bl.a. været vicedirektør i Odense
Zoo og siden 2013 direktør i Kattegatcentret.
- Den Blå Planets mission er at
få børn og voksnes hjerter til at
banke for vandets forunderlige liv.
Bjarne Klausen skal bl.a. videreudvikle den stærke position, Den Blå
Planet har opbygget som turistattraktion i Danmark og ikke mindst
som en aktiv naturambassadør.
Han har den helt rette profil til jobbet. Alle ansatte på Den Blå Planet
glæder sig meget til samarbejdet,
siger Niels Axel Nielsen, bestyrelsesformand på Den Blå Planet.
Bjarne Klausen har solid
erfaring med
udstillinger
og zoofaglig
fo r m i d l i n g,
har stået i
spidsen for
at opbygge
attraktioner og skabt
51-årige Bjarne
opmærksomKlausen kommer
hed og øget
fra en stilling
besøgstallet.
som direktør i
Han er også
Kattegatcentret i
formand
i
Grenå. Han skal
DAZA - forfra oktober 2017
eningen
af
stå i spidsen for
danske zooDen Blå Planet,
logiske haver
Nordeuropas
og
akvarier,
største
akvarium
der arbejder
med tusindvis af
for etiske dyrehold, forsk- fisk og havdyr, syv
ning og beva- millioner liter vand
og 100 ansatte.
ring.

1500 mennesker så til, da Heksen
blev sendt afsted til Bloksbjer på en
lunefuld sankt Hans-aften i Naturpark Amager
Alle traditioner blev fulgt til punkt og
prikke fredag 23. juni, hvor Sankt Hans
havde trukket besøgende fra nær og
fjern til Naturcenter Amager. Omkring
1500 mennesker trodsede det lunefulde danske sommervejr fuld af regnbyger, men heldigvis holdt det tørvejr
hele aftenen.
Viceborgmester i Tårnby Kommune
Allan S. Andersen holdt en båltale
fra Naturpark Amagers orange scene.
Han brugte sin tale til at rose det gode
samarbejde i partnerskabet, som har
fået Naturpark Amager op at stå.

En Naturpark, der er ret enestående
og ikke findes i samme format midt i
en hovedstad ret mange steder.
- Når Tårnby Kommune lige er blevet udnævnt til at være en af de kommuner, der har mest natur i Danmark,
så er det fordi vi har Naturpark Amager til stor glæde for alle besøgende,
sagde Allan Andersen.
Som noget nyt havde Naturstyrelsen i år hyret et af Danmarks bedste
Brass band ind til at holde takt og tone.
Concord Brass Band blæste på fortrinlig vis midsommervisen, medens bålet
blev tændt og heksen forvandlede sig
til effektfuld kranie. Skovhjælperne
havde stået for at bygge den flotte
heks.

Klipning
130,Barbering af skæg 80,Fuld service
280,-

Smile effect (2 x 15 min.)
Åbningstilbud 599,Like os på Facebook

KASTRUPLUNDGADE 25 st.tv • 2770 KASTRUP
TLF.: 427 833 87 • MED OG UDEN TIDSBESTILLING
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- Den Blå Planet har etableret sig
som en af Danmarks bedste kulturinstitutioner, og der er et kæmpe
potentiale i at gøre det endnu
bedre og tiltrække endnu flere
gæster. Livet i vand er fantastisk
og fascinerende. Tag bare et havdyr som blæksprutten - et dyr med
kognitive evner, der overgår al fantasi: En snegl, der kan tænke! Jeg
glæder mig meget til at bidrage til
Den Blå Planets vigtige rolle med
at fortælle om havets forunderlige
liv og ikke mindst samarbejde med
alle ansatte, siger Bjarne Klausen.
Bjarne Klausen, der privat bor
på Fyn med sin kæreste, har to
børn og to bonusbørn. Han tiltræder som administrerende direktør
på Den Blå Planet 1. oktober 2017.

Heksen kom godt afsted

Tilflyttende arbejdere gjorde Tårnby rød
Tårnby har haft 100 års ubrudt socialdemokratisk styre
Af Ejnar Lyduch

Allerede i 1904 fik socialdemokraterne flertal i sognerådet, men dengang
bestemte de højst beskattede vælgere sognerådets flertal og det var de
store velhavende Amager bønder.
Først da grundloven ændredes i
1915 og privilegierne faldt, fik vi reelt
flertal i 1917.
Hvorfor blev Tårnby så socialdemokratisk? Jo, 100 københavnske arbejdere fra Orlogsværftet besluttede
at sige brostenene farvel og byggede
120 huse, da de grundlagde Tårnby
Villakvarter. En af pionererne var
N.P.Nielsen (der blev kommunens 1.
borgmester. red). Der var også mange
arbejdere på Kastrups væverier og på
Glasværket.
De havde stolte traditioner, stor
selvbevidsthed og mange var politisk og fagpolitisk aktive. Korsvejens
Skole, De gamles Hjem på Pyrus Alle
og etageejendommene i Søvang Alle
blev bygget. Richard Jacobsen blev
næstformand i Arbejdsmændenes Kastrup-afdeling og formand for Socialdemokratisk forening i Kastrup. Helt i
tråd med at Stauning som cigarmager
var formand for hele partiet.
Under 1930’ernes store arbejdsløs-

Kongerækken:

hed satte kommunen en hel del vejarbejder, vandforsyningsarbejder og et
havebyprojekt med 600 villaer i gang.
Senere inddæmning ved Kalvebod,
udvidelse af lufthavnen i flere omgange og ikke mindst byggerier som
de almennyttige boligselskaber.

Vokseværk
Kommunen var i Richard Jacobsens
periode vokset fra 11.600 til ca.
38.000 indbyggere. Da Richard Jacobsen dør i 1956 træder Jørgen ElkærHansen til. Han var på det tidspunkt
inspektør på Skottegårdsskolen. Kommunens vækst og administrationens
stigende omfang gør, at budgettet i
løbet af hans 11 år som borgmester
vokser fra 14,9 millioner kroner til ca.
90 millioner kroner.
Kloakering på Vestamager, fire nye
skoler, en femte på vej, daginstitutioner, fritids- og ungdomsklubber. I
1970 ønsker Elkær-Hansen at vende
tilbage til sin skolegerning og Torkild
Feldvoss bliver den 4. borgmester.
Udviklingen fortsætter stadig for
Frie børnehaver og fritidshjem, der
på et tidspunkt driver 51 institutioner
i kommunen, ny lystbådehavn, rensningsanlæg, park- og idrætsanlæg,
Kalvebod Fælled og Rørgruppen, der
indsamlede underskrifter til ”Ikke
over- men under Amager”. Dette ændringsforslag afleverede Torkild Feld-

100-årsdagen blev blandt andet fejret med festivitas, balloner, lykkehjul, kaffe,
te, saftevand og æblekage ved scenen foran hovedbiblioteket.

voss inden han gik af 31. december
1993.

Detaljernes mand
Henrik Ziminos flid er legendarisk.
Han sætter sig ind i de mindste detaljer, er vedholdende og stædig. Tårnby
kommune er altid sat foran alt andet.
Han kæmpede for ”vores” vand, da
Øresundsforbindelsens
udgravninger tappede kommunen for millioner
af kubikmeter drikkevand. Sagde nej
til fælles strandpark og byggede sin
egen med søbadet Sneglen, der vinder den ene pris efter den anden.
Efter 17 års lobby-arbejde lykke-

des det at få Den Blå Planet til Tårnby.
En turistattraktion, der matcher de
største i Europa. Tårnbys beredskab
blev bevaret i form af brandvæsenet.
Udbygningen af boliger, skoler, institutioner, sundhedshus, idræts- og fritidsfaciliteter fortsatte også. Industriområdet Kirstinehøj blev etableret og
snart kommer også Ferring til Industrihavnen som nabo til Den Blå Planet.
Henrik Zimino har rekorden med 44
år i kommunalbestyrelsen, heraf 24 år
som borgmester.

De 100 år med kun fem borgmestre
portræter fra venstre
• Niels Peter Nielsen (1917-1935)
• Richard Jacobsen (1935-1958)
• Jørgen Elkær-Hansen (1958-1970)
• Torkild Feldvoss (1970-1993)
•Henrik Zimino (1993-2017)
Originalmalerierne finde på Tårnby Rådhus.
Her gengivet fra Socialdemokratiets
jubilæumsskrift ”Tak for tilliden”.

AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune
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AMAGERTEATRET

I vores 54. sæson 2017/2018 spiller vi fire forestillinger,
Skattesagens helte • Til (ingen verdens) nytte • Piraterne fra Penzance • Inden jeg fylder 67
i abonnement samt en familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO
Abonnement via www.amagerteatret.dk • Det er muligt at vælge mellem mandage, tirsdage og onsdage!

KOM & OPLEV:
Den syngende eletriker
som underholder fra
kl. 13.30

MARKEDSDAG I

Vestamager Centret
LØRDAG 1. JULI KL. 10-15
Der vil være levende musik,
mad og drikke til fornuftige priser.
MARKEDSDAG FOR PRIVATE
Book en bod på telefon 3253 8485 eller send en mail via
vestamagercentret.dk Det er ganske GRATIS og man medbringer
selv borde, stole og hvad man ellers måtte have behov for.

NÆSTE
MARKEDSDAG:
5. august kl.10-15
Her vil der være
underholdning af
Baagerne fra
kl. 13

Ugandavej 111 • 2770 Kastrup
vestamagercentret.dk
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Stafet For Livet kommer til Tårnby
Om aftenen foregår den
stemningsfyldte lysceremoni, hvor
stafetten holder en pause. Her bliver
der blandt andet tændt lysposer og
holdt et minuts stilhed for at give
tid til fordybelse: Et øjebliks stilhed
fordem, man har mistet eller dem, der
fortsat kæmper kampen.

Kræftramte, tidligere kræftramte,
pårørende eller noget helt fjerde –
vær med
Stafet For Livet er en begivenhed, hvor
mennesker i fællesskab tager en symbolsk kamp op mod kræft og i samme
ombæring fejrer livet og samværet.
Stafetterne har været og er en stor
succes både på verdensplan og i Danmark, så nu står cirka 25 frivillige bag
planlægningen af en stafet nær os.
Stafetten varer 24 timer for at symbolisere, at kræften aldrig sover.
I praksis betyder det, at der i løbet
af de 24 timer altid skal være nogen
fra ens hold ude på en af de to ruter.
Om man går, løber eller noget helt
tredje er op til en selv, så længe stafetten er i bevægelse.

De to undtagelser til dette er fighterne og det åbne hold. Som fighter
– nuværende eller tidligere kræftpatient – er man æresgæst og deltager
kun i det omfang, man har energi til.
Det åbne hold er til dem, der ikke
kan samle et hold, men alligevel gerne
vil deltage.

Aktiviteter til stafetten
Stafettens ”epi-center” bliver Tårnby
Skole, hvor man byder på forskellige
aktiviteter og mulighed for spisning.
Det endelige program for døgnet og
menu i spiseteltet kommer først senere, men der vil løbende komme nyheder på stafettens Facebookside.
Mens de aktive løbere, de spadserende er i gang ude på ruterne vil der
være underholdning af forskellige

dansere og musikere på scenen, en
tombola, ansigtsmaling, kampsportopvisning og mange andre aktiviter, så
ventid bliver underholdningstid.
Om aftenen holder stafetten pause,
mens der tændes lysposer og holdes

Frivillige til
stafetten
Der skal bruges frivillige til de praktiske opgaver på selve Stafetdagene
fra fredag eftermiddag 25. august
og frem til søndag 27. august, hvor
stafetten slutter.
- Vi tænker, at folk får vagter på
ca. 4 timer, men alt kan bruges, så
kan man undvære 2 timer, så er det
også fint, fortæller Katja Hansen,
formand for Stafet For Livet Tårnby
- Og har man lyst til at være der 8
timer eller mere, så er jeg sikker på
vi kan finde opgaver til folk.
- Udover, at vi har brug for frivillige, så vil vi jo også gerne have del-

et minuts stilhed for dem, man har
mistet, eller som fortsat kæmper kampen.
tsp

tagere til stafetten, både hold, fightere og enkelt-deltagere (til vores
Åbne Hold).
Kontakt endelig Katja Hansen,
4142 1102 og Taarnby@stafet.cancer.dk uanset, hvilken interesse, du
har i forbindelse med Stafet For Livet Tårnby.

Det praktiske – kom og vær med!
Stafetten foregår weekenden 26.27. august ved Tårnby Skole og nærområdet.
Man tilmelder sig på hjemmesiden:
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/tarnby og kan netop følge med
i udviklingen af stafetten på Facebooksiden: ’Stafet For Livet Tårnby’.
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Verdens tilstand udsat for
skoleelever

Elever på Tårnbys skoler skal udforske verdens tilstand

Med en bevilling fra Nordea-fonden
får børn og unge i Tårnby mulighed for
at udfordre smagsløgene, under den
nationale Naturvidenskabsfestival.
Når Tårnbys børn og unge i september dykker ned i temaet ’Min nye
verden’, skal de blandt andet arbejde
med bæredygtighed og fremtidens
fødevarer.
På Tårnby Gymnasium har man fået

tilskud til et projekt.
Nordregårdsskolen og Børnehuset
på Brønderslev Alle 1 har fået hver
15.000 kroner til projekter, der har fokus på fremtidens fødevarer.
Derudover har Pilegårdsskolen
fået støtte til et innovationsprojekt.
Science Gruppen i Tårnby har fået
tilskud til et stjernekiggerprojekt for
indskolingen, og Den Blå Planet har
fået støtte til et projekt om at sikre
verdens fiskebestande.
Fortsættes næste side...

JENSEN’S MAD
GØR ALLE GLAD
• Nyhed nu har vi også fadøl
• Plankebøf
• Stjerneskud
• Steaks
• Burger
• Wienersnitzel

Buffet 1

Sports- og sundhedscamp i
svømmeklubben
Dagene står på svømning, livredning, forskellige boldspil og madlavning, når KVIK holder sport- og
sundhedscamps for udfordrede børn
Af Terkel Spangsbo

og sundhed integreret i børnenes
hverdag. Endnu sværere er det, at få
børnene involveret i idræts- og foreningslivet i byen.

Blandet program
Campen varer fra mandag til fredag
i dagtimerne og byder på en række
forskellige aktiviteter for børnene. I
uge 27 byder programmet på svømning, livredning, forskellige boldspil
og holdopgaver. Fredagen kommer
eksempelvis til at være i håndboldens
tegn, hvor Tårnby Håndboldklub kommer og lærer børnene at spille håndbold.
Ikke kun sportsaktiviteter pryder
ugens program. På campens første dag
kommer KVIKs olympiske svømmer
Sophia Skou og lærer børnene om rigtig gode madpakkevaner, og børnene
skal selv være med til at lave frokost
med gode og sunde råvarer.

... fortsat fra forrige side

Med årets tema, ’Min nye verden’,
er der fokus på det helt nære og individuelle, og på det fjerne og globale.
Men også på, hvordan det nære og
fjerne påvirker hinanden.
Astra, Danmarks nationale center
for læring i natur, teknik og sundhed,
står bag Naturvidenskabsfestival.

Projekterne afvikles under den
landsdækkende Naturvidenskabsfestival 25. – 29. september 2017.

