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Bevægelse
i militære
ruiner

Amager er godt befæstet
med adskillige forter, som nu
har en fredeligere funktion
Igen i år var Tårnby Kommunes
og Ungdomsskolens store bevægelsesdag henlagt til Kongelundsfortet.
Godt 350 unge fra skolernes 7. og 8. årgange snusede
til capoeira, karate og jujitsu
under ledelse af eksperter fra
foreninger i Tårnby.
Årets bevægelsesdag bød
på et nyt tiltag; akroyoga repræsenteret af Akroyoga København, hvor eleverne fik
trænet balance og styrke, den
legende og utroligt styrkekrævende disciplin parkour var
til stede, og Ungdomsskolens
egne undervisere stod for
thaiboksning, dans, drama og
crossfit. Foto: Ivan Olsen.
Læs mere på side 28.

De flyvende superbørn
kommer til Tårnby
Flying Superkids indtager
Tårnby med hæsblæsende
underholdning og masser
af nye numre i starten af
august
Af Terkel Spangsbo

Hovedstaden tog så godt
mod Flying Superkids i 2017
(og alle årene inden), at superbørnene næsten ikke har
kunnet vente med at komme
tilbage.
De optræder derfor med
fire forestillinger i Tårnby
fra tirsdag 31. juli til og med
lørdag 11. august som en del
af deres sommerturné. I Øresundsparken (ved Femøren
station) bliver superbørnenes kæmpe telt-produktion
opstillet, og derefter går det
løs med deres efterhånden
berømte blanding af gymnastik, akrobatik, spring, dans,
masser af højt humør og fed
musik.
- Vi glæder os rigtig meget
til at vende tilbage til hovedstaden. Sidste år var der jo
nærmest landskampstemning
til forestillingerne, så det ser
vi frem til at opleve igen. Vi
var også så heldige, at billet-

terne var udsolgt længe før
premieren, og det er selvfølgelig også på grund af
den store efterspørgsel, at vi
glæder os rigtig meget til at
vende tilbage, fortæller Lars
Godbersen, direktør for Flying
Superkids.
“Superbørnene”
lægger
hvert år stor vægt på fornyelse af forestillingen. Over
vinteren og foråret har de for
fuld gas trænet og udviklet på
en masse nye numre, som nu
er klar til at få premiere.
Med billet til

Flying Superkids får gæsterne også gratis adgang til et
kæmpe udendørs aktivitetsområde, som åbner to timer
før forestillingen. Der kan
man blandt andet afprøve sin
indre Superkid på trampoliner og hoppeborge eller lære
fede tricks af tidligere superbørn ved forskellige workshops.

Allégårdens dilemma
Den spektakulære gård på
Tårnbyvej 51 er angrebet af
skimmelsvamp og fugt
Af Terkel Spangsbo

Allégården anno 1858 har
fået konstateret næsten
alle de sygdomme, en gammel bygning kan få. Gården,
som er hovedbygning fra et
tidligere gartneri, er anvendt
til selskabslokaler og mødested for Boligselskabet TKBs
medlemmer i Allégården.
Indtil videre er al udlejning stoppet fra 1. september, mens afdelingsbestyrelsen overvejer, hvad der
videre skal ske. Renovering
for millioner eller etablering
af nyt fælleshus.
Driftschef i boligselskabet Allègården, Sune
Rasmussen, understreger, at der ikke
er truffet nogen beslutninger om man vil
renovere eller rive ned og
bygge nyt.

Beboerne spørges

PRAKTISK INFO: Flying Superkids i Tårnby
11 forestillinger tirsdag 31. juli – lørdag 11. august
Billetter på www.flyingsuperkids.com

- Det bliver i sidste ende et
spørgsmål, som lejerne skal
tage stilling til og det bliver
tidligst om tre måneder, siger Sune Rasmussen til Tårnby Bladet.
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Allégården er i ”familie”
med to andre afdelinger i
TKB og det er med i de kommende overvejelser, om et
nyt fælleshus/selskabslokaler skal indgå i familieskabet
eller om det skal være et
projekt for Allégården alene.
Allégårdens lejemål udgør
mere end 80 procent af TKB.
Det var ved en screening
for miljøfarlige bygningsmaterialer samt gennemgang
for fugt, skimmel og råd,
foretaget af Skandinavisk
Bio-Medicinsk Institut A/S,
de mange skader blev kortlagt.
Blandt andet fandt man, at
vægge i kælderen var generelt opfugtede. I stueetagen
fandtes opfugtning i både
ydervægge og indervægge i
relation til fodpaneler, og relativ fugtighed under trægulve var kritisk høj. Den opstigende fugt gav lugtgener
og risiko for skimmel, råd og
svamp i relation til gulve og
fodpaneler.
Ydermere fandt man asbest i rødt vinyl på toiletterne på 1. sal, hvide køkkenfliser samt eternitplader
i skunk-rummene.

Bedreviden eller mangel på viden
NU VAR DEN DER IGEN – en helsides annonce
i min avis for et produkt, som jeg ikke aner
hvad er. Flere gange i den forløbne uge har
avisen bragt den samme annonce og med mit
kendskab til annoncepriser, gætter jeg, at produktet kan tjene prisen på annoncen hjem.
Jeg vender tilbage til annoncen.

© Ivan Givskov

Billeder genkendt

Jeg faldt over billederne fra nedrivningen af industribygninger på Glamsbjergvej.
Ejeren af snedkerværkstedet Jørgen Arvid Olsen døde 46
år gammel af et hjertetilfælde over de svære tider i byggebranchen. Han var ellers, som medlem af Amager Cykel Ring,
regerende sjællandsmester i Old boys II og havde været på
træningstur kun et par dage før. En af hans sønner Jack Arvid
Olsen blev bl.a. årets fund i Amager bladet og senere professional cykelrytter i Belgien
Det er trist af se, at alle de små håndværksfirmaer bukker
under og erstattes af boligbyggeri
Med hilsen Peter Hansen

SAS og Apollo indgår milliardaftale

Gæsterne hos charterrejsebureauet Apollo kommer også næste sommer til at flyve med SAS. Apollo og SAS har indgået en
ny aftale til omkring én milliard svenske kroner om charterflyvninger i Europa i sommersæsonen 2019.
Aftalen betyder, at SAS kommer til at flyve charterflyvninger
for Apollo fra 20 lufthavne i Danmark, Sverige og Norge til 30
feriedestinationer rundt om i Europa.
SAS kommer dermed til at flyve hovedparten af Apollos chartertrafik i sommersæsonen næste år, ligesom det også er tilfældet denne sommer.

FØRST – ja det er det så ikke, det var det med
annoncen – vil jeg gengive en sentens af Mark
Twain, amerikansk journalist og forfatter, som
i forbindelse med en artikel om sygdom og
gode råd (BT ville have elsket den artikel, men
har måske rigeligt i deres hoved-repertoire
om sygdom, død og ulykke). Men Mark Twain
sagde i den forbindelse, at han aldrig læste
lægebøger (og med garanti heller ikke BT om
ikke andet så af den grund at han dør i 1910
og BT først grundlægges i 1916), da han ikke
ville risikere at dø af en trykfejl.
HAN VAR I ØVRIGT SUBLIM TIL CITATER, som
”Da jeg var 14 år, var jeg forbavset over, hvor
uintelligent min far var, - da jeg blev 21 var jeg
overrasket over, hvor meget han havde lært
de sidste 7 år” og denne ”Det var herligt, at
man opdagede Amerika, men det havde været
endnu skønnere, hvis man havde overset det”.
Måske havde han forudset Trump.
MEN DET VAR FAKTISK SLET IKKE det jeg ville
skrive om, men noget om hvordan vi reagerer
på fakta og på venner og bekendtes betragtninger.
SÅLEDES HAR NOGEN (?) fundet anledning til
at undersøge om anbringelse af patienter på
enestuer har indvirkning på patientens helbredelse ved hospitalsindlæggelser.
UNDERSØGELSEN gjorde dog et minimalt udslag på deres afsluttende statistik. Positivt
sådan at forstå, at enestueindlæggelser (som
blandt andet privathospitaler praktiserer) har
en vis indvirkning, ja positiv effekt.
NU SKAL MAN JO IKKE gå langt bagom tallene,
før begrebet økonomi melder sig på banen,
men sådan er det jo med journalistik, hvis noget er uforståeligt og motivet ikke umiddelbart synligt, så gå efter pengene. Mit spørgsmål til ovenstående drejer sig om, hvem der
har fornøjelse af sådan en undersøgelse.
Uden nogen form for dokumentation ville jeg
pege på producenter af enestuer.

Udholdenhed

Kamma og Johan van der Klei, Bredagervej 41, har været gift
i 60 år. De har boet alle år i Kastrup, hvor Kamma er opvokset.
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SER JEG TILBAGE på mit eget brug af hospitaler, så har jeg været ramt flere gange af fåresyge – ikke min egen, men fordi der på de aktuelle tidspunkter var fåresyge i min børnehave
og jeg ikke har fået konstateret at have været
gennem den for voksne fertilitets dæmpende
sygdom, blev jeg isoleret på enestuer.

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.

OPLAG: 23.500.
16.500 husstandsomdeles, resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter Plyssen, oa.

GAVE herefter er august, der
udkommer tirsdag 7. august.
Deadline tirsdag 31. juli. Annonce-deadline tirsdag 31. juli - men
ring, hvis man er senere på den.

DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt

MAN SKAL VÆRE meget nyhedsblind for ikke
at have hørt om HPV-vaccinen som på den ene
side forebygger livmoderhalskræft hos unge
piger, men på den anden side har haft en af
folkeviddet udråbt bivirkning som invaliderende for 100-vis af vaccinerede. Den danske
lægemiddelstyrelse, FN’s verdens sundhedsorganisation WHO, Det Europæiske Lægemiddelagentur afviste en sammenhæng, men antallet af vaccinerede raslede ned.
VIDENSKABEN KUNNE TAGE FEJL, det stod
med fede overskrifter og gengivet i tv-programmer – derefter var folkets erfaringer og
bedreviden kendsgerninger.
AVISEN BRINGER NU OPLYSNINGER med meget troværdige tal om, at dels virker vaccinen
(anvendt siden 1983) og at der stadig ikke
konstateres nogen sammenhæng mellem
vaccinen og bivirkninger.
OM DER SÅ ER KØ for at sikre de unge piger
mod livmoderhalskræft, næh, men dog en
øget tilstrømning.
TIL DET SIGER/SAGDE MARK TWAIN, ”En af de
mest slående forskelle mellem en kat og en
løgn er, at katten kun har ni liv.”
IKKE ALLE HAR SÅ KLAR EN TALE. Den tidligere omtalte annonce i min avis skrev Acer i
venstre hjørne, så ved selv jeg, at det handler
om computer. Derefter fulgte oplysningerne
Proshop, Spin 5, Intel ® Core TM i5-8250U
Prosesor, Windows 10 Home (her er jeg kortvarigt med), 15,6” Full HD IPS skærm med
touch (husker ikke hvor meget en tomme er
og ved ikke, hvordan man måler en skærm,
når kun den ene sides mål er opgivet!), 8 GB
RAM/256 GB SSD Harddisk og så står der, at
ord med Intel are trademarks of Intel Corporation or its subsidaries in the U.S. and/or
other countries.
CITAT IGEN: ”Jeg har haft masser af bekymringer, - der var dog ikke mange, der blev til
noget.” Ovenstående er dog en af de bekymringer, der er blevet til noget. Forstår jeg ikke
min hjemlige avis?
NU REJSER JEG, som andre ferierende danskere, til helt andre
lande, hvor jeg med garanti ikke
forstår aviserne, men det er nok
fordi de er på udenlandsk.

DET VAR IKKE HELBREDSFREMMENDE, jeg var
ved at dø af kedsomhed, hvorimod andre ind-

Terkel Spangsbo, dj.
(ansv. redaktør). Birgitte Barkholt, Mona Gjedved, Ole Gjedved
(foto), Anne Palm Henriksen,
redaktionsmedarbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og
Mogens Knoblauch 4010 2051 mail eller ring.

TRYK: Provins-Trykkeriet

læggelser var det rene festfyrværkeri af sjove
mennesker. Jeg kan to korttrick, det ene lært
af en gøgler (indlagt) på Ortopædisk Hospital,
dengang det eksisterede. Hvor mange stjerner tror du, en farfar får, når han lærer sine
børnebørn tricket og fortæller, at det er meget hemmeligt?

DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 29. juni.
*OBS FØRSTKOMMENDE UD-

UDGIVELSESDATOER I 2018:
September* udkommer fredag
31. aug. Deadline mandag 27.

aug. Annonce-deadline fredag
24. aug.
Oktober udkommer fredag 28.
sept. Deadline mandag 24. sept.
Annonce-deadline fredag 21.
sept.
November udkommer fredag 26.
okt. Deadline mandag 22. okt.
Annonce-deadline fredag 19.
okt.
December udkommer fredag
30. nov. * Deadline mandag 26.
nov. Annonce-deadline fredag
23. nov.
UDGIVELSESDATOER I 2019:
Januar * OBS udkommer 10.
januar 2019. Deadline 4. januar.

Terkel Spangsbo, redaktør.

Annonce-deadline fredag 28.
december 2018.
* OBS: Anden deadline eller
udgivelsesdag. Ikke sidste fredag
i måneden.

GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Endelig en lokalaftale med
Tårnbys lærere
Nye toner i samarbejdet mellem
lærere og kommunen
Da folkeskolelærere i 2013 over hele
landet på samme tid skulle indordne
sig under en skolereform og nye arbejdstider var Tårnby en af de stejle
kommuner, hvor parolen lød ”lærerne
skulle bare makke ret” – med stempelur og andre stive krav.
Nu har Tårnby Kommune og den
lokale afdeling af Danmarks Lærerforening, Kreds 13 indgået en lokalaftale,
der gælder for alle lærere og børnehaveklasseledere på kommunens skoler
og som bløder op for de stive krav.
Den nye aftale skaber større fleksibilitet og arbejdsglæde, og den er
med til at minimere optælling og administration.
Parterne er enige om, at aftalen
danner grundlag for et konstruktivt
samarbejde på alle niveauer i skolen.
Aftalen skal også være med til at
der skabes attraktive arbejdspladser
med en engageret ledelse og engagerede medarbejdere.
Det overordnede mål er, at der sikres en høj kvalitet i elevernes skolegang.