Seks projekter støttes
I Region Hovedstaden har 44 uddannelsesprojekter fået ca. 645.600 kr.
fra Nordea-fondens naturvidenskabelige festivalpulje. Heraf har de seks
Tårnby-projekter fået 80.700 kr.
-Festivalen og den økonomiske
håndsrækning fra Nordea-fonden giver en mulighed for at arbejde på nye
måder, siger programleder for Naturvidenskabsfestival Estrid Brandorff.

Pladser i uge 31
Der er stadig ledige pladser i uge
31 (7. til 11. august). Interesserede
kan henvende sig til Nanna
Grønbæk, administrationsansvarlig
i Svømmeklubben KVIK Kastrup,
Røllikevej 4, 2770 Kastrup. Tlf.: 24
466 577. Mail: ng@kvikkastrup.net

Se mere på
Naturvidenskabsfestival.dk

Pris pr. couv kr. 225,00

Buffet 4
Peberrøgede laksefilet med mild sennepscreme,
friske asparges, store rejer og spæde salater.
Timian stegt oksemørbrad med smørbagte små nye
kartofler.
Rabarber-chutney.
Marinerede rodfrugter med honning og balsamico glace.
Farserede perlehønebryster med valnødde-æble salat
samt tomatsalat med fetaost og hvidløgs-croutons.
Spinat salat med parmesan og melon.
Lammekølle braiseret i rosmarin.
Portvins syltede blommer.
Hjemmebagt brød og smør.
5 slags spændene oste med marmelade, oliven samt
druer og peberfrugt.
Pris pr couv kr. 265,00

Italiensk præget buffet 5
Dijon/mascapone bagt laksefilet med limecreme.
Minisalater, friske grønne asparges.
Letrøget okseinderlår med citrus-vinagrehte.
Farserede bornholmske unghane-bryster, bagt i rosmarin.
Pesto grillet højrebs-filet med små nye kartofler, vendt i
soltørrede tomat olie og purløg.
Grøntsags tærter med springløg.
Pennesalat med oliven-tapanade og feta, grillede
courgetter med parmesan og pinjekerner.
Rarbarbar/ingefær chutney.
Skåle med torvets salater vendt i kirsebær-vinagrette.
Blandet hjemmebagt brød.
Hjemmelavede tiramisu-kage
3 slags italienske oste med druer, piment, oliven samt kiks.
Pris pr couv. Kr. 250.00

Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769

Køkkene
t
åbent
mandag-f
redag
08.00-20
.00

Åbent for alle selskaber alle dage
Hjemmelavet kvalitetsmad
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Svømmeklubben KVIK holder sommercamps for børn og unge helt som
de plejer. Men i år er det ikke blot for
klubbens svømmere. I ugerne 27 og
31 holder KVIK også særlige sportsog sundhedscamps for nogle af de
børn og uge, som vi ikke så tit ser i
Tårnbys idrætsforeninger, nemlig elever fra kommunens specialklasser.
KVIK er indgået i et samarbejde
med selskabet Sports- og SundhedsAkademi, som har til formål at drive initiativer inden for sport og sundhed for
grupper, der ikke normalt laves mange
fritidstilbud for. Det første initiativ,
selskabet sætter i gang er sommercamps – primært for udfordrede børn
og unge.
- Vi har forsøgt at udvikle en ramme
for en sommercamp med relevante
aktiviteter, der passer både til KVIK og
til Tårnby Kommunes mere udfordrede børn og unge, siger formand i KVIK,
Jan Urban Hansen.
- Som lærer har jeg arbejdet med
elever fra kommunens specialklasser i
mere end 30 år, og jeg har oplevet, at
det kan være rigtig svært at få idræt

Hent månedsplan i forretningen eller på www.jensensmad.dk

KVIK ønsker at give deltagerne i Sports- og SundhedsAkademiet, en rigtig
fed oplevelse. Således kommere den danske verdensrekordholder og
olympiske medaljevinder i svømning Rikke Møller Pedersen trods et rigtig
stramt stævne- og træningsprogram frem mod sommerens VM forbi campen
i uge 27. Rikke vil fortælle børnene om svømning – og nogle af hendes store
oplever med idræt og foreningsliv.

Hjemmerøget laksefilet med dildcreme samt
minisalater, friske grønne asparges, lime.
Hvidløgsstegt oksefilet.
Glaseret landskinke.
Flødekartofler med bacon og paprika.
Årstidens grøntsagstærter bagt på mørdejs bund.
Pastasalat med mild senneps-persilleolie.
Klassisk salatbar med 2 slags hjemmelavede dressinger.
Chokoladekage med hindbærfløde-creme og friske jordbær.
Hjemmebagt italiensk brød og smør

Vild natur – kunstig skabt
Peberholms størrelse afgjordes af mængden af opgravet havbund
Af Terkel Spangsbo Foto:
Torben Stender Nielsen,
Amager Fotoklub

Peberholms eksistensberettigelse er først og fremmest, at
der var behov for en platform,
som trædeplade til Øresundsforbindelsen, men at øen har
størrelsen på fire kilometer
lang og 400 meter bred skyldes, at mængden af opgravet
øresundsbund skulle deponeres et sted. Og man måtte ikke
bare dumpe det opgravede
havbund andre steder i havet.
”Oplagspladsen” blev så
på Peberholm og det marine
materiale kom fra udgravning
til den undersøiske tunnel og
til broelementerne og det har
planter og dyr efterfølgende
været glade for.
Brokonsortiet diskuterede,
hvad de skulle stille op med
Peberholm, som udover vej
og bane er hjemsted for en
række tekniske- og sikkerhedsmæssige installationer
og bygninger. Enden på diskussionen blev, at man ikke
ville gøre noget, men se, hvad
naturen selv fandt på.
Og den har gang på gang
overrasket.

Gæssene skider god jord
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Der er efterhånden registreret mere end 550 plantearter,
700 insektarter og cirka 30
arter af ynglefugle, den grønbrogede tudse samt pattedyrene mus og hare på øen.
For første gang er der blevet fundet en kragerede i
et birketræ, og sangfuglene
gulbug og løvsanger, som normalt trives bedst i skove og
krat. Samtidig er der en lille
tilbagegang i de arter, som
har det bedst med helt åbne
områder. Der er stadig gode
muligheder for fugle, som
foretrækker åbent terræn,
som eksempelvis måger, viber

og enkelte terner, men det er
tydeligt, at naturen på Peberholm er i forandring.
Det store antal gæs (bramgæs og grågæs) har efterhånden skabt et tyndt lag af tørv
(et andet ord er afføring), som
danner excellent grobund for
mosser og planter.

Krattet bestemmer
Peberholm er på mange
punkter perfekt for fugle i
ynglesæsonen. Øen er fri for
rovdyr som ræve, mår, rotter
og lignende. Faren for æggeog ungerov kommer fra andre
fugle.
Men hvilke fugle, der slår
sig ned på Perholm, bestemmes af vegetationen. De vil
gerne enten kunne gemme
sig med rede og unger eller
kunne holde øje med fjender.
Den stadig tættere bevoksning har lokket nye fuglearter
til Peberholm, men betyder
samtidig, at andre arter fortrækker eller laver mindre
kolonier.
Gulbug og løvsangere har
nu etableret sig på Peberholm, hvor plantelivet i stigende grad vokser til.
Udviklingen af vegetation
på den golde ø er gået meget hurtigere, end biologerne
havde forventet og har budt
på en langt større mangfoldighed og variation.
Helt løssluppent får småbuske og begyndende træer
dog ikke lov til at te sig. Hvis
der er risiko for, at de breder
sig ind over vejbanen eller på
skinnelegemer bliver de skåret ned. Det samme sker, hvis
rodnettet fra buske og træer
risikerer at ville rive jorden
på skråningerne op til vejbanerne ned under storme eller
store regnskyl.
Peberholm er stadig lukket
for offentligheden, men mange arbejdskøretøjer og personale kommer på øen. Netop
nu forbereder Øresundskon-

Naturen er langtfra den samme på hele Peberholm. Visse steder er øen stadig gold og stort set
uden vegetation. Biologerne kan ikke give nogen forklaring på forskellen, men det betyder, at
der er fugle, som helst vil have reder her, hvor de kan se, om der kommer fjender. Mågerne var
tydeligt utilfredse med besøget af journalister og fotografer.

sortiet den første store maleropgave af hele broen. Det bliver en 10 år lang opgave, som
skal gentages i hele broens
levetid.

Journalister og fotografer var lige så interesserede i broen
som i naturen på Peberholm på den årlige pressevisning. Den
alu-grå ”kasse” under broen er en kabine som skal bruges
ved den kommende male-opgave af broen. Kabinen hænger
i skinner under broen og bliver arbejdssted/skur for malerne.
De kan dog trille hjem til fyraften.

Andre steder, her på
Peberholms sydøstlige del
har havtorn for alvor slået
rødder og dækker år for år et
større og større areal. Planten
er invasiv og kan true anden
vegetation, som ikke får en
chance, hvis havtornen får
lov at brede sig - og indtil
videre får den lov til at opføre
sig fuldstændig uhæmmet.
Kun hvis den kommer for
tæt på banelegemerne og
undergraver skinnerne, bliver
den fjernet.

Gemserne og praktikanten på Peberholm
Beretning fra den årlige
pressetur til Peberholm, øen
som folk vanligvis ikke oplever på nærmere hold
Af Anne Palm-Henriksen,
praktikant på Tårnby Bladet

Peberholm passeres uden
stop i tog eller med bil, når
man kører over Øresundsbroen, netop derfor var det
imponerende at opleve en
bustur derud med svensk og
dansk presse og med nogle
eksperter, som kender til natur og Peberholms udvikling

hvor en unge med mellemrum
tittede op over kanten. Men
hvor var pressefolket - spredt
for alle vinde - og fuglene fløj
til himmels med alt den virak
omkring sig. Det er vist meget
godt, at de har Peberholm nogenlunde i fred til hverdag.
En freelancefotograf, som
sad i nærheden af mig i bussen, viste mig nogle af de
virkelig detaljerede foto, som
hun havde taget blandt andet
af kragerne i reden. På mit billede ses bare reden i træet.
Ved næste stop fik vi oplyst,
at der var opdaget en sjælden

BJERGET UNDEN BROEN: Pressens gemsefolk bestiger her Peberholm Mont Blanc. Stenene er
i øvrigt fragtet dertil med skib fra Gøteborg. Foto Torben Stender, Amager Fotoklub.

plante nær jernbanelegemet
og samtidig lød ordren på, at
man ikke måtte gå for tæt på
skinnerne, da der kommer tog
forbi med høj fart. Selv da var
det svært, især for fotograferne, at holde sig tilbage. De
kom meget tæt på sporet og

Her er beviset for hvordan det
hurtigt svinder ind, når der
er Kanelbullar i farvandet,
lavet så snasket og lækkert
af gærbrødsdej, som kun
svenskerne kan lave dem. Et
lille tip, den 4. oktober fejrer
de kanelbullans dag omend
det er lige så kommercielt som
så meget andet.
Foto Anne Palm-Henriksen.

Træet med reden
Vi kom til et sted med mange
måger og hvor et kragepar
havde bygget rede i et lille
birketræ. Peberholms første
redebyggende krage. Det er
sensationelt, men man måtte
ikke gå for tæt på, for ikke at
forstyrre familielivet i reden,

Fika under broen med kolleger
Sidste stop var under broen,
hvor konstruktionens vej og
bane fører broen ud over vandet. Her var igen en advarsel
om, at banen lå tæt på. Ingen
kom til skade, men pressen
var her der og alle vegne,
de var oppe ad trapper, som
blandt andet skal bruges i
evakueringssituationer.
Peberholm er omgivet af en
høj massiv stensætning. Den
blev forceret af fotograf-gem-

serne uanset alder, de sprang
rundt med deres udstyr.
Imens blev der dækket op til
blæsende fika under broen,
der var te/kaffe og mumsiga
svenska kanelbullar, det var
hyggeligt, for det gav også
anledning til at tale sammen
indbyrdes.
Efter endt fika, blev det tid
til at køre retur. Som det sidste blev vi passeret af en politikortege, for Peberholm er
for det arbejdende folk med
et ærinde. Bussen vendte tilbage til Amager, her tog danske pressefolk afsked med de
svenske, som skulle tilbage
over Øresundsbroen.
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gennem årene. Det gav også
indsigt i, hvordan fotografer
og journalister arbejder ude
i marken, imens de optager
med kameraer, telefoner, mikrofoner, tager fotos, noter og
stiller spørgsmål, for at komme til essensen af den gode
historie.
Men hører pressen overhovedet selv efter?
Det korte svar er, at det er
jeg sikker på, at den gør. Men
eksperternes små instrukser
er hurtigt inde og hurtigt ude
igen.
Når der eksempelvis blev
sagt, at ”her gør vi et kort ophold”, forlod pressefolkene
bussen og var nærmest ikke
til at drive tilbage igen, når
turen skulle fortsætte.

der måtte råbes, at de skulle
komme tilbage og væk fra
sporet. Men man gør meget
for at få det rigtige foto og for
at se det hele ved selvsyn.

Kinesisk fest på Solgården
Pensionist centret Solgården
havde i juni en stor Kina fest
Maden var ægte Kinesisk med
mange forskellige retter og rigtig mange deltog i den fine fest.
Musiker Peter Højlund underholdt og han kunne med sin
gode musik og sit smittende
humør få publikummet ud på
gulvet.
Tekst og foto Christian Hygom

Gaudeamus for 48. gang
Det var 48 gang, at studenterne
modtog eksamensbeviser og hørte
koret synge ”Gaudeamus igitur”
I år blev 213 stx-studenter og 40 hfstudenter færdige fra Tårnby Gymnasium.
Regnvejr på bryllupsdagen betyder i
Vestjylland, at guld og rigdom vil vælte ned i brudens skød. Om ordsproget
kan overføres til studenterkørsel, er
ikke godt at vide. Det må man næsten
håbe, for da de kåde studenter kørte
væk fra parkeringspladsen, blev især
studenter i åbne vogne meget våde.

Amager Voksen Ride Tur
Ring eller SMS 51641503 for bestilling.
Amagervoksenridetur
V/ Kari Anne Petersen
Kongelundsvej 589 • 2791 Dragør
Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på

www.amagervoksenridetur.dk
Hesteudlejning dagligt Faste rideture alle dage
Både for nybegynder og øvede
Rid 1 time i skoven kun
225.- kr.
Skov og strandturen 1,5 time 300.- kr.
Kæreste tur med egen guide 675.- kr.

14 TÅRNBY BLADET JULI 2017

Ponytræk

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

Polterabend

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

SALON GENTLEMEN

Clara Ancher Kürstein Nielsen (HF) (th)
og Louis Kronborg Nielsen (STX) holdt
elevtalen ved årets translokation på
Tårnby Gymnasium og HF.

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

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

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

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

Eventyr, magi og Motor Mille i manegen

Cirkus Arena kommer og du kan
vinde fribilletter
Cirkus Arena får i år uventet besøg.
For lige som cirkusdirektøren Benny
Berdino skal begynde forestillingen
og åbne sin store eventyrbog, kommer
Motor Mille forbi med et ønske om at
overtage fortællingen - og får lov.
Om Motor Mille holder sig til eventyret, eller om hun lader fantasien
løbe af med sig, kan vi desværre ikke
fortælle. Men vi kan afsløre, at du
kommer til at opleve artister i verdensklasse, åndeløs spænding og forrygende komik, der vil imponere alle
børn og voksne, som er klar til eventyr.
Denne sæson tager Cirkus Arena
hul på en helt nytænkt cirkusforestilling med nyskrevne cirkushits, som
tager børn og voksne med ind i even-

tyrenes magiske verden. Mille Gori
(Motormille) har sørget for, at cirkuspopmusikken er blevet indspillet.
Her har en række kendte kunstnere,
heriblandt søskendeparret Simon og
Cecilie Stenspil, indsunget de syv nye
cirkusnumre. (og det er her konkurrencen om billetterne kommer ind i
billedet. Se boksen herunder)
Mille Gori har instrueret forestillingen, som hun også selv medvirker i.

Se annoncen side 10.
Cirkus Arena er på Amager
fredag 11. august kl. 17.00 på
cirkuspladsen Kastrup - Englandsvej/
Ugandavej og lørdag 12. august Kl.
12.00 og 15.30 Dragør - v/ Prins
Knuds Dæmning (udsolgt kl. 12.00)

I Cirkus Arena kommer du til at opleve artister i verdensklasse, åndeløs
spænding og forrygende komik, der vil imponere alle børn og voksne, som er
klar til eventyr.

Konkurrencen:

Cirkusprinsessens
sange - hvad er de?
Det finder du ud af ved at lede på
Cirkus Arenas hjemmeside som
kort og godt hedder www.arena.dk
Der er fire gang to billetter på højkant til Cirkus Arenas forestillinger i
Tårnby og Dragør, hvis du kan finde
det rigtige svar.
Motormille, Mille Gori, har sammen med kendte kunstnere som
Asger Møller, Simon Stenspil, Rene
Damsbak, Cecilie Stenspil, Cecilie
Dyrberg og Sofie Torp skrevet sange
til og om de artister, der optræder
i forestillingen. Cirkusprinsessens
sang er naturligvis tilegnet Laura
Berdino; Cirkus Arenas egen prinsesse.
Alle numre er indspillet på en cd,
som hedder, ja hvad hedder den.
Det er noget med cirkusprinsesse
og sange, men hvad gør de sange
specielle, hvad er de? Find svaret på
www.arena.dk.
Svaret mailer eller sender du
til
redaktionen@taarnbybladet.
dk (postboks 34, 2770 Kastrup eller lægger det i vores postkasse på
adressen Englandsvej 290). I emnefeltet eller udvendig på en kuvert
skriver du ”arena2017” efterfulgt af
en selvvalgt kode på tre karakterer
eksempelvis a2b. Kun mail/breve/
kort med korrekt kodning kan komme i betragtning.

Vi skal have svaret fredag 14. juli
klokken 12

Nøragersmindevej 7-15
2791 Dragør
Fredag 10.00 - 23.30
Lørdag 10.00 - 23.30
Søndag 10.00 - 16.00

Stort kræmmermarked
Musiktelt med gratis koncerter
Jacobs bager og kaffetelt
Food court og Tuborgs partyvogne
Tivoli for hele familien

Rubber Band
Se program på Facebook: Viberup marked
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Hvis du vinder bliver du kontaktet
og du skal selv hente billetterne på
Tårnby Bladets redaktion på Englandsvej.
Billetterne kan ikke ombyttes eller erstattes.
I vindermailen får du
lidt flere
informationer vedr.
afhentning.

28. juli – 30. juli 2017, uge 30

MÅNEDENS FOTO: Studenter ved havn. Det var næsten for nemt at udvælge månedens foto, som medlemmer af Amager Fotoklub stiller til rådighed for
Tårnby Bladet. Uanset om en studenterhue nogensinde har trykket, må et stemningfoto med to unge spejdende mod en horisont vække minder fra en ungdom,
vi alle har haft. Hvor længe kan han holde på hende? Ligegyldigt i øjeblikket. Det er nuet som betyder noget. Foto: Jesper Skovbølle, Amager Fotoklub.

Tilbud fra
Væksthuset

Væksthuset lancerer nu et nyt
tilbud rettet mod ejerledere,
som skal i gang med at forberede en exitstrategi for deres
virksomhed.

At overdrage sin virksomhed
til næste generation eller sælge til tredje part er ofte et følsomt emne, som kræver en høj
grad af fortrolighed og uvildighed. En fortrolighed Væksthuset står som garant for.

Væksthuset har stor erfaring med at hjælpe ejerledere
frem mod et succesfuldt videresalg eller videre-føring
af deres forretning under et
andet ejerskab, eventuelt indenfor familien eller til med-
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Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

23 45 30 60

til privat friareal enten i form
af have.

Boliger må erstatte
erhverv

Amagermuseet indbyder til
et to-dages seminar for frivillige, som vil medvirke i museumslivet på Amager Museerne.
Det frivillige engagement
er afgørende for at skabe liv
på forskellige udviklingssteder. Seminaret, som er gratis,
holdes 31. august og 1. september. Tilmelding på info@
museumsamager.dk

Kommunalbestyrelsen
har
endelig, at der kan bygges
helårsbeboelse med etageboligbyggeri på hhv. 2 og 3
etager ved Glamsbjergvej/
Knarreborgvej
Et større sammenhængende offentligt tilgængeligt
friareal med parklignende
karakter skal anlægges mellem bebyggelsen. Der skal
etableres arealer til ophold
og leg indenfor de fælles friarealer. Hver bolig får adgang

Når skaden er sket -

Glarmester Helge Nymand

arbejdere.
Flere oplysninger på www.
startvaekst.dk/vhhr.dk/ejerskifte-virksomhed

Frivillige til museum

Prins Valdemars Hushovmester
En fortælling om en slægt, der arbejdede for de kongelige, skrevet
til en 109 siders e-bog
Nu har Nina og Svend Borg igen været ved tasterne. En gratis e-bog, der
kom op på 109 sider. Denne gang har
de været i arkiverne og udgiver en historisk slægts-fortælling om Ludvig,
prins Valdemars hushovmester.
Svend Borgs oldefars lillebror arbejdede for Christian den niendes
yngste søn, prins Valdemar. Han er
tilbage fra en tid, der er temmelig
meget forskellig fra den, vi kender i
dag. Født i 1846 i Nyboder og vokset
op med syv søskende.
Ludvig kom ind i den danske flåde
og var med i den berygtede krig i
1864. Efter krigen blev han ansat hos
prins Valdemar, hvor livet var spændende og han rejste en del
rundt.

-bog på
... gratis e ladet.dk
nbyb
www.taar

”At rejse er at leve”. Det berømte citat er fra H.C. Andersen, som
Ludvig mødte på en af sine rejser.
Ludvigs kone, Agnes Whatton, var
barnepige for prins Valdemars bror,
kronprins Frederik (senere kong Frederik den 8.).
Ludvig, Agnes og deres tre børn
flyttede ind sammen med det nygifte

160 kilo plast til
genanvendelse

prinsepar, prins Valdemar og prinsesse Marie i det gule palæ.
Ludvig blev en gammel mand på
96 år. Ved hans begravelse i 1943
deltog prins Valdemars tre sønner,
prins Axel, prins Viggo og prins Erik,
der ikke havde glemt deres fars gamle
hushovmester. Svend Borg har kendt
Ludvigs datter Louise godt, fordi hun
kom meget i hans barndomshjem.

Historien bag historien
Svend og Nina finder stor interesse i
slægtsforskning og historien bag personerne.
De vil gerne give anernes efterkommere kendskab til deres forfædres historie og lidt viden om, hvordan
det var at leve dengang.
De håber, at denne bog måske kan
give inspiration til andre, så de også
skriver deres slægtshistorie ned.
Bogens billeder har de selv taget i
byen, samt lånt fra forskellige museer.
Derudover har de været i kontakt med
en masse mennesker, både slægtninge og andre villige, som har hjulpet
med materiale til e-bogen.
Nadja A.

Matas er den eneste detailkæde
i Tårnby, der indsamler
plasticemballage fra varer købt i
butikkerne. Foto: Matas PR.

Forsiden med et billede af Ludvig.
prins Valdemars hushiovmester og
en slægtning til Svend Borg.

Note:
Tårnby Bladets Praktikant, der selv
lige har mistet en farmor, håber også
dette vil inspirere folk til at skrive
deres slægtshistorier ned, da efterkommere kan have stor glæde af det,
og ofte fortryder, at de ikke spurgte,
da det var muligt og måske føler, de
har mistet noget, af deres egen historie.

Matas i Tårnby indsamler kundernes
tomme plastemballage, der genanvendes til gavn for miljøet. Nye tal
viser, at borgere i Tårnby indleverede 160 kilo plastaffald til kommunens tre materialister i 2016.
Matas i Tårnby arbejder målrettet
på at vende udviklingen ved at genanvende så meget plast som muligt.
I alle tre butikker er der opstillet
returbeholder, hvori der indsamles
emballage fra varer, der er købt i butikkerne, og returplasten bliver herefter anvendt til nye plastprodukter
– for eksempel tæpperør og fødderne til trafikkegler. Butikkerne selv
genanvender også den emballage
som bruges til at transportere varer
til butikkerne. Indtil videre er Matas
den eneste detailkæde i Tårnby, der
tilbyder denne mulighed.
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Men det mest prekære gods var dog
storbyens latrin, som skulle ud på
bøndernes marker på ‘Lorteøen’.
Personbefordringen fungerede frem
til 1938. Under besættelsen blev der
imidlertid mangel på benzin og gummi, og der kom atter kortvarigt gang i
persontransporten. Efterhånden som
wc’et blev almindelig udbredt i København, tyndede det ud i ‘godset’ ud
på Amager.
De sidste transporter den modsatte
vej var en daglig tankvogn fra BP Kemi,
der lå, hvor Ferring nu vil opføre et
stort kontorkompleks. Det sidste tog
kørte i 1975, og dog: det blev til en
ekstra runde i Kulturbyåret 1996. Det
blev startskuddet til udstillingsstedet
‘Plyssen’, men det er en helt anden
historie!

KASTRUP STATION: På adressen ‘Ved
Stationen’ ligger - ikke så overraskende - Kastrup Station. Det er en ærværdig gedigen rødstensbygning fra starten af 1900tallet, hvor Amagerbanen
blev anlagt og taget i brug. I dag huser
den Sprogskolen samt foreningslokaler for et par politiske partiforeninger.
Tidligere var her også posthus (K44
var den tekniske postale betegnelse)

samt postmesterbolig. I tagetagen
har Modeljernbaneforeningen haft til
huse.
Bygningen er ligesom de syv andre
af banens stationsbygninger tegnet
af H.C.Wenck. Togsporet, hvis længde
var 12 kilometer, startede ved Amagerbro og fortsatte fra Kastrup over
Tømmerup til Dragør. Her er stations-

bygningen en ‘kopi’ af Kastrups.
Nu må man ikke tro, at Amagerbanen,
som var et privat foretagende, blev
anlagt for at lette folks befordring til
og fra hovedstaden. Den var først og
fremmest en godsbane, der via forskellige sidespor forsynede fabrikkerne på Østamager med kul - og omvendt hovedstaden med grøntsager.

Som lufthavnen voksede, anlagdes
der et trinbræt. - I vore dage kan intet
mindre end en motorvej og en metro
gøre det. Metroen på Amager følger i
øvrigt i store træk den gamle Amagerbanes traché. Detail-placeringen af
metroen indebar blandt andet, at der
ikke blev behov for at ekspropriere
andet end et par kolonihavehuse.
I 2007 var der igen skinnetrafik til Kastrup Station, nu med metrolinje M2.
Tekst og tegning Ninna Feldvoss

Lykken er at have et mål
Anmeldelse af Søren Markvard

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

Sommerens is

Frisklavet Italiensk is hver dag
Lavet på økologisk mælk og fløde
Vaffel eller i bæger
Lille is 20,- • Stor is 30,Tag med hjem is • 1/2 l 49,- • 1/1 l 90,Fra kl. 11.00 hver dag

Garanti
for god is

Jordbær tærter...
... med danske jordbær kun 89,-

sommerens grillflutes
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1 stk. 15,- • 2 stk. 25,-

Bestillinger på fest- og
bryllupskager
Husk! du kan parkere på butikkens
egne p-pladser mens du handler
Åbningstider:
man-fredag kl. 5.30 - 17.30 • Lør. kl. 5.30 - 16 • søn. lukket

Forlaget lancerer JG Gyllings
Endorfino som en roman, der
”dels har et psykologisk og dels
et samfundskritisk perspektiv”,
ja faktisk betegnes den i forlagsteksten på bogens bagside
som en samfundssatire.
Det skal nu ikke forlede nogen læsere til at tro, at det satiriske er fremherskende, bogen er hverken vittig
eller underholdende, tværtimod er
stemningen i bogen og personernes
indbyrdes forhold både skræmmende
og grotesk.
Handlingen udspiller sig i en ganske nær fremtid og fortæller om en
kernefamilie: far, mor og fire børn,
der som alle andre er klar over, at den
fuldendte tilværelse kun kan opnås
ved koncentreret aktivitet i alle døgnets vågne timer. Man skal være frisk
og veloplagt, når man er på arbejde
(44 timer om ugen) og i skole, og i fritiden skal man passe sin intense træning (gerne flere slags) og konkurrere
med både sig selv og alle de andre
idrætsudøvere, samt at man selvfølgelig også skal spise sundt og fedtfattigt og ikke på nogen måde skeje ud.
Med andre ord: livet og tilværelsen levner ikke tid til noget som helst
andet end arbejde og træning, der
er knap nok tid til at nyde sin mad i
fred og ro, for i næste uge skal man
testes både åndeligt og legemligt, så
samfundet kan se, at man opnår gode
resultater.
Selvfølgelig er ikke alle med på
sundheds- og træningsbølgen, men
mennesker af den kaliber bliver anbragt på et reservat på en ø langt fra
det øvrige samfund. Som et led i op-

dragelsen kommer alle teenagere
på guidet tur til reservatet, og
hele bogens midterafsnit er
helliget skildringen af et sådant besøg.
”Hvem er det egentlig, der
bor der?” spørger teenagepigen sin mor og får svaret: ”Dengang du var mindre var det kun
kræftramte rygere, som ikke længere
kunne behandles, der kom over i reservatet, men nu er det også alkoholikere, narkomaner, overvægtige, utilpassede, muslimer, kriminelle og psykisk syge” Pigen spørger videre: ”Men
hvad laver de egentlig derovre?”, og
svaret er: ”Regeringens begrundelse i
sin tid var, at man kunne spare penge
ved at samle alle folk med livsstilsproblemer og sygdomme på ét sted.
Og det har sådan set vist sig at passe.
De laver vist ikke
rigtig noget, men
de er jo også meget syge og dysfunktionelle”.
Bogen er let
læst, lille format, 180 sider,
og hele vejen
igennem hører
vi om kernefamilien, der
med
glade
smil på læben
løber og træner til den store
guldmedalje. Men medaljens bagside er som nævnt både skræmmende
og grotesk, og dén dystre fremtid, bogen skildrer, ligger ikke så forfærdeligt langt væk.
Gylling, JG: Endorfino. 3. udgave.
Forlaget Brændpunkt, 2017

Noget at gå til resten af sommeren

I Glas og Ramme

Værker fra Glasmuseet Ebeltoft møder
grafik fra Kastrupgårdsamlingen

Glas og Grafik udfordrer hinanden i Kastrupgårdsamlingens store særudstilling, hvor indlånte værker fra
Glasmuseet Ebeltoft udstilles side om side med museets
egne værker.
Siden udvidelsen af museet i 2013 har Kastrupgårdsamlingen fået forbedret muligheden for at vise sin
egen samling på over 6000 grafiske værker.
Denne sommer udstilles et udvalg af disse værker
sammen med værker fra Glasmuseet Ebeltoft. Glasmuseet Ebeltoft har venligst udlånt en perlerække af
dets samling af international glaskunst til udstillingen.
Glasmuseet Ebeltoft er et levende museum for moderne
international glaskunst. Som det eneste specialmuseum
i Danmark har det som formål at vise og udvikle den
moderne glaskunst.
Museet har en samling af ca. 1600 værker skabt af

700 kunstnere fra 52 lande.