Detaljer i aftalen
Helt konkret afsættes der nu en pulje
på 230 timer årligt, som en individuel
pulje til hver fuldtidsansat lærer. Timerne fastlægges hverken med tid
eller sted.
Desuden er man blevet enige om en
hensigtserklæring om, at en lærer på
fuld tid ikke skal undervise mere end
810 timer om året.
Parterne er enige om at arbejde ud
fra en vision om, at ”Vi ønsker et fælles skolevæsen, med et lokalt præg”.
- Vi har nu en solid og fremadrettet
aftale, som skal danne grundlag for
et smidigt og godt samarbejde med

- Vi udtrykker i aftalen et fælles ønske
om at fremme tilliden og samarbejdet
på alle niveauer i skolevæsenet.
Et skolevæsen, hvor samarbejdet
på skolerne, som vi skriver i
indledningen i aftalen, er præget af
gennemskuelighed, gensidig respekt
og dialog i hverdagen, siger Tårnbylærernes fagforeningsformand, Ulla
Erlandsen.

lærerne. Det er jeg meget tilfreds
med. Vores skolevæsen skal være af
høj kvalitet, hvilket indebærer rigtig
mange forskellige elementer – et meget vigtigt element er det gode samarbejde med lærerne, siger Borgmester
Allan S. Andersen.
Også lærernes fagforening har rosende ord (og et lettelsens suk) over
aftalen.
- Jeg er meget tilfreds med, at det er
lykkedes at blive enige om en lokal arbejdstidsaftale i Tårnby Kommune. En
aftale betyder, at vi hermed fremover
tager et fælles ansvar for at sikre gode
rammer for undervisningen på skolerne, siger Ulla Erlandsen, formand for
Amagerkredsen, Danmarks Lærerforening, Kreds 13.
tsp

Skovtur for de gamle

Alle borgere i Tårnby over 65 med ægtefælle har fået en invitation til den årlige skovtur arrangeret af Udvalget De Gamles Skovtur.
I år kører turen til restaurant De hvide svaner mellem Karrebæksminde og
Næstved, hvor der bydes på en to-retters menu med lidt at drikke til. Der bliver
en pause, hvor man kan spadsere ud i naturen ned mod Karrebæk fjord og se
over til Gavnø Slot.
Man når også dansant til kaffen og kagen.
Skovturene (der er fem) finder sted i uge 30 fra mandag 23. til og med fredag 27. juli. Det fremgår ikke af invitationen, hvem der er årets hovedtaler,
men traditionelt har det været Tårnbys borgmester.
Billetsalget (for deltagerbetalingen er 160,- kroner) åbnede onsdag 20. juni
i Foreningscentret Postkassen. Kun personer med den skriftlige og personlige
invitation kan købe billet.

Færre pendler fra Skåne til Region Hovedstaden

Millioner på vej til 280.000 danskere i Hovedstaden

TryghedsGruppen udbetaler for tredje år i træk udbetaler bonus til sine medlemmer, der er de danske kunder i Tryg, præcist 238 mio. kr. fordelt på 280.000
indbyggere i Region Hovedstaden. TryghedsGruppen udbetaler samlet ca. 720
mio. kr. i bonus på landsplan.

A-Derma Exomega Control Emollient
Cream er en beroligende, kløestillende og plejende creme til tør og
meget tør hud med tendens til atopi i
ansigtet og på kroppen.
Cremen virker blødgørende og
dæmper irritation. Den indeholder
ikke parfume og parabener.
400 ml Før 259,50.400 ml Nu 207,60.-

A-Derma Gel Moussant émollient er en
mild og skånsom vaskegel uden sæbe til
atopisk eksem samt tør og irriteret hud.
Vaskegelen genopbygger og styrker
hudbarrieren samtidig med at den
beskytter huden mod udtørring under
vask. Herudover har gelen en beroligende effekt og dæmper kløe og irritation.
500 ml Før 189,50.500 ml Nu 151,60.-

Lactocare TRAVEL er et kosttilskud, der indeholder et
dagligt tilskud af 2,5 milliarder levende mælkesyrebakterier,
4 milliarder varmebehandlede mælkesyrebakterier samt
0,21 mg vitamin B6 pr. tyggetablet.
Vitamin B6 er med til at støtte immunsystemets normale
funktion og til at mindske træthed og udmattelse.
Lactocare TRAVEL er sammensat af 3 forskellige mælkesyrebakteriestammer.
Mælkesyrebakterier findes i mange levnedsmidler som
yoghurt og ost, og mælkesyrebakterier er også naturligt til
stede i vores egen mave-tarmkanal.
30 stk. Før 89,95.30 stk. NU: 71,95.-

Aktivitet på Apoteket
Har du problemer med maven?
Få personlig råd og vejledning til valg af mælkesyrebakterier.
Mandag d. 02. juli 2018 kl. 11.30 - 12.30 på Kastrup apotek.
Mandag d. 02. juli 2018 kl. 13.00- 14.00 på Dragør apotek.

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek
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Antallet af pendlere til Region Hovedstaden er generelt stigende, men antallet
af personer, der pendler fra Skåne til Region Hovedstaden er faldet de seneste
år. Samtidig er antallet af flytninger til Sydsverige stagneret.
I 2015, hvor de nyeste tal fra Øresundsdatabasen er fra, pendlede godt 13.500
personer fra Skåne til Region Hovedstaden. I alt pendlede 134.400 personer til
Region Hovedstaden i 2015, og Øresundspendlerne står dermed for omkring
10 pct. af det samlede antal pendlere til regionen. Både andelen og antallet af
pendlere fra Skåne til hovedstaden er faldet i alle årene siden 2008.
Kilde: Orestat.dk

Er du tryg i solen?

Kom ned på apoteket og få vejledning til valg af solprodukter.
Eller prøv Apotekets solprodukter som er Astma-Allergi deklarerede, svanemærkede og som er uden
parfume og parabener.

Hjerteløbere redder liv efter hjertestop
De 17.000 hjertestartere
rundt om i landet bliver ikke
udnyttet optimalt. Det skal
der nu laves om på i Region
Hovedstaden
Af Emil Enemark
Sørensen @Enepappa

Når man ringer 1-1-2 om et
hjertestop, kan Region Hovedstadens
Akutberedskab
fremover sende frivillige
hjerteløbere afsted for at yde
hjertelungeredning eller for
at bringe en hjertestarter til
stedet som supplement til
ambulancen, skriver Region
Hovedstaden og TrygFonden i
en pressemeddelelse.
Hjerteløberne er frivillige
personer, som kan træde til i
de første og livsvigtige minut-

ter, når et hjertestop opstår.
I TrygFonden har man i
mange år arbejdet for at uddanne danskerne og få flere
til at træde til, og her mener
man, at danskerne er klar til
en hjerteløberordning.
- Der hænger 17.000 hjertestartere rundt om i landet,
som vi gerne vil aktivere. Derfor afprøver vi nu effekten af
at organisere frivillige TrygFonden hjerteløbere i hele
Region Hovedstaden, og vi
håber, at der er rigtig mange,
som melder sig for at være
med til at gøre en forskel,
siger Grethe Thomas, der er
projektchef i TrygFonden.

Der hænger 17.000
hjertestartere rundt om
i landet, som vi gerne
vil aktivere. Derfor
afprøver vi nu effekten
af at organisere frivillige TrygFonden hjerteløbere i hele Region
Hovedstaden.
Grethe Thomas, Projektchef, TrygFonden
Når der bliver ringet 1-12, kan Region Hovedstadens
Akutberedskab kontakte dig,
hvis du er i nærheden af hjertestoppet, og bede dig løbe

Når du har meldt dig som frivillig TrygFonden hjerteløber
kan du blive kaldt ud til et hjertestop, ved at få en alarm på
telefonen, hvor du kan svare, om du kan løbe afsted, eller om
du er forhindret. Modelfoto.

Overlevelse
Der er tilknyttet forskning til
TrygFonden hjerteløberpro-

Sådan bliver du hjerteløber
Hvis du er over 18 år, bor i
Region Hovedstaden og har
en smartphone, kan du blive
TrygFonden hjerteløber. Du
skal downloade appen ”TrygFonden Hjerteløber” og tilmelde dig.

jektet, der bl.a. skal undersøge, hvilken effekt hjerteløberne har for overlevelsen
efter hjertestop.
- I dag træder danskerne
til i 66 pct. af tilfældene med
hjertestop mod 19 pct. i 2001.
I samme periode er overlevelsen steget fra 4 pct. til 13
pct., siger direktør i Region
Hovedstadens Akutberedskab
Freddy Lippert, der glæder sig
over den nye ordning.
Hjerteløberprojektet lanceres i dag, og mere end 1000
personer i Region Hovedstaden har allerede meldt sig
som hjerteløbere.

afsted for at yde hjertelungeredning. De kan også se, om
der hænger en tilgængelig
hjertestarter, som du kan hente og bringe frem til personen
med hjertestop.
Hvis du bliver kaldt ud til et
hjertestop, får du en alarm på
telefonen, hvor du kan svare,
om du kan løbe afsted, eller
om du er forhindret.
Det er en fordel, men ikke
et krav, at du har været på kursus i livreddende førstehjælp.
Du kan altid afmelde dig hjerteløberordningen, hvis du
ikke længere ønsker at være
med. Læs mere på www.hjertestarter.dk/saadanredderduliv/bliv-hjerteloeber.

Fakta om ordningen, hvor
flere lokale beredskaber
arbejder sammen om hurtig
og livreddende hjælp ved
hjertestop

for Storkøbenhavn, der drives af
Hovedstadens Beredskab.

• Ordningen omfatter Hovedstadens
Beredskab, Beredskab Øst og Tårnby
Brandvæsen, der tilsammen dækker
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør,
Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe,
Glostrup, Herlev, Hvidovre, København,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby
kommune.

• Tidlig behandling med
hjertelungeredning og hjertestarter
er afgørende for overlevelse. Når
behandlingen er begyndt før ambulancens
ankomst, fordobles chancen for
overlevelse

• De tre beredskaber har tilsammen
14 døgnbemandede stationer samt 62
hjertestartere fordelt på de operative
køretøjer, der indgår i ordningen. Alle
brandmænd er uddannede i livreddende
førstehjælp.

• I Danmark rammes årligt omkring 4.000
danskere af hjertestop uden for hospitalet.
Det svarer til ca. 11 personer hver dag.

• I de tre beredskabers dækningsområde
er der tilsammen cirka 700 hjertestop om
året.
• De operative køretøjer, der indgår i
ordningen, disponeres af Alarmcentralen

Tårnby
Bladet fylder 25 år i år
TÅRNBY
BLADET
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Hvis du var med fra starten, har vi en bøn til dig!
Jeg tror ikke, at nogen af de entusiaster, der brugte vinteren 1992-93 og det
første halve år af 1993 på kurser i journalistik og layout, PageMaker og PhotoShop, fotografering og fremkaldelse af film og også endeløse diskussioner,
inderst inde tænkte 25 år frem til i dag i 2018, hvor Tårnby Bladet er udkommer ca. 348 gange, først som 14 dages avis i tabloid format, derefter i Anders
Andblads-størrelse og nu i det moderne MX-format (MX fordi det var Metro
Ekspres, som lancerede størrelsen).

Hvis du i højere grad var skrivende eller redigerende eller på anden måde
medvirkende til noget unikt, som det viste sig at blive, så ønsker vi, at du gransker langtids-hukommelsen og skriver lidt om dagene og nætterne med at
producere de første blade. Du behøver ikke smøre sukker ud over skriverierne.
Det er ingen hemmelighed, at vi ikke kun diskuterede, vi skændtes. Men der
er ingen grund til at komme med de store injurier, mindre kan beskrive vores
fælles iver for at producere et lokalblad - og det lykkedes jo.

Men det er altså fakta, at Tårnby Bladet i september 2018 passerer de 25
år som borger-drevet avis - og derfor var der heller ikke så mange, som først
i 90’erne tænke på et jubilæum, som skal handle om os selv. Derfor er det
meget småt, hvad vi har i vores arkiver af foto om redaktionen og reporternes
virke. I mange år fotograferede vi med film og fremkaldte de sort/hvide billeder i vores mørkekammer, men kun meget lidt om og med os selv.

Skriv til os, lån os foto og gerne snart, så
vi ved, om vi har tekst og foto til jubinummeret

Er du i besiddelse af foto eller film med nogen af personerne fra den dengang meget store stab på godt 30 personer, vil vi gerne låne de foto til indscanning til vores jubilæumsudgave i september.

Tårnby Bladet, redaktionen, Englandsvej 290, 2770 Kastrup
Tlf,: 32 509 290 • mail: redaktionen@
taarnbybladet.dk

Tårnby-brandmænd træder til ved hjertestop
Tre redningsberedskaber
indgår et samarbejde med
Region Hovedstadens Akutberedskab, så brandfolk i de
tre beredskaber kan sendes
til hjertestop og yde livreddende førstehjælp, indtil
ambulancen når frem

gode overlevelsesresultater,
men internationale erfaringer
viser os, at vi i samarbejde
med andre professionelle kan
gøre det endnu bedre. Derfor
går vi i gang nu, siger direktør
i Region Hovedstadens Akutberedskab Freddy Lippert.

Tid er altafgørende, når det
drejer sig om hjertestop. Det
er helt fundamentalt, at hjælpen kommer frem så hurtigt
som muligt, så der kan startes
livreddende førstehjælp.
Derfor har Hovedstadens
Beredskab, Tårnby Brandvæsen og Beredskab Øst indgået
en samarbejdsaftale med
Region Hovedstaden, hvor
brandfolk fra de tre beredskaber kan blive sendt ud til hjertestop. Brandfolkene bliver
sendt ud, når det vurderes,
at de med nærmeste ledige
køretøj kan være hurtigere
fremme end ambulancen.
- Dette er et fantastisk samarbejde, hvor vi som region
samarbejder med brand- og
redningsberedskaber om et
godt formål, nemlig sammen
at redde flere liv. Vi har i dag

Bedre brug af kompetencer
Hovedstadens
Beredskab,
Tårnby Brandvæsen og Beredskab Øst har tilsammen
14 døgnbemandende stationer og hjertestartere på alle
køretøjer, der indgår i ordningen. Derudover er brandmændene alle uddannede og
har kompetencerne til at yde
den livreddende førstehjælp.
Kompetencer som de også
bruger ved større ulykker. Det
er derfor oplagt at etablere
ordningen.
- Det giver særdeles god
mening at lade brandfolkene i vores tre beredskaber
bruge deres kompetencer og
for manges vedkommende
erfaringer fra ambulancetjenesten til at yde en bedre service over for vores borgere.