Unik kunst i glas og i ramme
Som museum for moderne dansk grafik
har Kastrupgårdsamlingen og Glasmuseet Ebeltoft en del tilfælles.
De to kunstarter - glasset og grafikken – har en række fællesnævnere. Det
kræver eksempelvis et særligt værksted og indgående kendskab til selve
håndværket at skabe grafisk kunst og
glaskunst.
Samtidig er glas og grafik kunstarter
som mange kender fra glasværker og
tryk som genskabes og produceres i
serier eller oplag.
Både Glasmuseet Ebeltoft og Kastrupgårdsamlingen arbejder dog med
at præsentere værker som indenfor
deres genrer rummer unik kunstnerisk
værdi - uanset om de skabes i oplag.
Kastrupgårdsamlingen re-aktualiseres
i sammenspillet med glasværkerne i
et møde imellem to særlige museumssamlinger.
Med kunstnere som blandt andet Carl
Henning Pedersen (1913-2007), Frodo
Mikkelsen (f. 1974), Christian Lemmerz (f. 1959) og Malene Landgreen (f.
1962) som repræsentanter for grafikken indgår de moderne glaskunstnere
som Dale Chihuly (f. 1941) Lotte Thorsøe (f. 1964) og Joel Philip Meyers (f.
1934) i et stærkt sammenspil.
Udstillingen er en unik mulighed for publikum for at
se noget af de bedste indenfor skulpturelle glasværker
i sammenspil og dialog med todimensionel grafik af
højeste kvalitet.
Udstillingen er blevet til i tæt samarbejde med Glasmuseet Ebeltoft.

Carl Henning Pedersen, Fuglen og stjerneskuddet,
1992, litografi, Foto Arne Sune Berg.

Kastrupgårdsamlingen indtil 30. sept. 2017

15.06-30.09.2017

Monica Guggisberg, Philip
Baldwin, Cortigiana Aurora
E Spago, 2002, Guardiano
a Spago, 2001. Foto Gert
Skærlund Andersen.

fri
é
entr
www.kastrupgaardsamlingen.dk
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Værker fra Glasmuseet
Ebeltoft møder grafik fra
Kastrupgårdsamlingen

Kultursiderne fortsætter på side 22

20 TÅRNBY BLADET JULI 2017

KONFIRMANDERNE
I TÅRNBY KIRKE
FORÅRET 2017
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Noget at bruge sommeren til

Biblioteket i sommer
Novellekonkurrence 2017

Så er det igen blevet tid til at lukke op for fantasien og
komme til tasterne. Tårnby Bibliotek og Avisen 2770 afholder henover sommeren novellekonkurrence for alle,
der bor eller arbejder på Amager.
I år er emnet frit, så du kan skrive om alt mellem
himmel og jord. Det eneste krav til novellen er, at den
højst må fylde to A4 sider med skriftstørrelse 12 eller
8000 anslag.
Sidste frist for indlevering af noveller til konkurrencen er mandag 18. september kl. 12.00, og vinderne
kåres ved en reception på Tårnby Hovedbibliotek torsdag 5. oktober kl. 17.00.
Juryen nominerer et antal bidrag, hvoraf der kåres
én 1. præmievinder. De øvrige nominerede får 2. præmie. Vindernovellen bringes efterfølgende i Avisen 2770
og på bibliotekets hjemmeside.
Juryen består af redaktør af Avisen 2770 Ulf B. Bjørton, forfatter Sarah Engell og bibliotekar Laura Michelsen.
1. præmie: Gavekort à 500,- kr.
2. præmie: Gavekort à 250,- kr.
Novellen med dit navn, adresse, tlf.nr. og alder mailes
til lnm.hb.uk@taarnby.dk, emne: Novellekonkurrence,
eller sendes til Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10,
2770 Kastrup, att.: Laura Michelsen, mrk. Novellekonkurrence.

Sjov sommer på biblioteket
Sommeren er over os, og alle skolebørn
kan se frem til en dejlig, lang
sommerferie. Og ingen behøver at kede
sig, for det kommer til at summe af liv på
biblioteket. Her er et overblik over alle
aktiviteterne - kreative workshops, film,
spilturnering og meget andet.

Sommerfilm – for børn fra 7 år

Cirkusskole - for de 8-14 årige

FIFA Turnering - for de 8-12 årige

Vil du se, hvordan man laver cirkusakrobatik og måske ligefrem prøve selv?
Kom og se de to artister, Lars Lindegaard Gregersen og Camilla Sarrazin fra cirkus- og teaterkompagniet GLiMT optræde med cirkusakrobatik - og lær selv
hvordan.
Dagen rundes af med en lille opvisning for forældre
og andre tilskuere. Hvis vejret er til det, kommer det
til at foregå på Hovedbibliotekets udendørsarealer.
Fredag 30. juni kl. 14-17/ Billetpris deltagende børn
20 kr.

Tag en pause fra solen og nyd en god film. Programmet byder på tre sjove og spændende film egnet til
børn fra 7 år. Alle film er med dansk tale. Hent programmet på biblioteket.
I uge 28-30 - mandage på Vestamager Bibliotek og
torsdage på Hovedbiblioteket. Fri adgang

Styrer du på grønsværen? Vær med i sommerens
store fodboldturnering på Playstation 4 og afprøv dit
talent. Der er fede præmier på spil.
Tirsdag 11. juli kl. 13. Indledende runder på Tårnby
Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek
Onsdag 12. juli kl. 13 Finalerunde på Hovedbiblioteket. Gratis billetter.
Sommeren byder også på højtlæsning og leg med
robotter og gadgets. Se datoer og tidspunkter på taarnbybib.dk under Børnearrangementer eller hent et
program på biblioteket.

Copenhagen Jazzfestival i Tårnby
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Så kommer der igen aktivitet på den nye
scene foran Hovedbiblioteket, når vi for
første gang stolt kan annoncere at Tårnby
er på banen til Copenhagen Jazzfestival.
Kig forbi biblioteket eller Cafe Lix og Kerner og få en
jazzoplevelse.
Se her hvilke fem koncerter du kvit og frit kan opleve.

Lørdag 8. juli kl. 10 – Børnejazz ved
Richard Andersson NOR
Den dansk/islandske trio spiller underfundig og sprællevende musik der taler til både børn og voksne. Ved
denne koncert fortæller trioen, i børnehøjde, om at
improvisere og finde på musik.

Søndag 9. juli kl. 13 - Richard Andersson
NOR

Andersson spiller jazz, der både er rundet af de gode
gamle dage og smager af nutid og fremtid.

Lokale Richard
Andersson har
fundet sammen med to
af de mest opsigtsvækkende
islandske musikere, nemlig
trommeslager
Matthias Hemstock og saxofonist Oskar Gudjonsson. Trioen spiller
underfundig og sprællevende jazz

Lørdag 15. juli kl. 13 - Jazz på Scenen ved
Møllehøj/Andersson/Fryland

Fredag 14. juli kl. 16 - Eftermiddagsjazz på
Biblioteket
Denne koncert rykkes indendørs på biblioteket, da vi
skal have gang
i det store
flygel. Tangentvirtuosen
Ben Besiakov
med trommeslager Kresten
Osgood og
bassist Richard

Møllehøj er en af Danmarks bedste unge jazzguitarister. Han var en af Hugo Rasmussens foretrukne guitarister i de sidste år. Trommeslager Andreas Fryland
kendes fra scener her og der og alle vegne i det københavnske jazzmiljø og bassist Richard Andersson
agerer motor i denne energiske trio.

Søndag 16. juli kl. 13 – koncert ved
Richard Andersson UDU
Den sidste
koncert bliver eksperimenterende.
Her får vi et
band hvor
udtryk, nerve
og spontanitet sættes
højere end
vellyd. Hvor
lytteren aldrig kan føle sig sikker på noget og alligevel
altid er i gode hænder.

Noget at tage sig til i sommerferien
Sommerbogen:

Anmeld bøger og vind en
Sommerbogen er en stor læsekonkurrence
for de 7 til 14-årige

Sommerbogen er folkebibliotekernes landsdækkende
læsekonkurrence børn og unge mellem 7 og 14 år, hvor
deltagerne i konkurrencen blandt andet kan vinde bøger og iPads.
- Vælg, læs og anmeld en bog – enten på skrift eller
som video - og send den til Biblo.dk, fortæller Bente
Nielsen, Biblioteksleder.
- Hvis du også sender anmeldelsen til Tårnby Kommunebiblioteker, se mail i INFO, deltager du i en ekstra
ugentlig lodtrækning om en bog.
De bedste anmeldelser kåres af bibliotekarer og Biblos redaktion. Sidste frist for at indsende anmeldelser
er lørdag 26. august.

Sommersjov - Tårnby Kommunes
Sommeraktiviteter

Programmet er delt ud på skolerne og kan ses på
www.us.taarnby.dk under Sommersjov 2017.
Der er tenniscamp, badmintoncamp, kajakroning
& kajakpolo, svømmeskole, selvforsvar, karate, luft-

Kreativt Krydsfelt

– kom og vær med!

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

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

Billetter og info

INFO:
Email til biblioteket:
bm.hb.uk@taarnby.dk)
www.biblo.dk/sommerbogen/sommerbogen

akrobatik, åben svømmehal, FDF-dag med spejderne,
Krea-kirke og meget mere.
Desuden er der aktiviteter i samarbejde med Kulturzonen, Naturskolen og klubberne i Tårnby
Tilmelding på Tårnby Ungdomsskoles hjemmeside
www.us.taarnby.dk eller på tlf. 3250 1751.

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

- på Hovedbiblioteket tilbyder forskellige workshops, hvor du kan afprøve dine kreative evner

Sommer på stranden: Stenmaling - for børn
fra 9 år

Dekorér fine
sten på Klub
Tårnbys base
ved Kastrup
Søbad sammen
med kreative
sjæle fra Tårnby
Bibliotek. Vi
stiller poscatuscher og sten
til rådighed.
Mandag 3. juli
kl. 13-15 i Klub
Tårnbys base ved Kastrup Søbad. Fri adgang. NB: Bemærk placering.

Rysteglas med strandting - for børn fra 6 år
Tag en bid af stranden med hjem. Lav dine egne, fine
rysteglas med sten og skaller fra stranden. Kom og

vær med - vi hjælper dig godt i gang. Vi har alle nødvendige materialer, men du er velkommen til at tage
dine egne favoritsten og -skaller med.
Tirsdag 4. juli kl. 13-15 på Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter.

akvareller udstiller vi på biblioteket efter workshoppen.
Onsdag 5. juli kl. 10-12 på Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter.

Akvarelworkshop - for børn fra 8 år

I uge 27 kan du tage en pause fra sol og strand, og
fordybe dig i at dekorere fine sten ved det kreative
bord på Hovedbiblioteket. Vi stiller posca-tuscher og
sten til rådighed.
Tirsdag 4. til søndag 9. juli på Tårnby Hovedbibliotek
i åbningstiden

Har du lyst
til at mikse
farver og afprøve akvarelteknikker?
Biblioteket
stiller materialerne
til rådighed,
men du må
gerne medbringe et motiv du kunne tænke dig at male.
Bibliotekets akvarelcafé for voksne deltager i workshoppen og kommer med gode tips og tricks. Vores

Sund efterlysning

Sommer perleplader - for alle aldre
Lav dine helt egne unikke sommermotiver. Vi hjælper
dig på vej med motiver og ideer, og du får alle dine
perleplader med hjem. Vi sørger for perler, plader og
varme på strygejernet.
Mandag 31. juli kl. 11-15 på Tårnby Hovedbibliotek.
Fri adgang.

- Hvem gør Tårnby sundere?

Sundhedsprisen 2017 – 10 års jubilæum

Kandidater efterlyses

Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person,
virksomhed, institution eller forening, der har gjort noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune.
Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet skal gå til at
understøtte det sundhedsfremmende arbejde.

Kandidater efterlyses

Indstillinger til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med
begrundelse på maks. en A4 side senest den 11. september 2017.
Du kan enten sende indstillingen via brev til Sund-

hedsCenter Tårnby,
Kamillevej 4, 1.th.,
2770 Kastrup, eller sende en mail
til sundhedsuge@
taarnby.dk.
På kuverten/i emnefeltet skriver du
’Sund efterlysning’.
Prisoverrækkelserne finder sted i sundhedsugen onsdag den 11. oktober 2017 kl. 18.30 i Sundhedshuset i
forbindelse med Tårnbyløbet.
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Sundheds-ambassadører 2017
– 10 år jubilæum
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør noget særligt for folkesundheden i Tårnby
Kommune. De udnævnte ambassadører får et beløb på
2.500 kr., som skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for at få en plads i
Tårnby Kommunes komité for sundhed.

Stenmaling for børn og voksne

Noget at bruge sommeren og hele næste år til

Næste skoleår på US10 Tårnby
På US10 Tårnby har vi været
i fuld gang med dels at have
elever til eksamen, men
samtidig gøre klar til næste års
elever. Der er pt. tikket ca. 110
ansøgninger ind til 10. klasse i
skoleåret 2017/18

hvilken klasse, de skal starte i.
Derefter påbegynder en 8 dages introduktionsperiode, der vil klæde eleverne
på til det kommende skoleår.

Lærerne arbejder hårdt på at evaluere,
udvikle og forberede næste skoleår på
US10 Tårnby, og vi glæder os meget til
at byde velkommen til det nye kuld onsdag 9. august kl. 9.00.
Som sædvanlig vil eleverne blive budt
velkommen af alle skolens lærere og
vejledere i salen og først her få at vide,

Eksamen er en fest…
…det skulle det i hvert fald gerne være
Det er her, eleverne får en enestående
mulighed for at vise alt det, de har lært

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.

På US10 Tårnby har vi nu for alvor været i en eksamensperiode. Såvel de skriftlige som de nmundtlige eksamener er vel overstået i løbet af maj og juni måned.
Skolen har emmet af koncentration og engagement.
Eksamen er kulminationen på et års skolearbejde, der
skulle stå sin prøve. Vi har mødt den ene elev efter den
anden, som stolt og lettet kom ud af eksamenslokalet
efter at have ydet sit bedste. Eksamensperioden sluttede 22. juni, og vi har fejret eleverne til dimissionen
23. juni, som vi fik lov at afholde i Kulturhuset Kastrup
Biograf.