Det medvirker til hurtigere
hjælp og bedre overlevelsesmuligheder i tilfælde af
et hjertestop, lyder det fra
beredskabschef for Tårnby
Brandvæsen, Henning Vestergaard.
I første omgang etableres

Tårnby Brandvæsen i aktion ved en brand hos FDF Tårnby i
2011. Arkivfoto.

ordningen som en forsøgsordning, der løber frem til første september 2019. De tre
beredskabers brandmænd vil

blive sendt ud til hjertestop
inden for de geografiske områder, de dækker.
tsp

FGU uddannelse
kommer til Tårnby
Teknisk skole på Brønderslev alle bliver til Tårnby
Multicenter

Nok en indflytter
Økonimiudvalget har besluttet, at DSI (Heltidsklassen, Heldagsinstitutionen og
Medvind) flytter ind i Tårnby
MultiCenter. Endvidere skal
der etableres faglokaler på 1.
salen til brug for kommunens
folkeskoler, ligesom Børneterapien - Gentofte Kommune
flytter ind i lokaler i Tårnby
MultiCenter.
Teknisk Forvaltning indstiller i den forbindelse, at der
afsættes yderligere midler og
normeringer til drift af ejendommen.
Børneterapien er 1. juni
flyttet ind i lokaler i MultiCentret. DSI flytter ind til efteråret og Heltidsklassen, Heldagsinstitutionen og Medvind
flytter ind efter renovering i
2018. Lokaler på 1. salen skal
indrettes til faglokaler til brug
i efteråret 2018.
bbark

RESTAURANT - SELSKABSLOKALER - KONFERENCELOKALER
MØDER - OVERNATNING - AKTIVITETER

RESTAURANT - SELSKABSLOKALER - KONFERENCELOKALER
RESTAURANT
- SELSKABSLOKALER
-- KONFERENCELOKALER
MØDER
-- OVERNATNING
AKTIVITETER
MØDER
OVERNATNING -- AKTIVITETER
RESTAURANT
- SELSKABSLOKALER
KONFERENCELOKALER
RESTAURANT
- SELSKABSLOKALER
MØDER
- OVERNATNING -- KONFERENCELOKALER
AKTIVITETER
MØDER - OVERNATNING - AKTIVITETER

Oplev sommeren
Livemusik
hver lørdag
på
Flakfortet
+ lækkerhver
grillbuffet
Livemusik
lørdag
+ lækker
grillbuffet
Øen
i Øresund

Kom med færge eller eller egen båd
Se hvad vi kan tilbyde på vores hjemmeside

www.flakfortet.com

Al henvendelse til Flakfortet, ring venligst på tlf. 32 96 08 00.

www.flakfortet.com
www.flakfortet.com
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Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en ny uddannelse vedtaget af Folketinget
som bliver målrettet unge
under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en
ungdomsuddannelse, og som
ikke er i beskæftigelse.
Med FGU sammenlægges
en række eksisterende tilbud
for unge under 25 år -. Det
gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu),
forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU)
under 25 år.
Tårnby, Dragør, Frederiksberg og København er gået
sammen om at oprette en
FGU. Institutionen får en række fysiske placeringer – og
en af skolerne kommer til at
ligge i Tårnby.
Det skal nu politisk besluttes, hvor den skal placeres i
Tårnby. Det bliver formentlig
i Tårnby Multicenter på Brønderslev Alle, hvor Teknisk
Skole tidligere har holdt til.
- Det er et nyt tilbud, som
vil give helt nye, nødvendige
muligheder for unge, som
ikke passer ind i de eksisterende uddannelsesrammer,

siger borgmester Allan S. Andersen.
- At vi tilmed får en FGU
her i Tårnby glæder jeg mig
naturligvis også meget over.
Vi har arbejdet målrettet for
at det landede sådan, og der
skal lyde en tak til vores samarbejdskommuner for, at vi
nåede frem til dette resultat.
Lokalt kan vi nu tilbyde en
række unge mennesker et nyt
tilbud, der er brug for.

Bunden er nået for
andet år i træk
Tårnby Kommune kan nu for andet
år i træk smykke sig med den lidet
glorværdige titel som værende
Danmarks absolut mindst erhvervsvenlige kommune. Borgmesteren
afviser kritikken.
Af Jesper Israelsen

Interesseorganisationen Dansk Byggeri laver hvert år en opgørelse over,
hvor erhvervsvenlige de enkelte kommuner er hver især. I 2017 blev det
det den danske legetøjsgigant LEGO’s
hjemby Billund, der vandt, men i år
gik sejren til Frederikssund kommune,
som ganske vist tidligere har været
dansk hjemby for legetøjsfabrikken
BRIO. Men det er historie. I dag er det
katalysatorfabrikken Haldor Topsøe
og biludstyrsproducenten Mountaintop, der trækker læsset.
Anderledes ser det ud i Tårnby kommune. Her er der hverken legetøjsproducenter eller hightech-virksomheder
til at bringe kommunen i front. Men
der er masser af små og mellemstore
virksomheder, der kunne være med til
at bringe Tårnby højere op på listen.
Men Tårnby er igen at finde helt i bunden af listen – efterfulgt af Fredensborg kommune.

Tung at danse med
Desværre giver mange af de lokale
virksomheder, som Tårnby Bladet
har talt med gennem de sidste par
år, Dansk Byggeris undersøgelse helt

ret. Tårnby kommune er tung at danse
med, når det gælder erhvervsvenlighed og sagsbehandling i forbindelse
med byggesager og lignende.
Retfærdighedsvis skal det siges, at
Tårnby ikke står alene med erhvervsuvilligheden i hovedstadsområdet.
Faktisk er hele seks af hovedstadens
kommuner repræsenteret på bund 10
listen. I top tre ligger Holstebro og Billund på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Borgmester mere positiv
Tårnbys borgmester Allan S. Andersen
(S) giver ikke meget for kritikken fra
Dansk Byggeri. Det afhænger af øjnene, der ser, som han siger:
- Jeg anerkender selvfølgelig at
diverse interesseorganisationer kan
have forskellige syn på, hvad
en erhvervsvenlig kommune
er. Jeg vil også blot stilfærdigt
bemærke, at i den virkelige
verden, som vi andre lever i,
der ser tingene altså anderledes ud. Vi har taget nogle helt

bevidste valg, som handler om krav
om ordnede forhold hos vores leverandører og samarbejdspartnere.
- Vi er en kommune i vækst, hvor
boligerne er blandt de hurtigst solgte i
landet, vi har virksomheder der flytter
til hele tiden, og vi har konstant efterspørgsel efter erhvervsgrunde. Vi ligger meget tæt på hovedstaden, vi har
lufthavnen, motorvejen og Øresundsbroen i baghaven. Det er alt sammen
noget, erhvervslivet har stor gavn af.
Tårnby er derfor i mine øjne bestemt
en erhvervsvenlig kommune, udtaler
borgmesteren.

Tårnby stiller krav
Årsagerne til bundplaceringen handler ifølge borgmesterkontoret blandt
andet om, at Tårnby har udstukket ud-

Tårnby kommune er igen i år at
finde i den absolutte bund på
Dansk Byggeris liste over de mest
erhvervsvenlige kommuner. Jo
mørkere farve, jo lavere rangering:
Illustration. Dansk Byggeri.

dannelses- og arbejdsklausuler, og at
kommunen opkræver dækningsbidrag
for erhvervsejendomme. Det kan føles bøvlet for virksomhederne. Men
Tårnby Kommune vil gerne optræde
ansvarligt og også bidrage til, at der
etableres de nødvendige lærepladser
for unge mennesker, lyder det i kommunens pressemeddelelse i forbindelse med den aktuelle undersøgelse
fra Dansk Byggeri.
Vi venter på redaktionen spændt
på, om Tårnby måske kan gøre det
”endnu” bedre næste år. I mellemtiden – rigtig god sommer.

Borgmester Allan S.
Andersen synes ikke der er
nogen grund til at se så sort
på opgørelsen. – Vi stiller
krav til virksomhederne, og
det giver åbenbart anledning
til lidt kritik, mener han.
Arkivfoto

Toppen af poppen og
bunden af bøtten
Rangeringen af de mest erhvervsvenlige kommuner er lavet ved at
sammenligne 30 forskellige parametre om de enkelte kommuner.
Parametrene kan for eksempel
være byggesags-behandling, skatter
og afgifter, udlicitering på tekniske
områder, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse
og øvrige kommunale kendetegn.
Disse parametre siger alle noget
om, hvordan det er drive virksomhed i den enkelte kommune og er
forhold, som kommunen har mulig-

hed for at gøre noget ved. Ikke alle
parametre vægter lige tungt i beregningen af erhvervs-klimaet. Dansk
Byggeri’s medlemmer har vægtet
vigtigheden af de enkelte parametre.
Data stammer primært fra officielle datakilder og et spørgeskema,
som sendes til landets kommunaldirektører. En mere udførlig beskrivelse af metoden kan læses i det
tekniske baggrundsnotat på www.
erhvervsvenlighed.dk, mens rapporten i sin helhed kan læses på www.
danskbyggeri.dk
jli
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Top 5 liste over erhvervsvenlighed
Bund 5 liste over
Kommune
2018
2017
erhvervs(u)venlighed
Kommune
2018
Frederikssund
1
3
Tårnby
98
Holstebro
2
5
Fredensborg
97
Billund
3
1
Rødovre
96
Odder
4
7
Albertslund
95
Horsens
5
23
Kerteminde
94
		

Naboværn i aktion
Søndag morgen 10. juni mellem
kl.08.00 – 08.30 var der forsøg på indbrud i området omkring Skalbjergvej
og skolevænget. Men med hjælp fra et
godt naboværn på ca. 10 – 15 naboer,
blev tyven omringet og politiet fik
fanget ham, oplyser Ali Qais fra Tårnby
Nabohjælp.
- Vi takker politiet for at rykke hurtigt frem med to vogne og politihun-

2017
98
81
97
96
90

de. Vi er glade for det stærke fællesskab og samarbejdet i området, der
forhindrede tyven i sin ugerning.
Tyven blev filmet under sin ugerning og videomaterialet er videregivet til Politiet.
tsp
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Vi har modtaget:

Klimaet har brug
for en rød regering
Af Jens Joel, MF og klimaog energiordfører for
Socialdemokratiet...

Job i ferien?
Hent ”Guide til Fritids& Studiejob” i 3F

Garagebil til salg
Mercedes E200 årgang 92.
• www.mercedes-124.dk •

... skriver om nødvendigheden af et
stærkt grønt samarbejde på venstre
side af midten
På Christiansborg forhandler vi i disse
dage en aftale om 10 års energipolitik.
Det nuværende forlig udløber i 2020
og skal erstattes af et nyt. I forhandlingerne kæmper Socialdemokratiet sammen med de andre røde partier for en
grønnere og mere ambitiøs aftale. Vi
mener, at Danmark skal være en grøn
stormagt igen.
I forhandlingerne har regeringen
haft serveretten. Men desværre har de
seneste 25 år vist os, at der er pokker
til forskel på, om det grønne initiativ
udgår fra Centrum-Venstre eller fra
partiet Venstre. Med den nuværende
regering har vi set historien gentage
sig.
I 2002 forsøgte VK-regeringen at
aflyse vindmølleparker for fem mia. kr.
Man mente, at Svend Auken havde sat
alt for meget i gang. Igen i 2016 forsøgte V-regeringen at aflyse vindmølleparker. Denne gang fordi de ifølge Venstre
nu var både grimme og dyre – selvom
de egentlig viste sig at være billigere
end vi troede, dengang vi aftalte at opføre dem. Danmarks klimamålsætning
om at reducere CO2-udledningen med
40 pct. blev i 2015 droppet af V-regeringen på vej til klimatopmødet i Paris.
Og også energiforskningen blev halveret mens Løkke ellers i blitzlys og i
selskab med Bill Gates i næsten samme
åndedrag lovede at bruge flere penge
på forskning.
Synderegisteret er langt. Desværre.

Og i VLAKs
s e n e s t e
energiudspil
Jens Joel, MF og klimaer
klimaet
og energiordfører for
helt forsvunSocialdemokratiet
det - Det er
udskudt, må
man forstå. Som om vi havde god tid.
Socialdemokratiet mener, vi skal en
helt anden vej. Verden står nemlig over
for massive udfordringer og vi bliver
nødt til at handle, hvis vi vil forbedre
chancen for at hindre alt for store klimaforandringer. Hvert år stiger CO2udledningen fra transportsektoren. Og
derfor går det ikke, at det borgerlige
flertal gang på gang sænker priserne
på store fossile biler, mens de hårdnakket modsætter sig en ambitiøs indsats
for el-, brint- og hybridbiler. Vi har stadig et forbrug af sort energi i Danmark.
Og derfor er det både dyrt og dumt, at
regeringens energiudspil har droppet
indsatsen for at spare på energien i
de boliger, som står for 40 pct. af vores energiforbrug. I EU har regeringen
modsat sig højere klimaambitioner. Og
herhjemme har man færre.
I Danmark er vi heldigvis blevet verdens bedste til at lave grøn energi. Men
hvis vi skal tage klimaet alvorligt, er vi
jo nødt til at tage de næste skridt i den
grønne omstilling. Uanset hvor meget
vi kæmper for at få aftalt et ambitiøst
og hurtigt energiforlig, så kan selv en
blind se, at klimaet har brug for et Centrum-Venstre-flertal efter næste valg.
Og uanset hvor mange gang Løkke
hævder, at han er grøn forkæmper, så
står han stadig noget afklædt tilbage.
Fork. af red.
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Indbrudstyve slipper
næsten altid godt fra deres
forbrydelse

Indbrudstyve slipper som regel ustraffet af sted med deres forbrydelse. Det
viser en analyse af Tænketanken Kraka
ifølge Berlingske. Analysen er baseret
på tal fra Danmarks Statistik. Analysen
viser, at sandsynligheden for at blive
straffet for ejendomsforbrydelser er
markant lavere end sandsynligheden
for at blive straffet for vold.
Eksempelvis var det sidste år kun
omkring tre procent af alle anmeldte
indbrud i private hjem, der førte til
domfældelse.
- Analysen viser, at man reelt kan
tale om straffrihed ved bestemte forbrydelser, siger Jens Hauch, vicedirektør i Kraka, til Berlingske.
Han henviser blandt andet til indbrud i beboelse, virksomheder, forretninger og biltyverier. Vicedirektøren
peger på flere veje, som regeringen
nu kan gå:
- Enten kan de vælge hårdere straffe, hvilket kan stride mod proportionalitetsprincippet. Eller de kan vælge
at prioritere at opklare sagerne højere,
men det er dyrt. Til slut kan de vælge
at leve med den lave sandsynlighed
for straf, siger han til Berlingske.
Kilde: Berlingske

Clemens bag Cirkus Arenas forestilling

Cirkus Arena fortsætter den
nye eventyrlige stil, der
forener børn og voksne i
cirkusmagien med kombinationen af musik, eventyr og
verdensklasseartisteri

Forestillingen blander det
bedste fra eventyr og musikteatret med verdensklasseartisteri.
Forestillingens
sammenbindende eventyr handler om
Cirkuskronprinsen
Patricks
søgen efter den forsvundne
pauseklovn, spillet af Clemens. Klovnen er nemlig i
besiddelse af noget meget
magisk, der kan redde Kronprinsens cirkusmaskine, som
uheldigvis er gået i stykker.
Rejsen bliver lang og farefuld for dem begge, og undervejs møder de både balancerende astronauter fra det
ydre rum, charmerende hunde, fodantipodister der kan få
alting op at flyve, talentfulde

araberhingste og en trapezkunstner der fra træernes
toppe kan vende hele verden
på hovedet.
Rapper og art director Clemens Telling står bag Arenas
eventyrlige fortælling om
pauseklovnen, der rejser ud
i verden for at finde en ny
kunstart, da ingen længere
har brug for pauser i deres
travle hverdag.
Clemens står også for forestillingens nyskrevne musik
og medvirker som årets konferencier. Han deler konferencierrollen med Cirkus Arenas egen kronprins Patrick
Berdino, og sammen giver
de årets publikum en rejse
til fjerne lande med magiske
artister og dyr i ’Klovnen Og
Kronprinsen - Jagten På Den
Tabte Tåre’.