Kulturzonen i juli og august
Lær at synge og spille på Tårnby Musikskole

Den 17. august slår vi igen dørene op for undervisning og
masser af musikoplevelser på Tårnby Musikskole.
Musikskolen tilbyder soloundervisning i mange forskellige instrumenter og sang samt kor, bands, orkestre og
spændende hold for de 0-9-årige.
Der er få ledige pladser til trompet, valdhorn, violin,
trækbasun, obo og tuba samt på holdundervisning for de
0-9-årige.
Skynd dig at tilmelde dig på kulturzonen.net/musikskolen, mens der endnu er plads. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.

Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage:
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Løbehold på Kulturzonen
Kulturzonen har oprettet et løbehold, hvor alle er
velkomne. Amager Atletik Club stiller trænere til

Aktiviteter på Kulturzonen i uge 27 og 31
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Kom og deltag i nogle spændende aktiviteter på Kulturzonen. I disse to uger kan du lære luftakrobatik og pimpe
din cykel samt spille rolle- og brætspil med professionelle entusiaster.
Læs mere om de enkelte aktiviteter under begivenheder på www.facebook.com/kulturzonen. Send en mail til
info@kulturzonen.net, hvis du gerne vil deltage.
4.-6. juli og 1.-3. august kl. 10-16. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.

rådighed, og det betyder, at træningen bliver motiverende og varieret.
Vores mission er at gennemføre 5 km til Tårnbyløbet onsdag 11. oktober kl. 17.30 under Tårnby
Kommunes Sundhedsuge.
Har du lyst til at have det sjovt og komme i
bedre form i en god og hyggelig atmosfære, så mød
omklædt hver onsdag kl. 18 i Caféen på Kulturzonen.
Kom og løb med os. Vi glæder os til at se dig!
Start onsdag 9. august kl. 18 - gratis. Kulturzonen,
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.
Info: Ruth Kjær, info@kulturzonen.net, tlf. 3076
0335.

Noget at bruge hele sommeren til

Natur, friluftsliv og møgbiller
Fra Naturcenter Amager kan
man lave et væld af forskellige
ture, ud i Naturpark Amager
hele sommeren
Du kan opleve fugle, planter, insekter,
køer, heste og får. Eller der kan tilbringes
hyggelige timer ved lejrbålet med snobrød, pandekager og popcorn.

Stik hænderne i lorten.
Friluftshuset vil hele sommeren have
”Møgbiller” som tema. Møgbiller er fantastiske, fuld af farver, og så lever de af
og i lort. Tag med en friluftsvejleder på
møgbillejagt. Bevæbnet med skovl og
spand dykker I ned i kolortene.
Friluftshuset kan også hjælpe dig med
oplysninger om den tur, jeres familie har
lyst til i Naturpark Amager. Her kan I
nemlig leje masser af friluftsgrej, cykler,
en kikkert, bålgrej eller vandhulsudstyr,
lige til at bruge.
”Hestefolden Kanalvej” har også åbent
fra tirsdag til søndag i hele juli måned.
Her kan de små børn komme ud og opleve hvordan det er at ride på en pony.

Dagen kan eventuelt sluttes af med en
middag på naturcenterets eget traktørsted, Traktørstedet Vestamager.
Hele sommeren 2017, i Naturpark Amager, Frilufthuset, Granatvej 5, 2770 Kastrup.

Info:

Naturcenter Amager:
www.naturcenteramager.dk
Hestefolden Kanalvej:
www.hestefoldenkanalvej.dk
Traktørstedet Vestamager:
www.traktørstedetvestamager.dk

Blå Base fanger ny fisk i Øresund
Af Frederik Leerhøi, Blå Base

Den Sortmundede Kutling er nu kommet til
Øresund og vi har fanget den første ved Blå
Base i Kastrup Lystbådehavn
Arten er hvad man kalder en invasiv art i Danmark. Det
betyder at den har spredt sig fra et andet område og
kommet ”kunstigt” ind i de danske farvande. Her kan
den skade og udkonkurrere de danske arter og dermed
ødelægge biodiversiteten i lokale økosystemer. Oprindeligt stammer den Sortmundede Kutling fra brakvandet i Sortehavet og det Kaspiske Hav. Det er derfor den
kan trives i saltfattige farvande som Øresund.
Den Sortmundet Kutling kan sammenlignes med
Dræbersneglen, eller som den rigtigt hedder Iberisk
Skovsnegl. Ligesom Dræbersnegle er den Sortmundede Kutling en ædemaskine, som æder en hel masse,
meget hurtigt. I havet æder den især blåmuslinger og
rejer.
Den store appetit kan fiskere mærke i form af mindre

fangst og dermed indtjening. Når Sortmundet Kutling
bliver en dominerende art, udkonkurrerer den andre
arter, som små fladfisk og hjemmehørende kutlingearter. Der opstår også problemer ved, at den kommer ind
i søer og åer, hvor den æder fiskeæg fra for eksempel
laks og åleyngel, og dette har konsekvenser både økologisk og økonomisk.

Skal spises væk
Sortmundet Kutling har heldigvis naturlige fjender i
brakvandet. Det er store gedder og aborrer, men deres
bestande er desværre begrænsede. Forskernes svar på
hvordan dette problem skal løses, er at vi skal spise
den Sortmundet Kutling væk. Så torsk og laks skal
byttes ud med Sortmundet Kutling, så vi kan få fiskeri
i gang på arten. Det kan være måden, vi kommer
problemet til livs og dermed redder de danske økosystemer.
– Så værsgo at spis! Kig forbi Blå Base i sommerferien for at se den frosne Sortmundet Kutling.

Sortmundet kutling skal spises væk, siger Frederik Leerhøi fra Blå Base i Katsrup Lystbådehavn. Blå Base er
Tårnby Naturskoles base i Kastrup Havn og på stranden
i nærheden.

Naturcenter Amager
Åbningstider i Friluftshuset
1. juli – 13. aug.:
Alle ugedage 10-17

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand hele
sommerferien og alle lørdage og søndage kl. 10-14.

FLERE ROVFUGLE nyder
godt af Kalvebod fælleds
store naturområde som
bl.a. denne Rørhøg.
Foto: René Fokdahl,
Amager Fotoklub.
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1. april - 30. juni:
Hverdage: 9-15. Weekend/ helligdage: 10-17

Fugleunger er ikke i nød

Siden 1. april har Dyrenes Vagtcentral
modtaget 1078 henvendelser fra
bekymrede borgere, der mener at have
fundet en fugleunge i nød på jorden. Men
fugleunger er sjældent i nød, fordi de
opholder sig på jorden

Af Anne Palm-Henriksen
Fugleunger kan opholde sig på jorden af mange årsager, men en af de sidste årsager er nød. Lærkeunger
vokser op på jorden, da deres rede befinder sig dér.
Andre fugleunger kan være hoppet ned på jorden, fordi
et rovdyr opdagede deres rede.
- Jorden er selvfølgelig et farligt sted for fugleunger - men ikke så farligt som en rede, der er opdaget.
I nogle scenarier kan fugleforældre afgive et bestemt
kald, som faktisk beordrer ungerne til at forlade reden.
Og fugleforældrene kan sagtens passe deres unger, når
de er på jorden, forklarer Michael Carlsen, biolog hos
Dyrenes Beskyttelse.

Kun nøgne fugleunger er i nød
De fugleunger, som ikke burde opholde sig på jorden,

Fugleunger er ikke nødvendigvis i nød, bare fordi de
opholder sig på jorden. Men hvis de endnu ikke har
hverken fjer eller dun, skal de hjælpes tilbage til reden
- deres egen rede vel at mærke.

er dem uden fjer. Her bør ungen hjælpes op til dens
rede igen, men kun hvis man er sikker på, at det er
fugleungens oprindelige rede.
- Fugleunger uden fjer har meget dårlige overlevelseschancer, hvis ikke de kan hjælpes tilbage i deres
egen rede, udtaler Michael Carlsen.
De fugleunger, der godt kan opholde sig på jorden,

Få rådgivning hos Dyrenes
Vagtcentral før du handler

Ring 1812 hvis fugleungen:
• har synlige skader (uden at håndtere den)
• ligger på siden/ryggen
• ligger med hovedet forover ned mod jorden
Står man i en situation, som denne eller er man
i tvivl, kan man ringe til Dyrenes Vagtcentral på
1812 og få rådgivning til, hvordan situationen skal
håndteres. Man bør dog altid ringe før, man begynder at håndtere fugleungen, da rådet i mange
tilfælde vil være, at det er bedst for fugleungen at
lade den være.
har oftest ikke en særlig lang hale eller en pæn og glat
fjerdragt. Deres fjerdragt er stadig ved at udvikle sig,
hvilket kan få dem til at fremstå pjuskede og stakkels.
Men hvis de har fjer, selv pjuskede fjer, og opholder sig
på jorden, så er de ikke i nød.
Befinder en pjusket fugleunge sig dog midt på en sti
eller et andet sted, hvor den kan få skader, så bør den
blot transporteres hen til nærmeste buskads eller andet
sikkert opholdssted. Herfra vil fugleungen fint og sikkert kunne klare sig.

Snup en nat i naturen
Lune, lyse nætter og nattergalesang lokker
danskerne ud at sove i det fri. Men hvor må
du egentlig sove, og hvordan kan du gøre
det?
Shelter, hængekøje, bivuak, telt eller under åben himmel. I skoven, på stranden eller på terrassen. Mulighederne for at få en dejlig friluftsoplevelse i nattetimerne
er mange, og hvis du har styr på mulighederne kan du
få mere ud af sommeren.

Find et shelter i skoven
Der findes et stort netværk af sheltere over hele landet.
Friluftsrådet har givet tilskud til, at foreninger og private har opført flere end 2000 sheltere og lejrpladser over
hele landet og Naturstyrelsen har omkring 750 lejrpladser med sheltere eller mulighed for at slå telt op.
Desuden er der omkring 200 skovområder under Naturstyrelsen, hvor der er fri teltning.

Hop i land og sov med bølgeskvulp
Friluftsrådet oplever, at der kommer flere og flere sheltere ved kysterne, hvor man kan komme sejlende i
kajak, kano eller sejlbåd og slå sig ned og falde i søvn
med bølgeskvulp og mågeskrig som godnatsang.
- Det giver nye og rigtig gode muligheder for at overnatte, fordi man gerne må sove på stranden men ikke
må slå et telt op, siger Astrid Bjørg Mortensen.

FAKTA: Hvor må du overnatte i naturen?
• I offentligt ejede skove må du opholde dig hele døgnet, men kun slå telt op der, hvor det er angivet.
• På stranden må du ikke slå telt op, men gerne sove
under åben himmel i sovepose, under din kano/jolle.
• I Naturstyrelsens skove må du gerne sove i hængekøje, så længe du ikke beskadiger træerne, ligesom du
altid må krybe i soveposen og sove under åben himmel.
• I private skove må du ikke være mellem solnedgang
og klokken 6 om morgenen. Du skal altid spørge om lov

til at overnatte på private arealer.
• Find primitive lejrpladser, på udinaturen.dk eller i bogen Overnatning i det fri.
• Læs mere om overnatning i det fri på Friluftsrådets
kampagneside oplevmere.nu

GOD SOMMER
Tårnby Bladet´s medarbejdere og frivillige holder en velfortjent sommerpause.
Næste Tårnby Bladet udkommer fredag 4. august. Vi ønsker både vores læsere og
annoncørerer en herlig sommmer.
Redaktionen er uregelmæssig bemandet i juli,
... men vi læser mail fra distancen, så bare skriv.
Kom-

mende udgave af Tårnby bladet er fredag 4. august

Deadline er 31. juli - store korrekturannoncer dog allerede fredag 28. juli.
Vi udsender nyhedsbrev og opdaterer www.taarnbybladet.dk også i juli
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På www.taarnbybladet.dk kan du finde tidligere udgaver tilbage til 2004
Ekstra-udgave fredag 10. november i anledning af kommunalvalget tirsdag 21. november.
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TÅRNBY LOKALAFDELING
JULI • 2017

VANDREHOLD

Et dusin friske vandrere trodsede blæsten
denne onsdag, og gik en herlig tur på den
skønne kalvebod fælled. Det blev en tur i rask
tempo. Dog ikke mere end der var luft til at
hyggesnakke og indsuge de mange indtryk
fra den afvekslende natur. Mange flere burde
deltage. Mød op onsdag kl 10 ved røde port
Ugandavej. Her tager Margit pænt imod
og leder os gennem de spændende stier,
til vi igen står ved porten, en mindeværdig
oplevelse rigere.(Speedholdet) består
som regel af 10-12 personer. Vi vandrer
5-10 km. når vejret tillader det. Tempoet er
rask, med en god puls. Husk det ikke er for
gangbesværede.

SØNDAGSCAFÉ
LOKALAFDELINGEN 30 ÅR
Vores lokalafdeling har 30-års fødselsdag i år
og det fejrer vi i Postkassen søndag den 30.7. kl.14
Kom og oplev en musikfortælling ved Rebecca
Forsberg Svendsen om The Sound of Music.
Hør Rebeccas smukke sang, musik og levende
fortælling. Vi serverer kaffe og fødselsdagskage.
Øl/vand/vin kan købes til SøndagsCafeens
sædvanlige små priser. Tilmelding er nødvendig.
Tilmeld på vores mail eller på telefon 2629 8016
Kontoret holder åbent for tilmeldinger (dog ikke
kontanter): tirsdag den 4. juli og onsdag den 5. juli
Beløbet, 50,00 kr., kan betales ved overførsel til
4183 4183098047 eller ved MobilPay 2170 0516
Beløbet kan også, efter aftale, betales ved indgangen.
Vi glæder os til at se jer.

VORES FASTE AKTIVITETER:

CYKLING
Cykleholdet griller på "Sneppen" 17. juli.
Klar på cyklerne kl. 10.30 ved p-pladsen Finderupvej.
Husk grilpakkerne.
Grill-kul 5 kr. der afregnes på stedet.

IT-hjælp (PC-café)

TUREN TIL BALLONPARKEN

Handymænd og IT hjemme hos dig

SVØMNING, KASTRUP SVØMMEHAL
Til svømmerne på holdene tirsdag og torsdag:

I bedes snarest melde tilbage, hvis I ikke
ønsker at fortsætte til næste sæson.Der er
sidste frist for betaling af næste sæson fredag
de 11. august 2017 på konto i Danske Bank
reg.nr. 4183 konto 11798640 med oplysning
om navn, holdnr. og medlemsnr. Prisen for
sæsonen er kr. 300,- pr. person.Sæsonen
begynder henholdsvis tirsdag den 5. september
og torsdag den 7. september

Der var fuldt besat på turen. Der var masser af
spørgsmål til vores rundviser Frede Norbrink,
som tog os på en tur gennem det spændende
område. På grund af det store fremmøde, vil
turen måske blive gentaget.
KASTELLET I KØBENHAVN

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16

Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12

Bridge

Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag kl. 12.30-15.30 Bridge-undervisning
Solgården, Nordmarksvej 90,Kastrup

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16 (fra september)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16 fra 14. august

Fotoworkshop, Biblioteket kamillevej 10
Mandag den 10. april. 8. maj. 22. maj kl. 14 -16
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.

iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12 fra september
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12 fra september
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt Lis: 23 11 32 81) fra september
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00

IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30 fra september
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej (Venteliste)
Onsdag. fra oktober (Kontakt Solvej)
Amagerhallen

STJERNER I NATTEN

Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15

KONTORET HOLDER SOMMER LUKKET
TIL OG MED SØNDAG DEN 30. JULI 2017

FRILUFTSFESTIVALEN I VÆGTERPARKEN
Ældre Sagen trodsede
vejrguderne og stillede op
med bl.a. petanque. Trods
det dårlige vejr lykkedes
det arrangørene at
gennemføre et humørfyldt
program med musik,
fodboldleg, pandekagebagning over bål, med
meget mere. Dårligt vejr
kræver bare tøj derefter.
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13
Besøgstjenesten
Kontakt til bisidder
Vågetjenesten
Aflastning af demensramte familier

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15

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

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.