Cirkusmagi for hele familien
Et hæsblæsende musikalsk
eventyr venter for hele fami-

Konkurrencen:

Hvad finder man, når man
rejser verden rundt?
Det kan der være mange meninger om, men Cirkus Arena
fortæller med forestillingen Klovnen og Kronprinsen, Jagten på den tabte tåre, hvad de mener, man finder.
Hvis du kan finde svaret, kan du vinde billetter til ´forestillingerne i Tårnby eller Dragør.
Svaret finder du, hvis du scroller lidt rundt på Cirkus Arenas hjemmeside www.arena.dk, hvor du givet også finder
mange andre interessante oplysninger.
Svaret mailer eller sender du til redaktionen@taarnbybladet.dk (postboks 34, 2770 Kastrup eller lægger det i
vores udvendige postkasse på adressen Englandsvej 290).
I emnefeltet eller udvendig på en kuvert skriver du ”arena2018” efterfulgt af en selvvalgt kode på tre karakterer
eksempelvis a2b.
Kun mail/breve/kort med korrekt kodning kan komme i
betragtning. Desuden skal du angive navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, hvis du har sådan en.
Vi skal have svaret senest fredag 20. juli klokken 12.
Hvis du vinder, bliver du kontaktet i uge 30 og du skal
selv hente billetterne på Tårnby Bladets redaktion på Englandsvej. Billetterne kan ikke ombyttes til kontant eller erstattes. I vindermailen får du lidt flere informationer vedr.
afhentning.

Konkurrence:
Vind billetter til
Cirkus Arena

lien. For når alt kommer til alt
”’Må man rejse verden rundt
for at finde sig selv”.
Forestillingen samler det
bedste fra flere verdener
Med Clemens’ talent for
ordspil og musik og Patricks
talent for artisteri bliver forestillingen et knudepunkt, der
indeholder alt det bedste fra
teater- og performanceverdenen.
- Efter at have været på
landevejen som turnerende
musiker i mere end 25 år, haft
et hav af roller i tv og været
forfatter bag en god portion
performanceteater og familieforestillinger, føles det
som et naturligt skridt at gå
hele vejen i cirkus, fortæller
Clemens.
- Min medvært, Patrick Berdino, er min perfekte modvægt. Jeg er god med ord,
men tung i røven; Patrick er
meget fysisk, endog akrobatisk og atletisk, i sin scenekunst.
- Det er min intention at
blande det, jeg kan fra musikbranchen og teaterverdenen
ind i cirkusforestillingen. Så

Bingo Circus Theatre lærer pauseklovnen Clemens tricks på
cirkusskolen VUC - VoksenUndervisning i Cirkus

vi både får musiske hits til
store og små, en god historie og blændende numre fra
årets imponerende artister,
som vi har castet i hele verden.

Eventyret fortsætter i 2018
Cirkus Arenas nytænkte cirkusforestilling blev særlig
godt modtaget af publikum
og anmeldere sidste sommer,
og vi ser frem til at fortsætte
succesen med endnu et cirkuseventyr i det nye år.
- I 2017 havde vi en meget
vellykket forestilling med
kombinationen af cirkus, musik og eventyr, fortæller cirkusdirektør Benny Berdino.
- Vi har derfor valgt at forlænge vores magiske cirkusunivers med endnu et eventyr. Clemens har, ligesom
Mille havde det, mange bolde
i luften, men jeg ved helt bestemt, at de alle sammen bliver grebet igen!
- Sådan er det nemlig i cir-

kus. Vi glæder os alle sammen til at komme i gang med
forestillingen, og vi har samlet en række verdensklasseartister specielt til formålet.

INFO:
Cirkus Arena spiller tre
gange på Amager:
Lørdag 1. september, kl.
14, Kastrup - Englandsvej
/ Ugandavej
Søndag 2. september,
k. 12 Dragør - v/ Prins
Knuds Dæmning
UDSOLGT
Søndag 2. september, kl.
15.30, Dragør - v/ Prins
Knuds Dæmning.

Se annoncen side 11.

Bliv nu medlem i Tårnby Bladforening
Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet
Det er Tårnby Bladforening, som står bag
Tårnby Bladet og sørger for, at der er
medlemmer til at producere Tårnby Bladet.
Uden aktive medlemmer er det ikke muligt at
have et månedsblad som Tårnby Bladet

Vi ser naturligvis også gerne, at medlemmerne
vil komme med ønsker og idéer til foreningens
virke - det er værd at huske, at en af Bladforeningens opgaver også er at hjælpe foreninger og andre med at beherske den tekniske disciplin, Desk
Top Publishing og at fremme information.

Et medlemsskab af Tårnby Bladforening koster
50,- årligt for enkeltpersoner og 200,- kroner for
en forening/organisation. Kontakt kontoret - se
kolofonen s.2.
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 fremstillingspris kan holdes på et niveau, så 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.
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Ligeså vigtigt det er med de aktive medlemmer er
det, at der er opbakning fra borgere og foreninger i
Tårnby, som ved et medlemsskab viser, at de ønsker
et månedblad som Tårnby Bladet.

Vi har de fleste af de 25 år, vi har eksisteret, lagt
de allerfleste kræfter i udvikling og produktion
af Tårnby Bladet, men har også påtaget os andre
opgaver. Vi har jævnligt erhvervspraktikanter fra
folkeskolerne, vi har haft personer i jobtræning
og undervist mange i begreberne information og
kommunikation.

En have til alle sanser
Efter et års forberedelser
blev der åbnet en sansehave
i Travbaneparken

sen og passes nu med hjælp
fra Jonna og Jyttes mand
Poul Erik. Jytte havde besøgt
et plejehjem i Vallensbæk og
bragte den gode ide med til
Tårnby. Jytte fik flere gode
ideer og har her sidst udvidet
med orangefarvede wyandotter høns og nyudrugede sorte
australorps kyllinger.
Inden snoren blev klippet
til sansehaven tæt på plejehjemmet på Løjtegårdsvej
over fortalte borgmester Allan S. Andersen om sine visioner og ønsker for ældreplejen

Tekst: Mona Gjedved.
Foto: Ole Gjedved og
Kurt Pedersen

Naturen påvirker alle sanser
der skærpes ved at opleve
kontrasterne i haven. Se, smage, mærke, lugte, høre og føle
de dunede, bløde blade eller
de hårde, stikkende torne.
Projektet der er doneret af
Ældresagen blev påbegyndt
for et års tid siden af Jytte Lar-

Borgmester Allan S. Andersen
og han var glad for at kunne
fortælle, at nogen af de tidli- fortalte om sine visioner for Tårnby
kommunes ældrepleje, inden
gere personaler, der var spasnoren blev klippet som markering
ret væk, kommer tilbage.
af åbningen af sansehaven i
Gaven var en dejlig kurv
Travbaneparken. Han havde
med endnu flere forskellige
krydderurter. Alle skålede i selvfølgelig også en relevant gave
med - en kurv med krydderurter.
boblevand.

De fremmødte ved åbningen af sansehaven nød både vejret
og de duftende blomster. Høns og kyllinger gemte sig for
fotografen.

Sankt Hans i Tårnby

AMAGERTEATRET
Hermed indkaldes til

GENERALFORSAMLING
Onsdag 1. august 2018 klokken 18:30
på Hovedbiblioteket (lokale 3),
Kamillevej 10 • 2770 Kastrup.
Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til nye vedtægter
3. Eventuelt
Da vi trods alt ikke forventer, at der møder de for
vedtægtsændringer påkrævede 1/2 af medlemsskaren op,
indkaldes samtidig til ...
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EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Torsdag 16. august 2018 klokken 18:30 i
Foreningscentret Postkassen, mødelokale 1,
Amager Landevej 71 • 2770 Kastrup
Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent og referent
2. Endelig vedtagelse af nye vedtægter
3. Eventuelt
Venlig hilsen
bestyrelsen

Traditionen tro blev der igen i år
holdt en rigtig hyggelig Sankt Hans
fest på Kulturzonens store græsplæne
Op mod 1000 børn, unge og voksne
hyggede sig med sjove børneaktiviteter ved KFUM Spejderne Vestamager,
mad, drikke og livemusik. Både børnerockbandet, musikskolens orkester
HOT og bandet Firecrackers gav den
gas hele aftenen, og der blev danset
og sunget med.
Der var både bål (på skærm) og røg
(fra røgkanon), så selv om det var lidt
anderledes end normalt, så blev Midsommervisen sunget og det blev en
meget fin aften.
Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt årets Sankt Hans-tale og
sagde blandt andet:
- Selvom vi er ude i periferien af
Tårnby kommune, så er visionen om
at skabe et kulturelt samlingspunkt,
hvorfra livet og musikken kan spire og
gro ikke perifer - den er helt central.
- I Tårnby kommune er vi meget glade og stolte over at have et sted som

Kulturzonen, som både er et levende
og dynamisk kulturhus og musikskole.

Sct. Hans ved Naturcentret
På Naturcenter Amager holdt formand
for Kultur- og Fritidsudvalget Henrik
Zimino årets Skt. Hans-tale.
Han slog fast, at Skt. Hans på Naturcenter Amager er ”hovedstadens mest
børnevenlige arrangement” og der var
da også rigtigt mange børn blandt de
måske 1000 deltagere.
I år var der bålforbud og i stedet fik
de mange fremmødte børn en opgave
med at lave ild-løse flammer med
vimpler af farvet papir (se foto). Det
var børnene gode til!
I sin tale fortalte Henrik Zimino endvidere om naturen. Bl.a. om Naturpark
Amager, der er ti gange større end
Central Park i New York og fylder ca.
1/3 af Amager.
Et noget dristigt billedskabende
tableau for en politiker-tale, opsendelse af en varmluftballon, måtte aflyses på grund af for meget vind.
Fra Tårnby Kommunes hjemmeside

Ingen SKAT til Ørestad
Længe så det ud til, at SKAT
skulle flytte ind i det berømte tårn i Ørestad
Af Terkel Spangsbo

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bad tidligere
på året om Finansudvalgets
tilslutning til, at Bygningsstyrelsen kunne indgå en aftale
med Copenhagen Towers II
P/S om et lejemål i kontorkomplekset Copenhagen Towers, som led i den samlede
løsning for den nye skatteforvaltning til anvendelse for
Skattestyrelsen i København.
Lejemålet skulle have en
bindingsperiode på 10 år, en
opsigelsesfrist på 12 måneder og en samlet leje på ca.
336,6 mio. kr. inkl. driftsudgifter og anslåede udgifter
til el, vand og varme samt
administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen i den samlede
bindings- og opsigelsesperiode.
Skattestyrelsen har ca. 700
arbejdspladser og Bygningsstyrelsen har derfor afsøgt
mulighederne for lokaliseringer i København. SKATs nuværende lejemål på Østbanegade i København blev også vurderet, men det var ikke muligt
at nå til enighed med ejeren
af ejendommen på Østbanegade om vilkår, herunder pris,
for et køb eller fortsat leje af
ejendommen.

Men så skulle ikke være
For at få pengene til lejemålet skal i dette tilfælde Trans-

portministeriet fremsende et
aktstykke til Finansudvalget.
Her stemte så et flertal i
Finansudvalget bestående af
Socialdemokratiets,
Dansk
Folkepartis, Enhedslistens, Alternativets, Radikale Venstres
og Socialistisk Folkepartis
medlemmer imod aktstykket
mens et mindretal fra Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti stemte
for aktstykket.
Socialdemokratiets medlemmer af udvalget mener
ikke, at ministrene har kunnet
belyse sagen fyldestgørende
indenfor den til rådighed stående tid, herunder om Bygningsstyrelsen i tilstrækkeligt
omfang har sikret sig, at der er
tale om den bedste placering
i forhold til pris og kvalitet.
Derfor kan Socialdemokratiets medlemmer af udvalget
ikke støtte aktstykket.
Dansk Folkepartis medlemmer fandt det utilfredsstillende, at det ikke havde været
muligt at få et samlet overblik
over den nuværende økonomi
i den gældende lejekontrakt i
forhold til den nye lejekontrakt og det ændrede behov.
Ligeledes finder DF, at prisen pr. arbejdsplads er høj
i forhold til andre indgåede
lejeaftaler på SKAT´s område.
Derudover har det geografiske område for placeringen
været for begrænset. Desuden er det vigtigt, at staten
altid skal indgå aftaler, som
samlet set er det bedst opnåelige.

Enhedslistens
medlem
mente, at Copenhagen Towers
på det foreliggende beslutningsgrundlag fremstår som
et dyrt lejemål med en høj
kvadratmeterpris.
Enhedslisten ønsker derfor,
at der undersøges alternative
muligheder.
Dermed blev det altså en
ommer og ingen SKAT til Ørestad.

Her i det firkantede højhus boede DI, Dansk Industri i mange
år, mens deres tempel på Københavns Rådhusplads blev
renoveret. Senere var det i spil som hovedsæde for EU’s
lægemiddelstyrelse og nu i nogle måneder reserveret SKAT.
Foto: Ole Gjedved.
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SKØNT KORSVEJEN SLET IKKE er en vej, men blot et
gadekryds, der så sent som omkring 1910-20 blot
var to hjulspor, der krydsedes, er der alligevel utrolig mange, der kender navnet. En del hører, når de
nærmer sig med bussen: ‘Korsvejen’!
Den har lagt navn til Korsvejens Skole, som er rigtig mange bekendt. Det skyldes, at den i en årrække
var den eneste skole i Tårnby Kommune, der havde
mellem- og realskole. Det vil sige, at mange børn
forlod deres lokale grundskole for at kunne fortsætte i mellemskolen. Andre gik der kun et enkelt år
i realklassen. Dette er årsagen til, at skolen i folkemunde kaldtes ‘den fine skole’, hvilket der i praksis
vist ikke var belæg for. Ordningen medførte et stort
‘gennemtræk’ af elever. Dette ændrede sig med den

nye skolelov fra 1958.
Samtidig var Korsvejen dog en helt almindelig
grundskole i lighed med kommunens andre. I 1965
gik der ca. 1600 børn, det var de store årganges tid!
Der var trængsel, og hvert et lokale, uanset hvad
det oprindelig var indrettet til, blev taget i brug, for
eksempel sang i sløjdsalen og lærerværelse i kælderen, læseklinik på et depot, to klasser om hvert
klasselokale, formiddags- og eftermiddags- og vandreklasser. Siden kom andre tider.
Fødselstallet faldt drastisk, og efter en sammenlægning med den udslidte Tårnby Skole i 1986, gik
der hvert år 3-4 klasser ud for hver 1, der startede.
Det var en åreladning, der ville noget. Efterhånden
var Korsvejen blevet en lilleskole med knap 250

børn. Lukningstruet.
I 1923 blev de første lave bygninger bygget: den
østlige del af portbygningen ud mod Tårnbyvej, og
vinkelret derpå en ‘pavillon’ mod Amager Landevej.
Omkring 1930 udvidedes med den høje nord/sydvendte bygning. Senere gymnastiksale mod syd, og
i 1958 en pavillon magen til den oprindelige ud til
Amager Landevej. Skolen var blevet firelænget med
skolegården i centrum.
Dertil kom vestre skole, det vil sige den tidligere
Teknisk Skole, der udover at tjene som Hovedbibliotek var blevet inddraget til undervisning.
I dag er der ca. 500 elever på Korsvejens Skole.
Tekst og tegning: Ninna Feldvoss

Rotary kårer årets iværksættervirksomhed på Amager
Rotary klubberne på Amager
har kåret firmaet Kaffe Bueno som årets Iværksætter
2018 på Amager
De syv Rotary klubber på
Amager står bag Iværksætterprisen 2018. Fornylig blev
Kaffe Bueno kåret som vinder
af prisen i hård konkurrence
med fem andre iværksættervirksomheder fra Amager.
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Den anden side af kaffe
I Danmark alene bruger vi
mere end 50 millioner kilo
kaffe hvert år. 99% ender
som affald i form af kaffegrums. Når det skal destrueres udskiller det metangas,
hvilket er langt mere skadeligt for miljøet end CO2. Kaffegrums indeholder desuden
store mænger væske og det
er omkostningskrævende at
bortskaffe.

Fra kaffe til kosmetik
Kaffe Bueno er etableret af
tre unge iværksættere fra Co-

lombia. De tre opdagede de
skadelige konsekvenser af
det omfattende kaffeforbrug
og satte sig for at finde en
løsning.
Derfor har de udviklet et
tørresystem i form af en affaldsspand. Den skal placeres i cafeer, hoteller og større
kantiner, hvor der er et stort
kaffeforbrug. Spanden eliminerer udviklingen af mug.
og gør det lettere og dermed
billigere at transportere, når
fugten er væk.
Nar spanden er fuld, indsamles den af allerede etablerede genbrugsfirmaer og
sendes til Skandinaviens første kaffe Bio-Raffinaderi. Her
har Kaffe Bueno sammen med
Danmarks Teknologiske Institut udviklet en proces til udtrækning af den kaffeolie, der
er findes i kaffegrumset. Kaffeolie er meget efterspurgt
til kosmetikindustrien, da det
kan bruges som anti-ageing,
fugtighedscreme og UV-be-

skyttelse. Det resterende kaffegrums kan bruges i bagerisektoren, da det indeholder
mange fibre.

Bedre miljø og flere arbejdspladser
Udover at gøre kaffegrums til
en forretning så giver Kaffe
Bueno også en håndsrækning
til miljøet gennem en reduktion på 340m3 metan-gas
pr tons kaffegrums. Målet er
i første omgang at bearbejde
11 tons kaffegrums per måned fra næste år.
I tillæg skabes der et direkte job og to indirekte jobs
for hvert ton grums. Det giver
både arbejdspladser I Danmark og mulighed for at eksportere ideen til andre lande
der drikker kaffe.

Kaffe Bueno vandt de 15.000
kr. og prisen som årets
iværksætter på Amager 2018.

Deltagere en blandet skare
Deltagerne i Iværksætterprisen 2018 er en blandet skare
af iværksættervirksomheder.
De beskæftiger sig bl.a. med
Virtual Reality, online køb og

salg af brugte varer, plakatproduktion, produktudvikling
samt træning og rådgivning
til luftfartsindustrien.
bbark

Tårnby Gymnasiums rektor stopper efter 13 år
Når rektor Mette Ringsted
overrækker eksamensbeviserne 30. juni, bliver der
også sat punktum for hende
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Tårnbys Kristian IV hvad angår
byggerier, Mette Ringsted går
på pension efter 13 år som
rektor for Tårnby Gymnasium
og HF.
Da Mette Ringsted kom til
TG i 2005, var der store udfordringer med en ny gymnasiereform, kommunalreform
og nedlagte amter. Landets
gymnasier stod til at blive
selvejende, så der var nok at
tage fat på.
Med baggrund som gymnasielærer i dansk og fransk,

forstander på Niels Brock,
leder af Center for Teknologistøttet uddannelse, centerchef på Teknologisk institut
og Uddannelseschef i Dansk
Arbejdsgiverforening, havde
hun en bred erfaring indenfor
uddannelsesområdet, som viste sig at være til gavn for TG
under så megen forandring.
De nødvendige forandringer kunne ikke lade sig gøre
uden engagerede lærere og
elever, dygtig ledelse og administration og øvrigt personale, udtaler Mette Ringsted.

Byggedronningen
Det vigtigste var, fortsætter
hun, at bevare den faglige
standard på TG og samtidig
at sætte nye spor, som kunne

Musik af egen avl. Underholdning var lagt i hænderne på
elever fra TG’s musik-linje. Det er en af Mette Ringsteds
fortjenester, at der er rigeligt at tage af.

komme eleverne til gavn. Det
lykkedes at rejse kapital nok
til at bygge nyt og renovere
skolen, og på den måde at
højne de fagligt-pædagogiske
rammer.
Det er blevet til en multihal
med idrætsfaciliteter og undervisningslokaler, musikhus,
dramasal, nye elevområder i
overdækkede lysgårde og renoverede naturfagslokaler.
Det betød også, at skolen
kunne forankre de gode traditioner og skabe en masse nyt,
som er kommet amagerkaner-

- TG er en skole, der kan være sig selv bekendt, uden at man
praler af det, sagde Mette Ringsted i sin tale og tilføjede, at
der bliver meget hun vil savne.

ne til gavn.
Skolen har åbnet sig mod
omverdenen med et stort
samarbejde med folkeskoler i
Tårnby og Dragør, Kulturzonen
og Musikskolen, Naturcenter
Vestamager og gennem mange år har skolen samarbejdet
med idrætsklubber.
Fremover bliver udfordringerne, fortsætter Mette
Ringsted, at følge med den

demografiske udvikling med
flere unge på Amager og ændrede uddannelsesvalg. En
anden udfordring er økonomien, hvor skolerne stadig fra
regeringens side er underlagt
besparelse på besparelse. Det
er gift i det lange løb. TG vil
altid have en plads, men det
kan være, at rollen skal justeres hen ad vejen, slutter hun.
tsp

Café FunkIS

Alléen 56A, 2770 Kastrup
Tlf. 26 80 81 85
Email: funkisaps@gmail.com
Nyd sommeren på Kastrups nye café - Café FunkIS - hvor der
er rig mulighed for hygge, både inden-dørs og udendørs, fx på
caféens træterrasse.
Læs om os og caféen og følg med i, hvad der sker på
www.funk-is.dk og www.facebook.com/funkisogkaffe.

Vi glæder os til at byde
jer velkommen,
Kim og Rikke
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Vi har løbende forskellige gode
tilbud og fristelser over hele
sommeren.

K-T.K.G.

Det er godt at tale med andre

Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforening

UNDERVISER til
MOTIONSGYMNASTIK søges!
K.T.K.G søger underviser til at lede to hold i motionsgymnastik på
tirsdage i tidsrummet 18.00 til 20.00 på
Pilegårdsskolen, Ole Klokkers vej 17, 2770 Kastrup.
Vores sæson går fra 1. september 2018 til 30. april 2019.
Løn efter taksterne for voksenundervisning.
Du kan læse lidt mere om os på vores hjemeside www.ktkg.dk
Er du interesseret, så send en skriftlig ansøgning til
formand@ktkg.dk eller til kasserer@ktkg.dk

Yderligere information hos Helle på 32 51 26 52 (aften)
eller Susanne på 28 97 35 75 (aften).
Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforenings formål er at arrangere
gymnastikundervisning, der fremmer det enkelte medlems kropbevidshed
samt dermed beslægtet virksomhed og ved andet kulurelt virke at fremme
den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Kort om Supersenior.dk
Vi er en klub for 55+, som nyder at dele oplevelser i selskab med andre.
Vi er ca. 300 medlemmer. Klubben har eksisteret siden 2009 og har holdt
over 1400 arrangementer.

14 TÅRNBY BLADET JULI 2018

Vi holder primært til i København og omegn, men kommer vidt omkring på
rejser og udflugter. Vi tilstræber mindst 8 arrangementer om måneden.
Desuden er vi tilsluttet Danske Seniorer, hvilket giver Supersenior.dk’s medlemmer gratis medlemsskab af DS.
Du kan se det hele på www.supersenior.dk, hvor du kan melde dig ind.
INFORMATION: henrik@supersenior.dk eller ringe på tlf 31 32 38 37.

Klubben for demensramte udfyldte tidligere det behov for samvær mellem
demensramte og deres pårørende, som ÆldreSagen nu tager op i samarbejde
med Tårnby Kommunes demenskoordinator i den nye Livsglæde-cafe. Foto:
Gunhild Schrøder, der i mange år var aktiv i Klubben her i samtale med andre
deltagere. August 2011.

Er man i en demens-ramt familie er
det godt at komme ud blandt ligestillede – uden at der (kun) tales om
sygdom

slappe af. Da alle er i ”samme ”båd”,
er det vigtigt at skabe åbenhed omkring demenssygdommen.

Sundheds Centret har en demens café,
men selvom den ny Livsglæde-café
også samler pårørende til demente
og Alzheimers-ramte er den alligevel
anderledes.
- Livsglæde-cafeen er et nyt tiltag,
som Ældre Sagen, Tårnby i samarbejde med Tårnby Kommunes demenskoordinator vil forsøge at etablere, fortæller Bente Olofsen, Ældre Sagen.
- Livsglæde-cafeen henvender sig
både til hjemmeboende demensramte og deres pårørende, som sammen
kan mødes med andre ligestillede,
hvad enten man er den ramte eller
den pårørende.
- Vores erfaring fra andre lokalafdelinger viser, at behovet for at møde
andre, snakke med andre og høre fra
andre, der er i samme situation, vokser efterhånden som sygdommen udvikler sig.
Derfor vil man fra Ældre Sagen
gerne prøve at lave en oase, hvor man
kan snakke om alt dette og så alligevel

- Aktiviteterne bliver ikke så meget
den kliniske snak om sygdommen. Det
tager man sig så glimrende af i Tårnby
Kommunes Sundhedscenter.
Pårørende kan være ægtefæller såvel som børn, søskende, nabo, ven eller veninde, så kender du en demensramt, er det bare om at komme af sted.
Livsglæde-cafeen kommer til at
holde til i Mænds Mødested, Villaen
Sirgræsvej 134 lige bag Postkassen og
vi mødes hver 14. dag med opstart og
åbningsfest tirsdag, 28. August 2018
kl. 10.00, hvor der vil blive serveret
kaffe og lagkage.
Sidder du derhjemme med et familiemedlem, der er ramt af demens, er
dette måske noget for jer?
Livsglæde-cafeen vil hver anden
tirsdag være åben fra kl. 14 - 16, og
der vil i løbet af efteråret være forskellige former for underholdning,
som selvfølgelig er tilrettelagt, så alle
kan være med.
tsp

Glæde bogstavelig talt

i børnehaven
Børnene i Børnehuset Stavlundvej i Kastrup planter
blomster og buske for at
tiltrække krible Krabledyr
Af Christina Mahler,
ansvarlig pædagog
børnehaven Stavlundvej

Maj er Krible Krable måned
for børn i hele Danmark. Og
vi krible krabler i Børnehuset
Stavlundvej, hvor børn har
anlagt en såkaldt mini-biotop
i begge afdelinger, som be-

står af insektvenlige planter.
Formålet er, at tiltrække en
masse forskellige insekter og

smådyr, som børnene kan undersøge og studere.
Biotopen består af 10 særligt udvalgte planter, som
f.eks. alm. Røllike & alm. Kællingetand, som er gode til at
tiltrække insekter ved hjælp
af deres smukke blomster og
særlige dufte.

På dagen
Vi modtog udplantningsklare
stiklinger til etablering af
Krible Krable biotopen en dag
midt i maj 2018.
Jorden var forberedt og
stod klar, da lastvognen ankom. Solen skinnede og gav
de bedste betingelser for en
god plantedag.
Børn i begge ender af huset var interesserede og hjalp
med at putte stiklinger i jorden. En udfordring for de helt
små, hvor nogle i starten ikke
ville røre ved den våde jord,
og mærke på stiklingerne. Der
skulle både graves huller og
vandes godt.

I børnehaven havde børnene lavet flotte skilte med ”må
ikke betrædes”, så biotopen
kunne vokse sig flot og stor.
Planterne, der både bliver
små og høje, skal efterligne
den vilde natur, og er derfor
blevet mixet efter sorten.
I vuggestuen er der lavt en
biotop, hvor der i midten er
en lille sti af træskiver. Dette
skal opfordre børnene til at
gå ind på opdagelse, og dufte,
røre og finde krible krable dyr.
I de efterfølgende dage er der
blevet etableret et lille træhegn, som beskytter stiklingerne, og sørger for en naturlig gang igennem biotopen.
Nu er der gået godt en måned, og biotoperne er faldet
godt til. Børnene passer på de
små stiklinger, der vokser dag
for dag, og er med til at vande
dem. En skøn sanselig oplevelse som er med til at styrke
de sociale relationer børnene
imellem.
- Vi glæder os til at give

børnene nogle gode oplevelser med naturens insekter og
smådyr og håber, at de opdager, hvor mange spændende
ting, den nære natur gemmer
på, efterhånden som minibiotopen udvikler sig, siger Christina Mahler Olsen, pædagog i
vuggestuen.

Mere om projektet

tur, håber vi, at de uanset bopæl, kan få et trygt forhold til
at færdes i naturen og få lyst
til at passe godt på den, siger
naturvejleder og projektleder
for Krible Krable, Rikke Laustsen.
Naturvejledere og DR Ramasjang står bag projektet,
der støttes af Nordea fonden.

I maj 2017 stiftede 60.000
børn på over 700 daginstitutioner, SFO’er og skoler
bekendtskab med regnorme,
bænkebidere, tusindben, haletudser og alle mulige andre
væsner i naturens rige fauna.
Et større antal børn forventes at stifte bekendtskab med
krible krable i år, der nu har
over 1200 tilmeldte daginstitutioner, indskolingsklasser
og SFO’er.
- Vi vil gerne pirre børnenes nysgerrighed og give dem
nogle glade oplevelser under
åben himmel. Når børnene
udforsker livet i den nære na-

Sommercamp på
Den Blå Planet

Hvad spiser en piratfisk?
Hvordan kender man forskel
på han- og hunkrabber? Og
hvad laver en dyrepasser
egentlig?

Få svarene og bliv klogere på
havets dyr, når den Den Blå
Planet sparker årets sommercamp i gang.
Natur, leg og viden er i højsædet og ikke mindst i børnehøjde, når Den Blå Planet
afholder sommercamp. Børn
mellem 7-12 år kan komme
på sommereventyr, fodre piratfisk, møde dyrepasserne og
komme bag kulisserne blandt
hajer og rokker, hvor gæster
normalt ikke får adgang.
Akvariets fortællere krydrer hele oplevelsen med højt
humør og gode historier og
giver børnene seks lærerige
timer, der gør dem klogere på
vandets forunderlige verden.

Aktiviteter under solen
Udover at opleve Den Blå Pla-

net indefra får de små akvarieentusiaster også muligheden for at gå på opdagelse
under solen på vandlegepladsen. Her kan man bl.a. fange
krabber og sætte en ruse i
Øresunds vand fra den store
flydebro. Hele oplevelsen bliver foreviget med et hjemmelavet fisketryk på en t-shirt,
som minde fra dagen.

Praktisk info
Sommercamp holdes hver
dag i uge 26, 27 og 32 (juni
og juli måned). Aktiviteterne
begynder kl. 8.45 ved hovedindgangen. Programmet slutter kl. 15, hvorefter børnene
afhentes ved hovedindgangen. Sommer-campen varer
6 timer, koster 500 DKK og
kan bestilles i Den Blå Planets
webshop. Der er plads til max
15 børn pr. dag, og billetter
sælges efter først til mølleprincippet. Husk at medbringe madpakke og tøj, der passer til vejret.

FOTO: Blå sø
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Havoddere, rokker og hajer kan være spændende nok, men
en sø, hvor man selv kan fiske, trækker gevaldigt op på
hitlisten på Den Blå Planet. Foto: Den Blå Planet.