Whist, Postkassen

.

Tirsdag kl.12-15

.

LOKALAFDELINGEN
KASTRUPVEJ 324
TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Facebook: Ældre sagen tårnby

TÅRNBY BLADET JULI 2017 27

Igen i år var Ældre Sagen til stede med en
stand på dette fantastiske arrangement, hvor
hundredvis af børn og voksne havde brugt det
dejlige vejr til et besøg. Børnene fik lov at have
en levende krabbe i hånden, Redningstjenesten
demonstrerede hvordan man, ved at skære
taget af en bil, får tilskadekomne befriet. Det
nye værested for mænd bød på smagsprøver,
for bare at nævne et par af de aktiviteter der
var repræsenteret. Ældre Sagen bød ind med
bl.a. gættekonkurence "Antal bolsjer i de
udstillede glas". 184 friske besøgende var med
på spøgen og gættede med.
Husk arrangementet til næste år. Det er bestemt
et besøg værd.

Torsdag den 7. september .2017 går turen til
Kastellet i København. Vi mødes ved indgangen
fra Langeninie kl.12.45
Prisen for denne spændende oplevelse er 50 kr.
Min.10 - max. 25 deltagere. Tilmelding senest
14.august.Tilmelding og mere information:
Kontoret Kastrupvej 324.

Hvilken bog skal du læse denne sommer?
Hvorfor skal man læse bøger? For mig er
svaret enkelt. Bøger gør os klogere på os
selv og den verden, vi lever i. Når man
læser, skabes et rum, hvor man får en
tiltrængt tænkepause. Bagefter kan man gå
videre i livet; rigere, klogere, modigere, og
måske endda som et lidt bedre menneske.

for stræberne! Storslået, dyb, til tider
utilgængelig, men afgjort et nærmere
bekendtskab værd. Ifølge den amerikanske
nobelpristager, T. S. Elliot, svarer en sang i
Dantes Komedie til et værk af Shakespeare,
og Komedien som helhed, der består af
100 sange, svarer til alle Shakespeares
dramatiske værker! Sikke en mundfuld.
Men et sådant måltid vil du aldrig fortryde,
for Komedien beskriver temaer, der er
højaktuelle, fordi de er eksistentielle. Læs
Komedien, og bliv mærket for livet.

De bedste bøger har kraft til at forvandle
menneskers liv. Der er ingen tvivl om, at
Biblen er en bog. Den er faktisk et lille
bibliotek bestående af 66 bøger, fordelt
med 39 i Det Gamle Testamente og 27 i Det
Nye Testamente. Men der er heller ingen
tvivl om, at Biblen har forandret mange
menneskers liv til det bedre. Jeg tror,
verden ville være et bedre sted, hvis vi
læste nogle flere bøger.

Jeg ved ikke, hvor megen varme, vi får i den
kommende tid. Men jeg kan godt love dig, at
hvis du læser ét af de ovenstående værker,
vil nogle ekstra solstråler falde på dig i den
sommer, der allerede nu varsles af træernes
blomstring, fuglenes sang og solens bane på
himmelbuen.
Martin Herbst, sognepræst

Hvilke bøger skal man så læse? Her kommer
4 forslag til sommerlæsning.
1. Joseph Roth’s Job, er en dybt
fascinerende opfordring til at få øjnene
op for livets skønhed, når man mindst
venter det. En herlig genskrivning af den
gammeltestamentlige bog om Job, der
mister alt og alle, men alligevel ender som
en lykkelig mand.
2. Jobs Bog er en rigtig klassiker, der har
inspireret nogle af verdenshistoriens største
forfattere. Victor Hugo skrev, “Hvis alle
bøger skulle ødelægges i morgen, og jeg kun
måtte behold et værk, ville jeg redde Job.”
Hvorfor er Jobs Bog gået over i historien?
Fordi fortællingen beskriver tilværelsens
dybeste temaer, som eksempelvis angst,
uretfærdighed, vrede, løgn, bedrag, tro,
selverkendelse og håb med hudløs ærlighed,
der har haft en befriende virkning på læsere
gennem tiderne.

3. Alle har hørt om Søren Kierkegaard, færre
har læst lidt af ham, og endnu færre har
læst blot et af hans værker i dets fulde
længde. Som dansker skal man i hvert
fald læse et værk af Kierkegaard. I så fald
foreslår jeg Kærlighedens Gerninger. Værket
er en vidunderlig udfoldelse af kærlighedens
væsen, både i dens dæmoniske, forføreriske
og guddommelige udgaver. Kærlighedens
Gerninger burde være pligtlæsning, før man
indleder et længerevarende forhold eller
gifter sig.
4. Sidst, men ikke mindst foreslår jeg
Dantes Guddommelige Komedie. Den er

Aktiviteter - Juli
Gudstjeneste hver søndag. Ingen øvrige
arrangementer.

Aktiviteter - August
Musik-andagt – En tid til eftertanke
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
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Gudstjenester
Juli				
Søndag
2.
kl. 10.00 3. s e. trin. Luk. 15,1-10		
Søndag
9.
kl. 10.00 4. s. e. trin. Luk. 6,36-42		
Søndag 16.
kl. 10.00 5. s. e. trin. Luk. 5,1-11		
Søndag 23.
kl. 10.00 6. s. e. trin. Matt. 5,20-26		
Søndag 30.
kl. 10.00 7. s. e. trin. Luk 19,1-10 		
August				

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6.
13.
20.
27.

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

8. s. e. trin. Matt. 7,15-21		
9. s. e. trin. Luk. 16,1-9		
10. s. e. trin. Luk. 19,41-48		
11. s. e. trin. Luk. 18,9-14		

Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe

Julie Aaboe
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Martin Herbst

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 1. august kl. 10.00

Livets dans – Med Broder George

Alpha-kursus i Kristendom

Grill-Ulvetime – Skal din
familie være med?
Kom til grill med ulveteamet.
Traditionen tro griller vi efter
gudstjenesten.

Vi er glade for igen at kunne byde
velkommen til danseworkshop med den tyske
franciskanermunk Broder George. Oplev en
unik underviser, glæden ved bevægelse,
fællesskab i dansen og en anderledes
indgang til bøn og meditation. Der vil være
dansk oversættelse.
Husk dansevenlige sko og løst tøj anbefales.
Vi byder på en forfriskning. Det koster ikke
noget at deltage. Tilmelding ikke nødvendig.
Værter: Danseleder Kamilla Bugge &
sognemedhjælper Lone Madsen.
Fredag 11. august kl. 16.30 – 19.30

Menighedsrådsmøde

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Korsvejskirkens menighedssal.
Tirsdag 22. august kl. 19.00

Offentligt budgetsamråd

Amagerland Provsti afholder offentligt
Budgetsamråd. Mødet afholdes i
Korsvejskirkens menighedssal.
Onsdag 23. august kl. 19.00

Korsvejskirken inviterer til Alpha-kursus
med opstart 29. august 2017. Alpha er et
kursus for de, der er nysgerrige og gerne
vil vide mere om, hvad kristendommen er.
Alpha er for dig, der vil undersøge de
dybere spørgsmål i tilværelsen og som
kunne tænke sig at lære noget mere
om den kristne tro. Alpha er bygget op
over 12 sessioner, 12 tirsdage frem til
slutningen af november + en hel lørdag.
Vi begynder hver aften med et fælles
måltid.
Hver uge er der et oplæg om et emne
ved forskellige oplægsholdere, og efter
oplægget sætter man sig i grupper og
taler om indholdet af oplægget. Vi
afslutter hele forløbet med en Alphafest, hvor I, som deltager, kan invitere
en ven med, som kan have interesse i at
deltage på næste Alpha.
Deltagelse er gratis. Tilmelding til
kirkekontoret på tlf. 3251 7424 senest
den 1. august 2017.
Se det endelige program på
www.korsvejskirken.dk

Koncert – med Ole Reuss
Schmidt

Med på menuen i år høster vi også fra
Ulvetimens køkkenhave. Kom og vær
med.
Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og mens kødet griller, kan
børnene lege på græsset og de voksne
slappe af i solen.
Vi åbner dørene kl. 16.30, og begynder
gudstjenesten kl. 17.
Af hensyn til madlavning vil vi gerne
have tilmeldinger senest
mandag 28. juli kl. 12.
Send en mail til lone@korsvejskirken.dk,
hvis din familie skal med! Det koster ikke
noget at deltage, men du er velkommen
til at give et bidrag!
Torsdag 31. august kl. 16.30.

Korsvejskirkens organist Ole Reuss Schmidt
spiller værker af Johann Sebastian Bach,
Carl Nielsen og Charles-Marie Widor. Fri
entré.
Efter koncerten er der reception - alle er
velkomne.
Lørdag 26. august kl. 16.00

Kontakt

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

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

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

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.

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

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

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Skynd jer ud af døren, konfirmander
Det var knapt efterår første gang I satte
jer i den støvede konfirmandstue. Det
blev vinter alt imens I traskede henover
gårdpladsen for at komme dertil. Og
da foråret kom fulgte sommerfuglene
i maven. Sommeren stod på spring
før I kom i skjorter, hvide kjoler, iført
sneakers, med vandkæmmet hår.
Aldrig har I været mere nervøse,
sjældent har I set smukkere ud, mere
end nogensinde følte I faktisk at I havde
hjemme på den gamle matrikel.

Nu var lidt af kirken blevet din.
På bænken bag søjlen til højre, og dér
hvor lyset falder ind på knæfaldet.
Pladsen bagerst i konfirmandlokalet med
stribede gardiner og en grøn tavle. Så
mange eftermiddage gik med overvejelser,
ord og kage. Søndag formiddage med
musik og bønner. Og så alt det usynlige.
Alt det som tiden som konfirmand gav
dig med, som ikke har ord endnu. Det
lyder flot, men jeg tror det er sådan
det er. At der sker noget med os, når vi
kommer i kirke, noget som vi ikke helt
har ord for. Som lever i os og som vi
aldrig glemmer. Det har noget med Ånd
at gøre.
I konfirmander bliver ofte beskyldt for
kun at være der for festens og gavernes
skyld. De siger, at I ikke tager stilling, og
at der ikke længere er nogen, der tror på
Gud. I hvert fald ikke unge mennesker.
I øvrigt er det håbløst umoderne at blive
konfirmeret. Og det ville da sikkert også
have været nemmere bare at holde en
fest.
Men de undervurderer jer. I unge, der
konfirmeres i dag, er unge mennesker
med holdninger, meninger, tro og
overbevisninger. Også med tvivl og
masser af spørgsmål, men I er unge
mennesker, der tør vade ud i det ukendte
og se hvad der sker.

I Tårnby Kirke vil vi fra september
give børnefamilier mulighed for
at blive del af vores nyetablerede
Familiekor.
Koret indbyder til fællesskab og
samvær på tværs af generationer, når
skolebørn (0.-3.klassetrin) og deres
forældre/bedsteforældre mødes for at
synge og være sammen i et kor.
Og det er lige præcis det tro er. At
springe ud på de 70.000 favne i tillid
til det man håber på. Og opleve at man
bliver grebet, at man ikke er alene. Det
er først når man slipper alt det sikre og
kendte at livet åbner sig op på ny. Og der
er så meget mere endnu, der venter os.
Det var godt, at I kom. Kirken er jeres,
ikke min, ikke de andre præsters eller
kun for nogle særlige. Den er jeres, den
er vores. Vi har nydt hver eneste gang I
kom. Og vi håber at vi ses igen en dag.
I ved jo hvor døren er – kirkedøren. I
skyndte jer ud igennem den, ud i livet,
ud til festen, til jeres mennesker – præcis
som I skulle. Og det var sikkert en
festligt dag, helt som det skulle være.
Og når I en dag trænger til at komme
igen, så ved I hvor den samme dør er. Så
kan I altid komme ind, lægge jer på en
bænk. Høre en sang. Bede en bøn. Finde
det sted i verden, hvor der himmelhøjt til
loftet, og en, der vil lytte til jer.
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Koret er for dig, der synes det kunne
være sjovt at bruge din sangstemme,
lære ny musik, nye sange og salmer at
kende, og få lov at synge i det smukke
gamle kirkerum.
Så tag en voksen under armen og vær
med!
Koret henvender sig til dig, der går i
0.-3.klasse og dine forældre/en anden
voksen.
Det foregår hver tirsdag kl.17.0018.00 i Tårnby Kirke/sognegården.
Opstart tirsdag 5. september kl.17.00.
Tilmelding: Følg vores hjemmeside
www.taarnbykirke.dk for tilmelding,
som starter i august.

Fra Tårnby Kirke, Ida, Karsten og mig:
Tillykke med konfirmationen, og Gud
velsigne jer.
						
Desirée Risum

Gudstjenester
Juli
Søn 2. 		
Søn 9.		
Søn 16. 		
Tors 20. 		
Søn 23.		
Søn 30. 		

Familiekor

Højmesse 3.s.e.trin.					
Højmesse og Erindringscafe				
Højmesse					
Aftengudstjeneste					
Højmesse og sommerudflugt				
Højmesse					

10.00
10.00
10.00
19.30
10.00
10.00

Risum
Nielsen
M. Hansen
Nielsen
Nielsen
M. Hansen

JULI 2017

Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd, men andre
er også meget velkomne. Vi mødes ofte et par
gange om måneden som regel den 3. torsdag
til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.
Derudover mødes vi til frokoster og udflugter.
Så er du blevet alene, eller har du på anden
måde fået tid og lyst til socialt fællesskab efter
gudstjenesten, så kom og vær med. Vi vil gerne
lære dig at kende og har tid til at lytte til dit liv
og dine problemer.
I juli mødes vi:
Søndag 9. juli til gudstjeneste kl. 10.00 med
efterfølgende kaffe og ”Erindringscafé” ( se
nærmere omtale)
Torsdag 20. juli til aftengudstjeneste med
”ønskekoncert” hvor kirkegængerne selv vælger
aftenens salmer. Efter gudstjenesten er det
kaffe i konfirmandstuerne.
Søndag 23. juli til gudstjeneste kl. 10.00 med
efterfølgende frokost på restaurant Le Perr
i Kastruplundgade. Efter frokosten er der
mulighed for at se en udstilling om glaskunst
på Kastrupgård.