Den første og den sidste

Frida S. Hansen fra 3.d, der blev årets første student fra
Tårnby Gymnasium. Her gratuleres hun af rektor Mette
Ringsted. Således kan Frida glædes over at være såvel den
første - som den sidste.
Da Tårnby Gymnasiums rektor
gennem 13 år i mandags trykkede
årets første student i hånden med
et til lykke, var det samtidig den
sidste første student, som der fik
Mette Ringsteds håndtryk.
Som andet steds i dette Tårnby
Bladet er beskrevet, stopper Mette
Ringsted som rektor ved sommerferiens begyndelse.
Det er Frida S. Hansen fra 3.d, der
blev årets første student fra Tårnby Gymnasium omgivet af andre
glade studenter. Foto: Martin Kristoffersen

Tryg skolestart 2018?
Amager Privatskole er en mindre privatskole på Amager med skolegang for jer
der ønsker faglighed og trivsel. Hos os bliver du mødt af dygtige, professionelle
medarbejdere fra 0. klasse til 9. klasse. Vi arbejder målrettet med hvert enkelt
barns udvikling, både fagligt og socialt. Vi tror på, at trivsel og nærvær er helt
grundlæggende forudsætninger for at læring opstår.
16 TÅRNBY BLADET JULI 2018

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•

Små årgange 20 elever i indskolingen, og 23 elever fra 3.kl
Fokus på det hele barn
Lejrskole hvert år for alle årgange
Tæt samarbejde mellem skole og hjem
SFO med mange spændende aktiviteter

Vi har ledige pladser i vores kommende 0. Kl. og 1. Kl samt i udskolingen fra 8. Kl.
Kontakt os for mere information
Tlf.: 3251 5514
Mail: info@amagerprivatskole.dk
Hjemmeside: www.amagerprivatskole.dk

Dimission lørdag 30. juni kl. 10.00
i Multihallen.
Program
Fællessang ”Danmark nu blunder”
Dimissionstale ved rektor Mette
Ringsted
Kor ”Gaudeamus”
Overrækkelse af eksamensbeviser
3a, 3b, 3c, 3d, 2p, 2q, 3u, 3w, 3x,
3y, 3z
3g Mu ”Et lysår, en stjerne”
Elevtaler ved Mathilde Zøllner 3z
og Tobias Osbæck 2q
Videokollage til Adam 3D’s ”Den
sidste dag”
Henrik Troest, formand for
støtteforeningen TG’s venner,
uddeler legater
Kor og fællessang ”De smukke
unge mennesker”

Konkurrence om porte til Naturpark Amager
Naturpark Amager skal have
tre nye hovedindgange og
fire nye faciliteter for naturoplevelser og friluftsliv
langs kysten
Det skal ikke være tilfældigt,
hvad man skal passere for
at komme ind i Naturpark
Amager – det skal gøres med
maner og derfor har partnerskabet bag Naturpark Amager
bedt fem udvalgte rådgiverhold blandt andet give deres
bud på, hvordan de nye hovedindgange og faciliteter for
naturoplevelser og friluftsliv
langs kysten skal udformes.
De nye elementer skal bidrage til at nye brugergrupper
får øjne op for naturparkens
35 kvadratkilometer storslåede landskab med fredet og
beskyttet natur og fantastiske

kyststrækning tæt på Københavns centrum.
Etableringen af de nye hovedindgange og nye faciliteter for naturoplevelser og
friluftsliv langs kysten forudsætter, at der bliver givet
de fornødne myndighedstilladelser.
De fem rådgivere har frem
til september til at afleverer
deres forslag. Sidst på året
vælges der en vinder.

- at hovedindgangen skal
være et tydeligt landmark,
som kan tiltrække besøgende,
herunder dem der ankommer
til området fra Ørestad Boulevard og Vestamager Station.
- at hovedindgangen skal
gentænke den nuværende
adgangssituation til Naturcenteret fra nord. Forslaget
skal vise, hvordan besøgende

ved ankomst til fods og på
cykel, via Vestamager Station og fra pladsen med Hein
Heinsens skulptur og broen,
kan inspireres til forskellige
muligheder for naturoplevelser - enten ved hovedindgangene ved Naturcenter Amager
og Asger Jorns Allé - eller ved
at gå direkte videre ud i naturparken ved ankomsten til

hovedindgangsområdet
fra
nord.
Udviklingen skal bygge videre på Naturcenter Amagers
støtteaktiviteter til friluftsliv,
vidensmæssige kapacitet i
forhold til naturformidling,
samt eksisterende faciliteter,
Traktørstedet og særlige tilbud til skoler og institutioner.
tsp

”Naturlige” regler

De fem rådgivere kan ikke
fantaser helt frit. Der er stillet
regler op for konkurrencen.
Således skal ”Hovedindgangen ved Naturcenter Amager være en synlig, indbydende og aktiv port til den store
natur og vidderne på Kalvebod Fælled”.
Hovedindgangen ligger ikke
langt fra, hvor metroen og Ørestad
Syd ender. Her
findes
allerede
et velfungerende
naturcenter,
og
udviklingen
af
hovedindgangen
skal bygge videre
på områdets muligheder for at
tiltrække og byde
- også nye - brugere velkommen
til Naturpark Amagers enestående,
fredede og beskyttede natur.
Naturcenter Amager skal både have flere
Blandt kravene
indgange og punkter, der understøtter
til konkurrencebrugernes brug af de fredede og
forslagene
står
beskyttede natur. Punkterne er skitseret
blandt andet,
på kortet.

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Giv jeres medlemmer en oplevelse
Tårnby Bladforening vil være med til at betale for det!
I forbindelse med, at det er 25 år siden, Tårnby
Bladet udkom første gang (15. september 1993),
udlodder foreningen 50.000 kroner til legater til
medlemsforeninger
Det har fra starten i 1993 været Bladforeningens formål at fremme mulighederne for information. Tårnby Bladet har været hjørnestenen i det formål, men
det vil være lige så sjovt og interessant, hvis bladforeningens medlemmer selv
stod for den direkte information til medlemmerne i egne foreninger.
Vi udlodder ialt 50.000 kroner (det kan være fem portioner af 10.000 kroner)
til projekter med et særligt indhold for medlemmerne i de foreninger, som har
tilsluttet sig Tårnby Bladforening (man kan nå at melde sig ind endnu).

Vi betinger også, at I efterfølgende sender en beskrivelse af turen, besøget,
oplevelsen med et foto, som vi må offentliggøre i Tårnby Bladet.
Sådan gør I:
Send en ansøgning til Tårnby Bladforening, att. formanden med en beskrivelse
af den oplevelse I vil giver jeres medlemmer eller et hold i jeres forening.

Se www.taarnbybladet.dk

I vælger selv, om I kan gøre noget for hele foreningen - hente en sjov mand ud
til en fest/foredrag - eller om det er et særligt hold, som skal på museum, ud i
naturen eller hvad I finder på.
Sværere er det ikke, vel?
Men det er altså en betingelse, at jeres forening er medlem af Tårnby Bladforening - den arbejder jo også for jer.
Bladforeningens bestyrelse vil i midten af august finde fem projekter (eller
flere, hvis der er nogen, som kan sætte noget i værk for mindre end 10.000
kroner).
Tårnby Bladet er afhængig af frivillig arbejdskraft - som vi til gengæld passer
og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores trykkeri,
Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og ...
Du kan også støtte Tårnby Bladet ved et personligt
medlemsskab i Tårnby Bladforening for 50,- kroner om året, foreninger betaler 200,- kroner årligt. Ring dagligt på 32 509 290
mellem kl. 9 og 12 og sig, at du og/eller din forening vil være medlem.
Tårnby Bladet laver ikke sig
selv.
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Det kan være, at en forening laver en bustur til et museum eller en begivenhed, som har noget specielt at gøre med foreningen. Betingelsen er blot, at der
er et element af information, ny viden i projektet. Altså ikke noget med nye
bolde til en boldklub eller nye rafter til en spejdergruppe.

Ansøgningen skal naturligvis indeholde navn på jeres valgte leder af projektet, samt almindelige oplysninger om foreningen.

Gengivelser fra bogen. Forfatterens foto th.

En kærlighedserklæring på glittet papir
Klaus Mønsted Pedersen har begået
et imponér-værk om maleren Theodor Philipsen og Saltholm
Anmeldelse af Terkel Spangsbo
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Det siges, at intet overgår en barnefødsel i glæde, men det må være tæt
på for Klaus Mønsted Pedersen, da
han leverede sin imponerende flotte
bog Theodor Philipsens Saltholm - en
tidsrejse til offentligheden.
Vigtigst og hele idéen med bogen
er at vise et udvalg af Th. Philipsens
malerier fra 1880’er og 40 år frem og
sætte dem op på det glittede papir
mod nutidige fotografier optaget på
netop det helt præcise sted, som maleren har stået mere end 100 år tidligere og på samme tid og med samme
lys over motivet (som foto herover).
Selv for en person, der stadig har
en rejse til Saltholm til gode, er det en
oplevelse med klang af noget detektivisk godt hjulpet på vej af kortmateriale, som viser se-/maler-retningen,
som genkendes af horisontens silhuetter.
Jagten på genkendelse mellem foto
og maleri drager og det giver en besynderlig glæde at få øje på resterne
af et stengærde i foto og se, at det
havde Philipsen også øje på.
Det er ikke en til en, at jeg genkender motiverne, for Philipsen lægger
en stemning ned over maleriet. Han er

en såkaldt impressionistisk maler. Han
gengiver i sine malerier den samme
stemning, som vind, vejr, bevægelse
må have givet ham, da han opfattede
motivet i et øjeblik for derefter at bevare øjeblikket og få det ned på lærred. Fascinerende!

Men meget mere end det
Denne anmelder ved uendelig lidt
om malerkunst, men hvis bogen ikke
i sit udstyr var af lækkert papir, knivskarpe foto i høj opløsning (det har
noget med grafik at gøre og det ved
anmelderen en del om) ville han tage
den med som guide på et Saltholmbesøg, som nu er mere påtrængende
end tidligere, men værket, for det er
bogen, et værk, skal ligge på sofabordet som et præsentér-eksemplar til
jævnlige opslag og ikke udsættes for
det ustadige ø-vejrlig, som billederne
så levende gengiver.
Og så skal der læses om Saltholms
historie i krigstid og fred, flora og
fauna, Philipsens opvækst og hans vej
til at blive kunstner. Tæt på 40 sider er
overladt til fortællingen om manden,
øen, vennerne, maleriet, som gør det
levende og vigtigt for anmelderen at
vide mere om.
Og alle de historiske foto, som forfatteren og hans stab af hjælpere har
fundet i arkiverne, skal studeres sammen med billedteksterne. Med al den

Klaus Mønsted Pedersen, ved præsentationen af bogen på
Bryggergården, hvor Th. Philipsen boede i flere perioder.
Foto: Ole Gjedved.

aktivitet, der har været på Saltholm
og den aktivitet, der ikke havde noget
med kalkbrydningen at gøre, kan det
undre, at der i så ringe grad har fundet
permanent ophold sted.

Anekdoterne
Billederne lægger op til de opstøvede
anekdoter og er ren ugeblads-sladder
af bedste skuffe. Det er ikke need to
know, men nice to know af bedste
skuffe.
Kronprins Frederik var med på jagt i
2002, ser man deeeet!
Carl Th. Dreyer har lavet filmoptagelser på øen – godt nok til en film,
der ikke blev til noget, hvor Preben
Lerdorff Rye skulle spille Jesus. Nånåda!
Mens Karen Blixen boede hos sin
sekretær i Dragør, mens hendes Rungstedlund (her er i bogen en stavefejl,
som i den grad må genere perfektionisten Klaus Mønsted Pedersen, så den
gengiver vi ikke) var under ombygning, var hun en dag på Saltholm og
kundgjorde, at øens vidtstrakte vidder
mindede hende om Afrikas savanne.
Og endelig omtales en anekdote
om H.C. Andersen som i sin novelle
”Fodreise fra Holmens Kanal til Amager” når ud til Amagers østkyst, men
trods alt ikke vover en sørejse til det
”anachrorestiske Saltholm”.
Også Philipsens ophold i Bryg-

Man kan sætte sin hat
som man vil! Her har Klaus
Mønsted Pedersen sat sin hat
på Philipsens staffeli. Foto:
Claus Ehlers.

gergården med besøg af de store
kunstner-bekendtskaber kaster glans
over den bygning, som har været tæt
på at lide samme skæbne som mange
andre historiske bygninger i Tårnby.
Godt med de berettelser, som faktisk
vil gøre gavn i den politiske bevaringsindsats. Tak for de afsnit også.
Værket Theodor Philipsens Saltholm, en tidsrejse af Klaus Mønsted
Pedersen er på samme tid omfattende
og let at læse, der er en klar adskillelse mellem afsnittende og tilstrækkelig viden lagt i kapitler, så man er mæt
og velorienteret. Man får meget at
vide og behøver ikke mere. Det er en
god kunst at kunne dosere sin viden.
Gid anmelderen også kunne dosere
sin anmeldelse, men det er svært med
den begejstring, som han besjæles af.
Men nu går vi i land fra Philipsens og
Pedersens Saltholm. Tak for turen.

Bogen bliver sat til salg hos
boghandlere og kan også erhverves
online gennem www.gucca.dk. (Find
bogen under bøger gennem titlen:
Theodor Philipsens Saltholm – En
tidsrejse).

Redaktørens enkilde-historie
Det er god journalist skik
at være yderst tilbageholdende med en såkaldt
en-kildehistorier. Normalt
er døgnrapporten oplæst
af en politimand undtaget,
men på den anden side har
de sjældent tid til den slags
udskejelser i dag, så man i
stedet skal søge aktindsigt,
hvor svaret kommer allerede efter 14 dage, hvis det
kommer

Af Terkel Spangsbo.

Offentlige
myndigheders
pressemeddelelser er også
ofte undtaget fra en-kildereglen, men så skriver vi ”oplyser det offentlige i en pressemeddelelse” og mener os
garderet.
Men når det nu er redaktøren selv, som selv er midtpunkt i en sag, er vi mere
large. Og det er tilfældet i
denne, når avisen udkommer,
forældede sag, men bitterheden gror stadig i ham sammen
med de store sår på benet.
Sagen var, at redaktøren for
en gang skyld havde vovet sig
op på en cykel og var på vej
hjem fra redaktionen tirsdag
eftermiddag 12. juni. Klokken 16.30 er han endelig nået
rundt om det gamle vandtårn
og er på cykelstien på Englandsvej nordpå nået frem til
højresvinget ved Randkløve
Allé (der er på dette sted en
”bed om grønt lys” fodgængerovergang.

Netop som redaktøren udfører den for en snart 71-årig
manøvre at køre med kun en
hånd på styret, da den anden
(højre) hånd/arm er strakt
ud for at markere, at han har
tænkt sig at fortsætte for svag
fart rundt i et 90 graders højresving, hvilket skulle være
en simpel manøvre, da der
er grønt lys for trafikanter på
Englandsvej og ingen krydsende trafikanter har bedt om
grønt for på tværs passerende
fodgængere.
I et splitsekund drøner en
cyklist fra Randkløve Allé ud
mod fodgængerovergangen
over Englandsvej, men opholder i samme sekund foran
den svingende redaktør. Redaktøren er åndsnærværende
nok til at såvel fod- som håndbremse, men har altså ikke
fysik til at balancere en cykel
med en hånd på styret og to
fødder i bremsestilling og en
styrt er uundgåeligt.
Dér hvor bitterheden gror
er, at sprintercyklisten derefter forsvinder på østsiden af
Englandsvej, mens redaktøren endnu ligger på asfalten
med en cykel over sig og noget chokeret over sin stilling.
Flere cyklister fra samme
retning (Vandtårnet) stopper
derimod og især en ung mand
med omvendt kasket bliver
på stedet, mens redaktøren
får vejret og kan konstateret
at det meste af korpusset er
intakt, men vejrtrækningen

Tegning: Benny
Bang Jensen

noget opskruet.
- Det er klart, den slags
sætter adrenalinet i gang,
forklarer ungersvenden, som
bliver på stedet indtil cyklen
er inspiceret. Respekt for den
unge mand og tak.
Derimod er respekten for
den vel omkring 40-årige
nobelt klædte, som forårsagede uheldet i hans iver for
at passere Englandsvej uden
at tjekke om der var klar bane
og grønt lys, men som stak
af som en ynkelig forbryder.
Egentlig fortjener han ikke
at vide, at redaktøren kom

Her kunne høres det program, som koret netop har sunget ved Nordic Week i
Tanzania, hvor de fire nordiske lande mødtes omkring kunst og kultur. Koret
besøgte Nafazi Art Centre og Tanzanias største musikakademi i Bagamoyo,

de redaktøren en check til et
nyt ur/cykelkurv (uret et Lotus
ca. 500,- kroner hos urmageren på Tårnby Torv) eller lægge et bevis på 1000,- kroner
indbetalt til en velgørende
organisation i Tårnby Bladets
udvendige postkasse (det
dobbelt af uret naturligvis, da
sådanne bidrag kan trækkes
fra i skat).
Andet sted i denne avis
skriver vi om personer, der
melder sig som hjerteløbere.
Det letter at vide, at den
slags mennesker også findes.

hvor de deltog i kulturel udveksling.
Derudover sang koret ved den afsluttende sammenkomst i The Danish
Residence, hvor Tanzanias miljøminister var hovedtaler. Foto: Kurt Pedersen.
Amager Fotoklub.
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VOKALGRUPPEN NORDLYS: Tårnby Musikskoles vokalgruppe Nordlys holdt
sommerkoncert midt i juni på den udendørs scene foran Hovedbiblioteket.

nogenlunde uskadt fra oplevelsen – det ville være svært
tilfredsstillinende at vide, at
der i nattens løb og kommende nætter dukkede noget man
kalder samvittighed op og ville ødelægge hans nattesøvn.
Han burde ikke forskånes
for et tænkt mareridt ved at
læse i en avis, om en ældre
herre og en flugtcyklist og at
den ældre herre klarede hændelsen med et kraftigt hudafskrab, smadret cykelkurv og
en ødelagt ur.
Hvis flugtcyklisten vil sone
sin brøde, kan han enten sen-

Gangbro åbnet med løb

Som den nye gangbro så ud sekunder
efter den var åbnet. Ikke alle havde
luret, at fordelen kun lå, hvis man
havde tjekket ind hjemmefra og var
uden bagage til indtjek. Men det
lærte de, når de skulle ned af den
opadgående rulletrappe.
Foto: CPH.

Et klip fra sikkerhedskontrollen
Mange rejsende har tjekket ind hjemmefra og medbringer kun håndbagage
Det forventes, at flere millioner rejsende vil benytte den nye bro fremover, og det frigiver en masse plads i
terminalens travle stueplan.
Gangbroen har længe stået højt på
ønskelisten hos Københavns Lufthavn
og er en afgørende del af den store
ombygning og udvidelse af Terminal
3, der samlet skaber 1.600 nye kva-

Direkte fra metrostationen i lufthavnen og til sikkerhedskontrollen
har Københavns Lufthavn åbnet
Danmarks længste indendørs gangbro
Som en særlig gimmick fik tre løbere
fra organisationen Nbro-Running opgaven med at indvie broen. Nbro har
som lufthavnen kontakter over det
meste af verden – løbere kan altid
møde en løbeklub, når de er på rejse.
Bare kom og løb med, siger løberne fra
Nbro, det er gratis.
Det tog Catarina fra NBRO-Running
løbeklub 11,5 sekunder at løbe de
100 meter over den nye gangbro fra
metroen ind i det røde målbånd ved
sikkerhedskontrollen. 100-meterløbet markerede, at broen nu er åben

dratmeter til passagererne.
- Formålet med den nye gangbro er
først og fremmest at skabe mere plads
til ankommende passagerer og passagerer, der skal tjekke bagage ind hos
SAS og en række andre flyselskaber i
Terminal 3, sagde Thomas Woldbye,
administrerende direktør i København
Lufthavn.
- Der er rigtig mange, der henter
familie eller venner, når de kommer
hjem fra rejsen, og dem skal der være
plads til. Ligesom afgående passagerer med bagage nu får en bedre start
på rejsen, fordi Terminal 3 ikke længere skal bruges som gennemgangsområde til sikkerhedskontrollen og
Terminal 2.
spanger

for alle passagerer.
Og selvom det til dagligt nok vil
tage lidt flere sekunder at benytte
den nye gangbro, så er det en regulær
genvej for indenrigspendlerne og de
mange andre rejsende, der ankommer
med metroen.
Hvis man kun har håndbagage med,
kan man nu gå direkte til sikkerhedskontrollen og SAS Fast Track uden at
skulle ned på det travle gulv i Terminal 3.
Nbro-Running kalder sig urbane løbere
og er ikke en forening. Man mødes bare
og viser hinanden nye sider af byen. Er
man på rejse og vil se nye sider af den
fremmede by finder man ligesindede
via Facebook.
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Med naboen på eventyr
En dag i juni var Helen – en ældre
kvinde med højt humør men trætte
ben - på en eventyrlig cykeltur
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Det var muligt, fordi Tårnby er med
i den glædespredende bevægelse
Cykling Uden Alder – og fordi der er
nogle engagerede ildsjæle, som med
deres pedalkraft giver deres ældre naboer mulighed for at få vind i håret og
skønne oplevelser. En af dem er Kurt.
- Jeg hentede Helen lidt før elleve
og vi satte straks kursen østover mod
Broforeningen ved Amager Strandvej.
Vejret var blevet rigtig godt til cykeltur og efter lidt tid på havnen, kørte
vi videre mod Kastrup Lystbådehavn.
Vi kørte forbi Den Blå Planet og holdt
Pitt stop ved ”Sneglen”. Helen havde
sørget for proviant, så vi ikke løb tør
for energi på vores tur, fortæller Kurt.

- Efter en stund fortsatte vi til Sundby Sejlforening, hvor vi var enige om
at drikke kaffe, kørte vi stik vest og
afprøvede nogle af de nye cykelstier,
som findes på kryds og tværs. Ind
imellem var jeg lidt i tvivl, om cyklen
kunne komme igennem alle chikaner.
Med lidt forsigtighed lykkedes det
hver gang. Da vi nåede Nyrnberggade,
skulle det vise sig, at gaden gennem
en del år har været Helens bopæl. Det
var et glædeligt gensyn.
- I Vermlandsgade satte vi kurs mod
Den norske kirke og kørte over broen
til stierne langs med volden. Stedet
var nyt for os begge. Vi endte på Islands Brygge, hvor vi passerede alle
de mange nye huse, Nokken og til
sidst Sjællandsbroen med kurs mod
Tårnby. Helen blev sat af ved sin bopæl kl. 14.10.
bbark
Har du lyst til at give
lidt pedalkraft og
samtidig få skønne
oplevelser med dine
ældre naboer, kan
du tilmelde dig som
cykelpilot.
Gå ind på www.
cyklingudenalder.
dk eller kontakt
Tårnby Kommunes
frivillighedskoordinator på ngu.
sc.as@taarnby.dk
eller tlf.: 3076 0525.

Et win-win-win projekt her i Tårnby
Maria-Leonore Christensen,
projektleder

- Jeg henter hver morgen kl.
8 og søndag kl. 9 Irmas overskuds-mad og sælger eller
giver videre mod en donation.
Derefter kører jeg til Rema
1000 på Amager Landevej,
som stiller især frugt og grønt
frem til mig.
I løbet af dagen ser jeg, om
Netto i Kastruplundgade eller
Aldi på Kastrupvej har noget
til mig, men oftest har jeg allerede fået rigeligt.
Min makker Kirsten sælger
en stor del af det i Avedøre
om tirsdagen, jeg sælger ved
St. Annæ Kirke og hjemme i
cykelskuret. Så kommer naboer, familie og venner. Det gav
sidste måned 10.736 kroner.

I alt er vi nu oppe på en halv
million kroner, som vi løbende har sendt til fem piger, der
har gået på børnehjemmet
Mother and Child Foundation
og uddanner sig til eller er
blevet sygeplejersker.
Det koster en pige ca. 1000
kr. om måneden for bolig på
kollegiet, undervisning, tøj,
mad og fritid (30 kr. i lommepenge!)

Red maden og støt et børnehjem i Indien!
Mother and Child Foundation
er et hjem for 157 børn, der
har været udsat for svigt og
misbrug. Det blev etableret
i Kerala i det sydlige Indien i
2000. Børnene får uddannelse, mad, husly og tøj, og frem
for alt et trygt hjem, hvor de

oplever kærlighed, fred og
sikkerhed.
Er der nogen, der vil købe
mad, ikke ”bedst før” men
”GOOD AFTER” ? Er der nogen, der har hørt om de mange gadebørn i Indien, der har
været svigtet og misbrugt og
som der ikke bliver taget hånd
om?
Vores projekt har eksisteret
i 6 år og trænger til flere gode
hænder.
Er det dig, der vil give en
hånd med og støtte projektet
ved at hente og videregive
maden til dem, der vil købe
det billigt?

Af Maria-Leonore Christensen

Hvis du måske gerne vil være
med, kan du henvende dig til
Maria-Leonore Christensen på
5363 3121 og høre nærmere.

På billedet fra Indien er lederen Joshy på udflugt med
børnene. Det er åbenbart meget almindeligt, at de bader
med tøj på. Pigen i midten hedder Alfonsa og vil være
politibetjent.

Artiklens forfatter har lige været i Indien og besøgte
børnehjemmet og det kollegie, hvor pigerne bor. Fra
venstre leder af Mothher and Child, Joshy, Maria-Leonore
Christensen, som er tovholder i projektet, Kirsten Jepsen og
Clara Christensen, begge medarbejdere i projektet.
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John Cramer, butiksbestyrer fra Irma på Kastrupvej startede
madspilds-projekt sammen med mig i december 2011.

Sahra fik sin pris
Som omtalt i juni-udgaven af Tårnby
Bladet, var ”amager-forfatteren”
Sarah Engell indstillet til en Blixenprisen 2018 – nu har hun også fået
den
Så blev Danmarks litteraturprisfest – Blixenprisen
2018 – afrundet med
manér i Folketeatret.
Der blev uddelt 11 priser til prismodtagere
fra alle litteraturbranchens grene. Abdel Aziz Mahmoud
sikrede godt selskab som vært for
årets prisfest, mens Mouritz/Hørslev
Projektet stod for det musikalske indslag på scenen og til efterfesten.

Blixenprisen er mere end en prisfest
Blixenprisen er en fejring af litteraturen. Den er en hyldest til det danske sprog, til den fordybelse og det
nærvær, som litteraturen tilbyder i en
hektisk og omskiftelig verden.
Blixenprisen er først og fremmest
en prisfest, men den er ikke blot en
hyldest til individuelle litterære præstationer. Blixenprisen markerer først
og fremmest, at den litterære branche
står sammen om at udbrede litteraturen i alle hjørner af samfundet.
Derfor har alle danske læsere i år
haft mulighed for at indstille deres
favoritter til de forskellige Blixenpriser, hvorefter en jury har nomineret
og udvalgt den prismodtager, de fandt
værdig. Mange har budt ind med indstillinger i år.

Når
sandheden
skal frem

The Blixen Literary Award gik til...
En af de helt store priser går hvert
år til en skønlitterær udgivelse. I år
var Peter Laugesen modtager af the
Blixen Literary Award på 75.000 kr.
for digtsamlingen Traveling. Blixenprisens skønlitterære jury begrunder valget af Peter Laugesens Traveling med
følgende ord:
Peter Laugesens Traveling er et mesterligt signalement af fortid og nutid,
af kunstens mange kilder og af rejsen
som et livsvilkår. Rejsen er en uro i livet, men rejsen er også anledning til
pludselig stilstand og stilhed, midt i
verdens larm.
Traveling er den skønneste gave til
gamle og nye læsere af Peter Laugesen, en digter, der har blik for såvel
myren på sin vej som for universets
sorte huller.

Modtager af Blixenprisen årets
børne- og ungdomsudgivelse: Sarah
Engell for Valget
Hvor meget må hjertet bestemme?
Sara Engells roman, Valget, er en stærk
politisk fortælling om asylpolitik, der
handler om konflikten mellem hjerte
og hjerne.
Det lykkes at få læseren til at boble
over af modsatrettede tanker og følelser, uden at forfatteren på noget
tidspunkt tager parti i udlændingedebatten.
- Empati og rationalitet er et heftigt debatteret emne: I hvor høj grad
skal man sætte den enkelte over det
fælles? Hvor meget skal man ofre sig

Boganmeldelse af
Tina Grip Larsen

På plejehjemmet Solvang
i den lille landsby Tige,
dør Thorvald Andreas
Andersen

Sarah Engell vandt Blixenprisen i kategorien børne- og
ungdomsudgivelser. Bogen modtog i
november 2017 Carlsenprisen. Foto:
Simon Læssøe.

for en fremmed? I Valget er det netop
empati og rationalitet, der støder sammen, skrev juryen blandt andet i sin
indstilling.
Valget er vedkommende og medrivende læsning, som gør læseren klogere på sig selv og verden.
tsp

Han dør gammel og
alene. Ingen ved rigtig
noget om ham. Folk i landsbyen,
husker ham som en gammel sur
mand, som boede alene på sin store
gård efter sin kones død.
Blandt hans personlige papirer
finder plejeren Conny en notesbog
hvorpå der står: Til min ligfærd. I
bogen står navne på folk, som tydeligvis skylder Thorvald penge, men
hvorfor?
Og hvem er de mennesker? Da
Thorvald ingen kone eller børn har,
beslutter byens bedemand Berit,
sig for at indkræve gælden på egen
hånd. Hun begynder nu at opsøge de
mennesker, som står i bogen og inddrive den gamle mands gæld.
Når sandheden skal frem, så er der
vist nogen i den lille by, som skjuler
noget. Flere hemmeligheder er tæt
på at blive afsløret og nye oplysninger får dagens lys. For nogen dukker
der ligefrem ting frem, som ændrer
hele families historie.
Måske var den gamle Thorvald Andreas Andersen ikke bare en gammel
sur bondemand, som alle gik rundt
og troede.
Bogen er fangende, man ønsker at
finde ud af mere om personerne og
deres hemmeligheder. Bogen springer mellem dens personer, så man
skal lige være skarp og huske hvem
som er hvem.
En rigtig god bog. Jeg kan godt anbefale den til andre. En god bog som
man kan tage med på sommerferie
eller til stranden.
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Tidligere udgivelser:
Nu det alligevel er for
sent, 2012,
samt novellen Uønsket
i antologien
Tvivl, 2005,
og novellen Molly i
antologien Gåseøjne på
omgang,
2016.
Udgivet af forlaget Brændpunkt
- maj 2018

Noget at gå til i juli

Keder du dig i din ferie?

i sommer
Vi slutter af med et brag af en fodboldturnering.
Tilmelding på www.us.taarnby.dk.
Tirsdag 31. juli og onsdag 1. august kl. 10-15 – gratis.
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90.