Erindringscafé

Søndag 9. juli fortsætter vi med Erindrings
caféen.
Vi er nu nået til 40érne, og der vil – som sidst
– være fotokopieret nogle typiske ting fra det
årti. Er der nogen, der har nogen ting eller
billeder fra de år, er de meget velkomne til at
tage dem med, så vi alle kan have glæde af at se
dem.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100
Torsdag 27. juli kl. 10.30 ved Karsten M.
Hansen.
Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet
på Irlandsvej fredag 28. juli kl. 10.50 ved Ida
Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi
sammen med Aktiviteten fra kl. 10.30
Gudstjenesten finder sted i Aktivitetens lokale
i glasgangen for enden af afdeling G.
Babysang…
... er slut for denne gang, men vi starter igen
til efteråret. Du kan ringe og høre nærmere hos
Ida Nielsen på 3250 4186 eller tilmelde dig på
mail: idni@km.dk
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. Vi
synger og danser, lærer sange og salmer, nogle

Indskrivning til konfirmation 2018
Nåede du ikke indskrivningen!
Du kan stadig nå at blive konfirmeret i 2018,
du skal bare henvende dig til en af præsterne.
• Elever fra Løjtegårdsskolen til Karsten Møller
Hansen.
• Elever fra Nordregårdskolen til Ida Nielsen.
• Elever fra Amager Privatskole til Desirée
Risum.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

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

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

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist: Poul Anders LyngbergLarsen. Priorvej 6,3.th., 2000
Frederiksberg Tlf.: 6184 2218, e-mail:
pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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med fagter til.
Det er gratis at deltage i Babysang, men da der
er stor efterspørgsel, vil vi gerne have afbud,
hvis du har tilmeldt dig, og alligevel ikke kan
deltage.

Det sker også i
Kastrup kirke:

KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard

Juli
Søndag 2. juli kl. 11
Allan Ivan Kristensen

ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530

Søndag 9. juli kl. 11
Elizabeth Laursen

Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Søndag 16. juli kl. 11
Susanne Worm
Steensgaard
- og efterfølgende
sommerskøn frokost i
gårdhaven

aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
		
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
Stemningsfoto fra
aftenen, ”Tapas i det
eml@km.dk.
store rum”. Foto: Bent
Tlf. 5144 8112
Jansen

Søndag 23. juli kl. 11
Susanne Worm
Steensgaard
Søndag 30. juli kl. 11
Allan Ivan Kristensen

Kordegn
		
Sandra Burrett

Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse
hver søndag kl. 11

smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré

I rækken af ”Tapas i det store rum” var folketingspolitiker, og tidligere minister i flere
omgange, Bertel Haarder oplægsholder onsdag 7. juni. Foredragsholderen trak linjer fra
reformationstiden op til nutiden. På nederste foto står Bertel Haarder sammen med aftenens
arrangør, sognepræst Susanne Worm Steensgaard inden oplægget. Foto: Bent Jansen.

I 1517 gav det genlyd i hele
Europa, da munken Martin Luther
i 1517 efter lang tids overvejelse,
grundige studier af Biblen og mange
universitetsforelæsninger, rettede
en hård kritik mod den handel med
afladsbreve, som var blomstret op i løbet
af senmiddelalderen.
De 95 teser er et radikalt opgør med den
katolske kirkes ideer om, at mennesker
med pengegaver og gode gerninger
kan sikre sig et bedre liv efter døden. I

nogle af teserne afviser Luther pavens
mulighed for at tilgive synder og eftergive
skyld. Den myndighed har kun Gud,
fastslog Luther. Kirken skal blot forkynde
om Guds tilgivelse.
Det var de teser, der gav stødet til
dannelsen af den lutheranske kirke.
Hvilke teser sætter Bertel Haarder
som afsæt til en ny retning for kirken af
2017, fem hundrede år senere end de
første blev hamret op på kirkedøren i
Wittenberg?

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110

32 TÅRNBY BLADET JULI 2017

Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Endnu ligger vores dejlige gårdhave
tom efter en hyggelig sankt Hans aften,
men der vil komme flere arrangementer når vejret tillader det.

Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk

Bogudgivelse af Martin Herbst:

De syv glæder
En perspektivrig debatbog
om amputeret kristendom
midt i markeringen af 500året for Martin Luthers Reformation
Martin Herbst, præst ved Korsvejskirken og underviser på
Præsternes Efteruddannelse,
går i sin nye bog ind i kampen
for mere refleksion og forståelse af os selv som moderne
og mere eller mindre kristne
mennesker.
Med bogen ’De Syv Glæder’, som netop er udkommet, fastholder Herbst, at
læren om de syv dødssynder
er en skatkiste af indsigt for
det moderne menneske. En
indsigt, der giver læseren
selv et rigere liv, men også en
indsigt, vi desværre vendte
ryggen under Reformationen.
- Det var decideret ulykkeligt, da kristendommen gjorde det forbi med f i l o s o fien. Siden
Reformationen
har vi
som

... Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder

kristne og som kirke nemlig
fornægtet værdien af hele
den græske tradition, og vi
har fornægtet traditionen
om de syv dødssynder, der
opstod i 400-tallet, fortæller
Martin Herbst.
De Syv Glæder er en kærlig
hilsen fra Martin anno 2017
til Martin anno 1517. Herbst
mener, at vejen ud af folkekirkens krise og ikke mindst
vejen ud af det moderne
menneskes mere eller mindre
erkendte eksistentielle krise
er, at vi tager Martin Luther
ned fra piedestalen.

ledet, mener Martin Herbst.
- Det modsatte af frådseri
er ikke askese, men et godt,
livsbekræftende frådseri og
det modsatte af liderlighed er
ikke cølibat, men god sex. Det
modsatte af grådighed er ikke
fattigdom, men konstruktiv
grådighed og det modsatte
af vrede er ikke mildhed, men
legitim vrede. Det modsatte

af dovenskab er ikke flid,
men dyb, eksistentiel hvile,
det modsatte af misundelse
er ikke overbærenhed, men
god misundelse og jalousi,
der er befordrende for kærlighedsforholdet og det modsatte af hovmod er naturligvis
ikke ydmyghed, men en sund
stolthed, siger Martin Herbst
og fører således i De Syv Glæ-

der bevis for, at traditionen
om dødssynderne peger på
sprudlende livsbekræftelse.
Martin Herbst: De syv
glæder, 2017. Forlaget
Cornfield Press.

Ikke så meget at fejre
Martin Herbst mener ikke, vi
nødvendigvis har så meget at
fejre i år.
- Luther mener jo, at mennesket kun er godt, hvis det
tror på Kristus og kommer i
kirke. Men er man ikke god,
når man gør noget godt? Og
er man ikke ond, når man gør
noget ondt - uanset om man
går i kirke eller ej?
- Luther ser mennesket
som vantro, hvis det ikke tror
på den kristne Gud. Det er et
kæmpe problem, for så er vi
på den, hver gang vi møder
en muslim, en jøde, en hindu
eller en ateist.
Herbst efterlyser en kristendom, der adresserer det
hele menneske, som både
består af krop, sjæl og ånd.
Og det er lige præcist her,
traditionen om de syv
dødssynder kommer ind i bil-

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

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

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie indtil torsdag 7. september, hvor vi
mødes til 40års Jubilæumsbrunch kl.10.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
God sommer - Vi ses igen til banko fredag 25.
august 2017.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Tur ud af huset, tilmelding se opslag. Onsdag 5. juli.
Sommerfest/fællesfrokost vi hygge med egen
madpakke og der vil være underholdning med Bordinghus Spillemænd. Fredag 28. juli kl. 14.00.
Ferielukket fra 2. august. Vi mødes igen fredag 1.
september kl. 14.

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
Ferielukket hele juli måned. Start tirsdag 1. august

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

Høreforeningen

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

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Sommerferie indtil 17. august

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Sommerferie i hele juli måned.
Vi mødes igen torsdag 17. august kl. 14 til sang,
musik og hygge og besøg af Finn Williams Rejser.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med
psykisk sygdom. Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S.
Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757
5333. amager@bedrepsykiatri.dk
Ingen informationer modtaget

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250
9061
Sommerferie indtil tirsdag 15. august, hvor vi
holder Lisbeths 75års fødselsdag.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 25.
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v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

PINSE PÅ FEMØREN. Tolv kirker på Amager mødtes traditionen tro til fælles
pinsegudstjeneste på Femøren 2.pinsedag. Her er præsterne fanget af Gunnar Larsen,
Amager Foto Klub.

I regn og slud skal reklamerne ud
Foreningen bag nærværende avis og de mange frivillige, der hver måned får den
til at blive til virkelighed,
fik på den årlige sommerudflugt et sjældent indblik
i, hvem der egentlig sørger
for, at Tårnby Bladet kommer ud til byens borgere
Tekst og foto:
Jesper Israelsen

Har du også været frustreret
over det irriterende grå omslag af genbrugspapir, som
ligger om ugens stak af reklamer? I så fald kan du tage det
roligt, for det er omslaget, der
sørger for, at du ikke får andre reklamer end dem, du har
bedt om.
To, der i hvert fald ikke er
irriterede over omslaget er
Henrik Bast og Henrik Norsbo,
da de på grund af omslaget
ikke får tusindvis af klager fra
frustrerede borgere, som enten har fået forkerte reklamer,
eller fået reklamer, selv om de
har bedt om at blive fri.
De to gange Henrik er begge kundekonsulenter i FK Distribution, som er det selskab,
der sørger for omdelingen af
ugens reklamer – og en gang
om måneden også denne
avis. Og det er dem, der viser
rundt.

25 millioner om ugen
Vi er nemlig på besøg på FK
Distributions produktionsanlæg i Taastrup, hvor der hver
dag året rundt samles et godt
stykke over en million reklamer. Det giver, hvis man regner ugeaviserne med i omegnen af 10 millioner tryksager,
der skal uddeles i det danske
sommerland alene på Sjælland. Og så har virksomheden
endda et endnu større anlæg i
Tilst uden for Århus, hvor der
hver dag samles cirka 1,5 million reklamer. Det giver i alt
cirka 25 millioner tryksager
om ugen - inklusive alle lokalaviserne.
- Der er ikke, om jeg så må
sige, lige meget tryk på hver
uge. Vi har spidsbelastning
i den første og sidste uge i
hver måned, fortæller Henrik
Norsbo, som ikke lægger skjul
på, at det er de to uger, der
netop er tættest på de flestes
lønningsdag.
Det betyder også, at vi er
nødt til at have en meget fleksibel arbejdsstab, og dermed
både faste og løse medarbejdere. Udover selvfølgelig de
cirka 12.000 bude vi har ude
omkring i landet.

En fjerde pakkelinje på vej
I Taastrup er der tre pakkelin-

- Vi har tre forskellige pakkelinjer, og normalt er de alle i brug. Men i spidsbelastningsperioderne har vi brug for mere kapacitet, så vi er i gang med at bygge en fjerde pakkelinje,
fortæller Henrik Bast fra FK Distribution, mens Heinrich Ehrenreich, Michael Petersen og
Kathrine Pedersen fra Tårnby Bladet lytter interesseret.

jer, hver med 55 pakkestationer. En sådan pakkelinje kan
klare omkring 75.000 reklamebundter om dagen. Nu er
man så i gang med at bygge
en fjerde pakkelinje, og da
alle de nuværende i reglen er
i brug, så er der brug for ekstra kapacitet til spidsbelastningsperioderne, hvor alle
pakkelinjer vil være i gang.
Bemandingen er i de tilfælde
med treholdsskift.
- De enkelte virksomheder
leverer selv deres reklamer
til os, og vi sørger så for at
pakke dem individuelt i forskellige bundter til de enkelte
borgere. Det bliver til en del,
og hver dansk husstand får
vel i gennemsnit 600-650
kilo reklamer om året, fortæl-

ler Henrik Bast begejstret og
fortsætter: Alene Bilka-reklamerne bliver leveret med 10
lastbiler hertil hver uge!

TB får særbehandling
Det er kun reklamerne, der
pakkes automatisk. Lokalaviserne som for eksempel Tårnby Bladet lægges manuelt ind
i bunken af de enkelte bude.
Dem er der cirka 9000 af i
alderen 13-17 år plus cirka
3000 voksne omdelere.
Får alle de reklamer så ikke
kunderne til at vælge dem
fra?
- Nixen bixen, og det har vi
tænkt på. Vi ejer nemlig også
den elektroniske ”konkurrent” minetilbud.dk, fortæller
Henrik Norsbo med et stort

smil og slutter:
- Danmark er suverænt
det største reklamemarked i
Europa. Kun Holland kommer
i nærheden. Og selv da udgør
det kun 70 procent i forhold
til det danske marked.

Fakta om FK

FK Distribution er stiftet af
Richard Bunck i 1965, da
han startede Omegns Kureren, som er forløberen
for Søndagsavisen. Siden
blev det til Forbrugerkontakt, som siden er blevet
til FK Distribution, og som
flyttede til Høje Taastrup i
2004.
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Det bliver til rigtig mange reklamer i løbet af en uge. Cirka 25
millioner, hvis man tæller anlægget i Århus med.

Henrik Norsbo er vældig fornøjet over FK Distributions
udbredelse på det danske og efterhånden også europæiske
marked. Der er masser af eksportmuligheder, forklarer han
her bladforeningens interesserede formandsfrue, Anette.

Medlemmerne af foreningen bag Tårnby Bladet kiggede nysgerrigt med, da Tårnby Bladets
medlemmer var på rundvisning i et af Europas største reklamepakkeanlæg.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

VALGKAMP I GANG: Der er ingen grund til at gemme valgkampen om pladserne i
Kommunalbestyrelsen til de sidste to uger før valget. Flere politiske partier havde stande på
Korsvejsmarkedet, hvor deres idéer til styringen af Tårnby Kommune de kommende fire år
blev luftet. Erik Gregersen og Leif Haak delte indsatsen mellem Erik Gregersens kandidatur
til Regionsrådet og fremtiden for Amager Hospital og Leif Haaks ambitioner om at komme i
Kommunalbestyrelsen.

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
Der blev tid til hyggelig
uformel personlig og politisk
snak med Bjarne Thyregod,
Leif Haak og Carsten Fuhr ud
for enhedslistens telt.

• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •

Å PÅ CYKELTUR: Alternativet
i Tårnby gjorde sig meget
synlige i dagene op til
Pinsen, hvor de flere dage
blev set cyklende rundt
i kommunen med deres
festlige Store Å på en
anhænger. Vejen gik blandt
andet forbi Tårnby Rådhus,
hvor de cyklende nok har
et stort ønske om at kunne
indtage en plads eller to,
efter kommunalvalget til
november.

Nye muligheder for tilskud til natur og friluftsliv
Udlodningsmidler til friluftsliv åbner nu puljen for
ansøgninger om tilskud til
friluftsliv igen - med nye
spændende temaer og kriterier for tilskud, der skal
udvikle friluftslivet og gøre
naturformidlingen bedre. Fri-

luftsrådet har udpeget seks
temaer, som de ønsker at fordele udlodningsmidlerne til
friluftsliv, så de skaber størst
mulig værdi. Der vil både
være tilskudsmuligheder for
de større udviklingsprojekter
og for de mindre, konkrete

tiltag, som en forening eller
en gruppe ildsjæle drømmer
om at sætte i gang. Fristen
for at søge om tilskud er den
1.oktober 2017. Man kan se
mere om temaer og muligheder for tilskud på www.
friluftsraadet.dk/tilskud.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

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

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

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag

Filmoversigt

ABERNES PLANET

DAN MAR KS-

Opgøret er en efterfølger til Abernes
planet: Revolutionen.

ÅBNINGSTIDER

PRE MIE RE

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.

Caesar er tilbage, og han bliver sammen med de
andre aber tvunget ind i en dødbringende konflikt
med en gruppe bevæbnede mennesker, der er
under ledelsen af den nådesløse Oberst.

BILLETPRISER
OG RABATKORT

Aberne lider stort tab, og den vise chimpanse må
nu kæmpe en indre kamp med sine instinkter,
for at kunne planlægge retfærdighed for sine
artsfæller

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 hel-aftensfilm,
for- og danmarkspremierer.

NÅR NOGET SLUTTER

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

TULIPANFEBER

www.kulturhusetkastrupbio.dk

DAN MAR KS-

GRUSOMME MIG 3

Den nye superskurk og tidligere barnestjerne
Balthazar Bratt er fuldstændig besat af den figur,
han spillede i 80’erne og han skal snart vise sig at
være Grus sværeste modstandere til dato.

KIDNAPNING
FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

Tony er fraskilt og pensioneret. Han lever et stille
og lidt ensomt liv. En dag får han besked om,
at moren til universitetskæresten Veronica har
testamenteret en dagbog til ham. Den tilhørte
Tonys bedste ven, der senere også blev kæreste
med Veronica.
Det fører til et gensyn med den stadigt
dragende ungdomskæreste, og snart
begynder fortidsminderne at vælte frem; den
første kærlighed, det knuste hjerte, svigtet,
fortrydelserne, skylden. Kan Tony se sandheden
i øjnene og tage ansvar for de ødelæggende
konsekvenser, hans handlinger havde for så lang
tid siden?

DUNKIRK
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

Amsterdam i 1600-tallet. Den velhavende og
aldrende købmand Cornelis Sandvoort hyrer en
ung maler til at male et portræt af sin unge,
smukke hustru, Sophia og ham selv.
Sophia og maleren forelsker sig i hinanden,
mens hun sidder model for ham. De indleder
en passioneret og hemmelig affære og mens
tulipanfeberen er på sit højeste, iværksætter de to
elskende en risikabel og livsfarlig plan for at sikre
en fremtid sammen.

Kidnapning er en hæsblæsende nyfortolkning af
Bjarne Reuters første bog i den populære Bertram
serie – eller sagt på dansk: Olsen Banden og
Blinkende Lygter for hele familien.

HISTORIEN OM KAPTAJN
UNDERHYLER, dansk tale

1 – 2/7:
8 – 9/7:

kl. 13.30
kl. 13.30

fr. u. 7

DEN BEDSTE MAND

30/6 – 5/7:
kl. 19.45
6 – 12/7:
kl. 17.45
t. o. 11
Visningerne 6 – 12/7 er med danske
undertekster.

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT
30/6 – 5/7:

kl. 20.15

GRUSOMME MIG 3, 2D – dansk tale
30/6:
1 – 2/7:
3 – 5/7:
6 – 7/7:
8 – 9/7:
10 – 12/7:
15 – 16/7:
22 – 23/7:

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

17.30
13.00
17.30
17.15
13.00
17.15
14.00
13.30

+ 15.15 + 17.30
+ 15.30 + 17.15
+ 16.00
+ 15.00

Den unge dreng Peter Parker prøver at DANMARKSPRE MIE RE
balancere sit liv med at gå i skole og
samtidig vil være en del af Avengersholdet og redde verdenen. Heldigvis får han hjælp
af Iron Man.

© Warner Bros. Pictures

©Henrik Petit

SPIDER-MAN: HOMECOMING

Hvordan kidnapper man en rigmandsknægt til en
fastelavns fest ? Det er det store spørgsmål hos
Bertrams familie, der af deres småkriminelle Onkel
Georg, bliver hvirvlet ind i et kidnapningsforsøg
af rigmandsdrengen, men tingene går ikke som
planlagt. Men som 8-årige Bertram erklærer:
”Hvem siger at forbrydelse ikke betaler sig”?
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© Scanbox

© UIP

© SF Studio

PRE MIE RE

Da tyske tropper i maj 1940 går mod vest
ind i Holland, Belgien og Frankring bliver
trehundredtusinder af britiske og allierede tropper
omringet af fjendtlige styrker omkring Dunkirk. De
er fanget på stranden med ryggen til havet.
De står over for en umulig situation.

NÅR NOGET SLUTTER
30/6 – 5/7:
6 – 12/7:

kl. 18.00
kl. 20.00

Danmarkspremiere
t. o. 11

ULV I FÅREKLÆDER – dansk tale

1 – 2/7:
kl. 15.45
Danmarkspremiere

fr. u. 7

SPIDER-MAN: HOMECOMING, 3D
6 – 9/7:

kl. 19.30

SPIDER-MAN: HOMECOMING, 2D
10 – 12/7:
13 – 18/7:

kl. 19.30
kl. 20.15

KIDNAPNING

Forpremiere
8 – 9/7:
kl. 15.00
Danmarkspremiere
13 – 14/7: kl. 17.30
15 – 16/7: kl. 13.30 + 15.30 + 17.30
17 – 21/7: kl. 17.30
22 – 23/7: kl. 13.00 + 15.30
24 – 26/7: kl. 17.30
fr. u. 7

ABERNES PLANET: OPGØRET, 2D
13 – 18/7:
kl. 19.45
19/7:
kl. 17.00
20 – 21/7:
kl. 19.30
22 – 23/7:
kl. 20.15
Danmarkspremiere

TULIPANFEBER

13 – 18/7:
kl. 18.00
19/7:
kl. 19.30
22 – 23/7:
kl. 17.30
24 – 26/7:
kl. 19.30
Danmarkspremiere

DUNKIRK

20 – 26/7: kl. 17.00 + 20.00
Forsalget til Dunkirk starter 7/7 kl. 12.00
Programmet for perioden 26/7 – 3/8 kan
ses på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra
slutningen af uge 28.

GLiMT-performer fik Reumert pris
Skuespiller, lokaldanser og
performer glimtede indenfor scenens RAMMER
Bo Madvig modtog i juni den

prestigefyldte
Reumertpris
for årets danser. Det er en
scenekunstpris, som gives
til kunstnere, der har udført

de bedste præstationer i sæsonens forestillinger. Dette
fik han efter sin medvirken i
forestillingen RAMMER skabt
af det Tårnbybaserede scenekunstkompagni Glimt og
egnsteatrene Limfjordsteatret og Vendsyssel Teater.
Forestillingen er en heftig
blanding af fysisk teater,
dans og akrobatik, der omhandler sociale regler. Med
en avanceret scenografi af
tårnhøje vægge, der drejer
rundt og skaber forskellige
genkendelige rum. Forestillingen turnerede i vinter
rundt i hele Danmark og
GLiMT planlægger at genopføre forestillingen.

Ind og ud ad vinduerne

Bo Madvig i
forestillingen
Rammer.
Fotograf Lars
Horn.

I motivationen for prisen
skriver Reumertkomiteen:
- Bo Madvig kan kravle på
væggene. I RAMMER glider
han ind og ud ad vinduerne
med sin smidige, smalle krop,
som om han tilhører sin helt
egen art. Han styrer stille de

andre dansere, men han kontrollerer allermest sig selv
– helt ud i kroppens alleryderste led, ja, næsten længere.
Man kan ikke undgå at blive
berørt af denne stærke kropskunstner.

Kunstfestival

på Badstuevælen i Dragør
afvikles Den årlige Dragør
kunstfestival, som i år gæstes af Torben og Gabriela
Strøm.

Manden selv
Bo Madvig, der fyldte 55 i år,
har i år 40 års jubilæum som
professionel scenekunstner,
og kroner dermed en lang karriere med den flotte pris. Han
har i løbet af karrieren bevæget sig fra Cirque d’Hiver i Paris over den sydamerikanske
jungle til Det Kongelige Teater. I dag bor han i et hyggeligt
haveforeningshus på Amager
og siger selv om prisen:
- Jeg er dybt beæret. Det
er en kæmpe anerkendelse
for min lange karriere og det
fysiske arbejde, jeg som performer præsterer i RAMMER.

Torben viser fotografier og sine unikke dybtryk,
blandt andet motiver fra
Dragør.
Gabriela Strøm maler
ofte giraffer, inspireret af
den amerikanske psykolog
Marshall B. Rosenberg´s
”giraf-sprog”
fortæller
Flemming Damskiv, VISVA.
Lørdag 8. juli kl. 10-17 og
søndag 9. juli kl. 10-16.

Islandske heste nær byen

En stor flok islandske heste
græsser nu på Kalvebod
Fælled på Amager få kilometer fra Rådhuspladsen for
at forbedre forholdene for
områdets unikke fugleliv

Få øje på hestene
Du kan opleve synet af de
islandske heste ved stran-

SOMMERSHOWS:
Onsdag

5. juli:

Testshow med MOLLY THORNHILL og ANDERS NIELSEN

Torsdag

6. juli:

Standup OPEN MIC med MARK LE FEVRE som vært

Onsdag 12. juli:

Testshow med MARTIN NØRGAARD

Torsdag 13. juli:

Standup OPEN MIC med TINE MARIE som vært

Onsdag 19. juli:

Testshow med MIKKEL RASK og MASOUD VAHEDI

Torsdag 20. juli:

Standup OPEN MIC med JACOB TAARNHØJ som vært

Onsdag 26. juli:

Testshow med MARTIN NØRGAARD og MIKKEL KLINT THORIUS

Torsdag 27. juli:

Standup OPEN MIC med MOLLY THORNHILL som vært

Onsdag

2. august: Testshow med MARTIN NØRGAARD og SANNE SØNDERGAARD

Torsdag

3. august: Standup OPEN MIC

Fakta om Naturpark Amager

Onsdag

9. august: Testshow med SANNE SØNDERGAARD og JAKOB SVENDSEN

• 3.500 ha sammenhængende
naturlandskab
• 25 km kystlinje fra Islands
Brygge til Dragør
• 300 eller flere fuglearter
kan træffes i den varierede
natur
• 450 plantearter, hvoraf nogle er meget sjældne
• Mulighed for at overnatte i
shelters og på lejrpladser
• Mange hundrede kilometer
cykel og vandresti
bbark

Torsdag 10. august: Standup OPEN MIC
Onsdag 16. august: Testshow med MARTIN NØRGAARD
Torsdag 17. august: Standup OPEN MIC
Torsdag 24. august: Standup OPEN MIC
Til ALLE shows i juli og august har vi special-sommerpris:
Køb én billet og ta en ven med gratis! Alle shows starter kl. 20.00, og du kan bestille
billetter (45,- til 65,- kronertil det hele på www.teaterplay.dk:

TEATER PLAY • Strandlodsvej 7 - 2300 S • www.teaterplay.dk
kontakt@teaterplay.dk • Tlf: 2184 5773
Teaterledelse: Mille Berg & Christina Sørensen
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De er netop blevet sat ud på
engene på Kalvebod Fælled,
der er en del af Naturpark
Amager. I alt 75 heste skal
sammen med en flok Galloway kvæg pleje strandengene, så vadefugle som engryle,
rødben, vibe og brushane har
de bedste forhold til at yngle
og søge føde.
- Det er et skønt og anderledes at se 75 islandske heste, der nyder livet på engene,
mens de hjælper vadefugle.
Islandske heste er nøjsomme
dyr, og samtidig er de ikke
kræsne. Selv stride græsser,
som andre hesteracer og kreaturer lader stå, æder de med
velbehag, siger Jes Aagaard,
Naturvejleder i Naturstyrelsen Hovedstaden.

dengene omkring Klydesø.
Enten fra Reservatvej eller fra
fugletårnene på Dæmningen.
Det er ikke tilladt at færdes
på strandengene, hvor hestene går, da det er den del af
Kalvebod Fælled, hvor der er
færdselsforbud hele året. Her
har fuglene helle. Hestene må
heller ikke fodres.
Hestene er ejet af en lokal
forpagter og kan opleves helt
frem til november, hvor de
flytter tilbage til stalde, når
området bliver for vådt.

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

OPSLAGSTAVLEN

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

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Tlf. 21
15

Miele-vaskemaskine.
Defekt kilerem, ellers i god stand.
Hjælp til rep. af kilerem ydes. Model
Novotronic W 8620. Originale papirer
medfølger
Prisen ikke afgørende.
4038 0450

Mahogni borde med sku
ffe
og sideklapper. Pris 30
0,4038 0450
Loppemarked
Haveforeningen
Søndervang.
Kongelundsvej 211.
Søndag 9. juli kl 11-16.
Kom og få en hyggelig
dag
Salg af kaffe og kage, øl
og vand, is og pølser.
Bus 33 lige til ”døren”.

Salg

Pilliv

af ta

uyt o
vale

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

Glarmester Helge Nymand

Sofa, 3 lænestole og
rundt
sofabord. Chippenda
le-stil
mahogny med rosent
ræs-udskæringer. Lad os tale
om det.
Prisen ikke afgørende
.
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Tage Bruun
50 90 85 07
Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby bladforening og alle kan få
optaget indlæg, som dog undergår en redaktionel behandling og vurdering
August-udgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 4. august 2017
Deadline er mandag 31. juli 2017 kl. 10

DE FØRSTE STUDENTER HEJSER FLAGET PÅ TG:
Temperaturen var nået over de 20 grader, da årets første
hf-student Søren Swartz Munksgaard var til eksamen i dansk
mandag 19. juni. De første stx-studenter sprang ud noget før,
da de var oppe i faget AT, som ikke har forberedelsestid.
På billedet ses rektor Mette Ringsted sammen med Lise
Hindsgaul, Cecilie Rosendal og Maya Being 3c, Andreas
Preisler Østed 3d, Marie Bruun Elmbak og Sally Pabst
Sørensen 3w.
Flaget blev hejst og eksamen fortsatte ufortrødent til og
med onsdag 21. juni. (i skrivende stund er alle eksamener
overstået og de 20 grader og sol er udskiftet med plaskende
regn, mens studenter våde og kåde er på forældrevisit).
Billedet kunne også hedde ”Med hiv og sving” uden
hensyntaget til eksamensresultatet.

Malmø milliardsatser på eldrevne busser
Eldrevne busser for 3,2 milliarder på otte af Malmøs
buslinjer i stedet for sporvogne og cykelsatsninger for
en halv milliard svenske kroner. Sådan ser kommunens
planer ud for kollektivtrafiksatsninger frem til år 2031, når
de har færdigforhandlet med staten om finansieringen.
Sammenlagt bliver knap fire milliarder kroner investeret
og kommunen påtager sig at bygge 28.550 nye boliger i
perioden. Det er den største investering for Malmø siden
Citytunnelen.
Malmø vil udvide bybus koncept Malmø Expressen men nu
med elektriske busser. Foto: Nyheder Sound
DRUKNET BÅDTRAILER: Lørdag morgen 24. juni måtte
havnens folk hente en bådtrailer op af vandet for enden af
slæbestedet. Var det uheld, eller drengestreger? Ingen havde
på daværende tidspunkt meldt om hændelsen! Foto Ole
Gjedved.

Tårnby Bladet laver ikke sig selv
Bag Tårnby Bladet stå entusiastiske medlemmer af Tårnby Bladforening.
Det er interessant at producere Tårnby Bladet,
men det er også tidskrævende,
så flere hænder og hoveder kan bruges
Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor dine interesser
kan bruges i fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og...
Tårnby Bladet er i gang med sin 25. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone
for det. Det betyder, at bladets annoncepriserne er rimelige, og bladet kan
omdeles gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre
skæve påfund.
Tårnby Bladet er også med til at lave byens nemmeste internet-portal: www.
taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

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

Se www.taarnbybladet.dk

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