Klanernes Kamp

Har lyst til, at der skal ske noget i ferien?
Tag dine venner med på Kulturzonen og se en film,
spil et brætspil, lav bolsjer eller bag pandekage, snobrød eller popcorn over bålet. Du er med til at beslutte,
hvad der skal ske!
Medbring drikkedunk og madpakke. Kulturzonen giver en sodavand.
Tirsdag 31. juli til torsdag 2. august kl. 10-15 – gratis.
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90.

Fodboldcamp

Vær med til at kåre de 3 flotte biler. Du får en stemmeseddel, som senest afleveres til Kulturzonens personale kl. 14.

Program
Et stort rollespil på Kulturzonen, der i dagens anledning
bliver ændret til en middelalder- og fantasyverden.
Hvad enten du bare er nysgerrig på, hvad rollespil er,
har lyst til at hænge ud i ”kroen” eller allerede er erfaren kriger, er du velkommen. Det eneste krav er, at du
går i 4. klasse eller derover efter sommerferien.
Vores dygtige rollespilsmedarbejdere introducerer jer,
spiller med, og I kan låne udstyr eller medbringe jeres
eget grej.
Der er roller til alle: Krigere, magikere, healere, madboder osv. Det koster ikke noget at deltage.
Hvis du ikke selv cykler eller bliver kørt ud på Nøragersmindevej 90, kan du tage bus 33, 34 eller 36. Du
kan også blive samlet op i minibus kl. 9.45 på Løjtegårdsvej 101, lige over for Amagerhallen.
Tilmelding på www.us.taarnby.dk.
Mandag 6. august kl. 10-16 – gratis. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90.

Veteranbiltræf
Er du vild med fodbold, så kom til 2-dages fodboldcamp
på Kulturzonen.
Trænerne tilrettelægger en træning, der vil udfordre
dig på din teknik, taktik og koordination - alt sammen
med smil på læberne.
Overraskelse: Prof. fodboldspiller spiller med og giver
fif og tricks.

fri
entré

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Kulturzonens
årlige veteranbiltræf for hele familien.
En festlig dag med flotte veteranbiler, levende musik
samt café med mad og drikke.
Hepcats swingdansere viser den originale swingdans
Lindy Hop fra slutningen af 1920-30’erne. Der er introundervisning og dans.
Det er kun veteranbiler fra 1992 og tidligere, der kan
stille op.

12.00-14.00 Prøvetur i en historisk og flot veteranbil
koster 30 kr.
12.00-12.45 Bandet spiller musik i absolut topklasse
12.45-13.15 Lindy Hop-undervisning med Hepcats
13.15-14.00 Swingdans til liveband
14.30 Kåring af de 3 flotteste biler
Søndag 26. august kl. 12-16 – gratis. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90.

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 og der arrangeres løbende forskellige kulturelle arrangementer.
Kulturzonen er åben alle hverdage:
Mandag-torsdag kl. 9-22.
Fredag kl. 9-16
I sommerferien har Kulturzonen åbent
Uge 26 og 27 - kl. 9-16 mandag til fredag
Uge 28, 29 og 30 - lukket
uge 31, 32 og 33 - kl. 9-16 mandag til fredag
Telefon: 3076 0334 - www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

NYE
BLIKKE

7. JUN - 30. SEP 2018
KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK
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I HUS MED
RICHARD WINTHER
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KONFIRMANDERNE I TÅRNBY KIRKE FORÅRET 2018
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Dette opslag kan købes for 15,- kroner i flot 4-farve tryk på glittet A3- papir. Se Tårnby kirkes sider i Tårnby Bladet.

Ny app - Naturpark Amager
Naturpark Amager står for ”fordybelse,
natur og leg - midt i storbyen”
Nexus Kommunikation A/S har udviklet en app, som
viser vej til naturparkens enestående natur og dyreliv.
Den indeholder informationer, adgangsveje, ruter og
stier, så du kan få det bedste udbytte af dit besøg i naturparken, som strækker sig hele 25 km fra Dragør til
Islands Brygge. Naturpark Amager er fredet, og der er
kun få skilte. Med app’ens kort og ruter kan du lettere
finde vej. Ved hjælp af forskellige lag kan du vælge de
ting, der interesserer dig mest.
App’en stilles gratis til rådighed for Naturpark Amagers brugere. Ved at tilmelde dig notifikationer kan du
få relevante oplysninger og nyheder om naturparken.
Naturpark Amager er en kæmpe attraktion i et bynært naturområde. Det skal være let at færdes i naturparken og få et optimalt udbytte af et besøg uanset
formålet. App’en giver et let overblik over faciliteter og
naturoplevelser, og den giver mulighed for at navigere
rundt mellem seværdighederne.
App’en er udkommet til både iPhone og Android og
kan hentes gratis på hhv. App Store og Google Play.

Friluftsrådet orienterer ... Det må
du i skove og på stranden
Strande
• Du må færdes til fods langs stort set alle strande,
hele døgnet. Også selvom stranden er privatejet.
En god tommelfingerregel er, at du må færdes og
opholde dig på strande, som består af sten og sand.
Har stranden karakter af en have, skal du ud i vandkanten.
• Du må opholde dig på strande i kortere tid dvs.
ikke over en dag, men det må gerne være i nattetimerne og du må bade. På privatejede strande skal
der mindst være 50 meter til ejerens beboelse, for
at du må slå dig ned.
• Du må overnatte på stranden, men ikke i telt
o.l. Du må gerne etablere et primitivt ly eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være
mindst 50 meter til ejerens beboelse på privatejede
strande.

Offentligt ejede skove
• Du må færdes til fods og cykle på veje og stier
døgnet rundt. (Kl. 6 til solnedgang i private skove)
• Du må færdes til fods overalt i skoven, både på
veje og stier og i skovbunden. Du må dog ikke færdes i haver eller på gårdspladser. (I private skove
må du færdes til fods i skovbunden, overnatte og
lave bål, hvis du har spurgt ejeren om lov).
• Du må gøre ophold, hvis der er mindst 50 meter
til beboelsesbygninger.
• Du må overnatte i telt på lejrpladser, primitive
overnatningssteder og i særlige friteltningsskove.
Du må også overnatte direkte i skovbunden på liggeunderlag, i sovepose, i hængekøje eller under
regnslag.
• Du må bruge åben ild eller kogeapparater ved bålpladser eller lejrpladser. Tjek altid op på eventuelle
lokale forbud.
• Du må samle nødder, bær, svampe, frø, kogler,
blomster, urter, grene, kviste, mos og lav fra skovbunden til eget forbrug. Du må samle omkring en
posefuld. (I private skove kun hvad du kan nå fra
veje og stier)

Nye blikke - I hus med Richard Winther - på Kastrupgård
13 samtidskunstnere er gået i kødet på multikunstneren Richard
Winther og har kurateret en udstilling med inspiration i Winthers
vilde blanding af maleri, skulptur, vilde kroppe og farveeksplosioner
Richard Winther (1923-2007) fortærede nærmest selv andre kunstneres værker og
lod sig inspirere og gik i dialog med store mestre som Leonardo Da Vinci, Dürer, Goya,
Picasso og mange flere.
De sidste 14 år af hans liv blev hans hus i Vindeby på Lolland centrum for kunstnerens idéer. Bl.a. udsmykkede Winther over foråret og forsommeren 1995 huset med 55
malerier som dækker 71 m2.
Udstillingen er inspireret af hans metoder og virke som kunstner. Kunstnerne er inviteret til at begære, at stjæle og fortære og dermed sætte nye værker i verden som
gennem deres nye blikke på kunstnerens liv og værker frisætter nye energier og perspektiver på Winthers kunstnerrolle, hans praksis, blik og hans værker.
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Nulevende kunstnere sammen med Winther
De 13 kunstnere er udvalgt pga. af deres nære slægtskab med Winther. Enten i kraft
af de medier og materialer, de anvender, eller i deres valg af motiver. Kunstnerne er
blevet inviteret til at stjæle fra- og spejle deres egne værker i Winthers. For Winthers
egen kunst åd nemlig af hele kunsthistorien. Nu returnerer de deltagende kunstnere
den gestus på Winthers egne værker.
Udstillingen rummer både maleri, skulptur, fotografiske værker og installation. For at
synliggøre koblingen vil der indgå et udvalg af Winthers værker på Kastrupgårdsamlingen.
De mange forskellige kunstneres nye blikke på Richard Winther re-aktualiserer hans
temaer: Farvens vildskaber og maleriets processer, Bevægelsen imellem figuration og
abstraktion, Genbrugsmaterialitet og materialitetens vildtvoksende egenværdi.
Udstillingen kan ses til 30. sept. 2018.
Lars Tygesen, Uden titel, 2018, olie på lærred,
200X150 cm. Foto: Anders Sune Berg.

Noget at gå til i juli og august

Dit bibliotek i sommer
Skolernes
sommerferie er
lige om hjørnet,
og der er godt nyt
for alle børn der
savner noget sjovt
at lave. Tårnby
Kommunebiblioteker
byder nemlig
på forskellige
aktiviteter henover
sommeren – og der
er noget for enhver
smag:
• Akvarelworkshop: mandag 2. juli kl. 10
• Cirkus skattejagt: tirsdag 3. juli kl. 14
• Lav din egen mulepose med vinyltryk: onsdag 4.
juli kl. 10
• Lav din egen animationsfilm: fredag 6. juli kl. 13

• Tegne/male-workshop: tirsdag 10. juli og tirsdag
7. august kl. 10
• Gameraften for de 9-13 årige: fredag 13. juli kl.
18.30
• Leg med robotter: mandag 6. august kl. 10
• Lær at kode små robotter: onsdag 8. august og fredag den 10. august kl. 10
• Mig og mit kæledyr: konkurrence og fotoudstilling
(august)
Læs mere og book billetter på bibliotekets hjemmeside
www.taarnbybib.dk
Husk at både Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager
Bibliotek holder åbent hele sommeren.
Et godt sted at møde vennerne, læse, se film, spille
brætspil og digitale spil – og selvfølgelig låne fede bøger, film og spil med hjem.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

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

Tag ikke over broen, der kommer jazz
Behageligt swingende bossa nova, tæt
sammenspillet triojazz, legesyg jazz i børnehøjde
og spændende besøg af musikere fra Tyskland og
Island.
Tårnby Hovedbibliotek er igen i år en del af
Copenhagen Jazz Festival. Fra 7. til 14. juli spiller
jazzen løs på Scenen foran Hovedbiblioteket.
Der er fri adgang til alle arrangementerne.

Lørdag 7. juli, kl. 10-11, leverer den dansk-islandske
trio Richard Andersson NOR og Benedicte Riis startskuddet til vores sommerjazzprogram med Tante Andante. Et helt specielt børnejazzprogram, hvor børn lytter, leger, danser og oplever jazz på mange måder, godt
hjulpet på vej af fantasifulde historier.
Samme dag kl. 13-15 fremfører Richard Andersson
NOR deres egne kompositioner, og vi glæder os til en
tour de force gennem deres repertoire af nordisk jazz
med amerikanske undertoner.
Søndag 8. juli, kl. 13-15, indtager Andersson scenen
med trioen Møllehøj/Fryland/Andersson, som alle er
gamle kendinge på den københavnske Jazzscene.
Lørdag 14. juli kl. 13-15, krydser Richard Andersson,
dog allieret med en landsmand, klinger med to erfarne
herrer fra Berlins jazzscene, når Richard Andersson &
Immergrün feat. Mahall & Walsdorff spiller evergreens.
Torsdag 12. juli kl. 16-18, underholder All Swing &
Bossa, med Ole Schmidt og Jørgen Schaarup, publikum
med swing, blues, evergreen og ikke mindst bossa
nova.

Naturcenter Amager

Få inspiration til årstidens naturoplevelser, information om Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere tilbyder løbende
aktiviteter som starter ved Friluftshuset.

30. juni - 12. august alle dage 10 - 17

Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk - Telefon 3246 1053. Vi kan være udenfor, så prøv igen.

- Åbningstider i Friluftshuset

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle lørdage og søndage kl. 10-14.
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Programmet løber fra 7. til 14. juli, og kan findes på
Facebook og Tårnby Kommunebibliotekers hjemmeside.
Vi ses på scenen!

Bevægelsesdag

De dygtige og professionelle undervisere sørgede for, at eleverne
fik en sjov og indholdsrig dag, hvor der blev løftet traktordæk i
bedste crossfit stil, der blev vist lækre tricks ved strandhåndbold,
samt udvist stor kropskontrol i kampsportens disciplinerede univers.
Igen i år blev Tårnby Kommunes og
Ungdomsskolens store bevægelsesdag
afholdt på Kongelundsfortet
Af Charlotte Rybner Sleimann Nielsen, Viceungdomsskoleleder,
Tårnby Ungdomsskole. Foto: Ivan Olsen.
Som de foregående år, så var børn og voksne igen
heldige med en skøn og varm forårssol, skinnende fra

morgenstunden på de godt 350 unge fra skolernes 7.
og 8. årgange.
Tilbuddene fra de fremmødte workshops var igen lokale gengangere; capoeira var repræsenteret fra klubben Senzala, karate fra klubben Genseiryu og jujitsu fra
klubben Shogun.
Dagen havde også nogle nye tiltag; her var akroyoga
repræsenteret af Akroyoga København, hvor eleverne

fik trænet balance og styrke, den legende og utroligt
styrkekrævende disciplin parkour var til stede, og selvfølgelig var Ungdomsskolens egne undervisere repræsenteret, her var thaiboksning et nyt tiltag, hvor dans,
drama og crossfit var gengangere.
Da dagen nåede sin afslutning, virkede de unge mennesker glade og trætte, velfortjent efter en dag med
fuld fart på bevægelserne.

Hæder til Plyssens ildsjæl
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Heinrich Ehrenreich foran både portræt og den hædrendee messingplade, der nu hænger på Udstillingscenter
Plyssen.

Plyssen efterlyser
Plyssens frivillige var samlet den sidste dag før ferien,
og ved den lejlighed blev Heinrich hædret af de frivillige medarbejder. En messing plade og en tegning af
Stig blev afsløret for ham. Både billede og plade er nu

hængt op på Plyssen, for at påskønne den store indsats han har ydet i udstillingscentrets mange år.
Foto: Chr. Hygom.

Har du ældre billeder fra Kastrup, Tårnby, Lufthavnen, Tømmerup, som vi må bruge til kommende
udstillinger...
... så send gerne til plyssen@plyssen.dk. Husk at
du skal have ophavsretten til billederne.

TÅRNBY LOKALAFDELING
JULI • 2018

SORG/LIVSMODSGRUPPE FOR
EFTERLADTE.

MAGASINET (LOKALAFDELINGEN
TÅRNBY)
Magasinet er en
fornem tryksag
der fortæller om
lokalafdelingens
arbejde og aktiviteter.
Man kan hente
magasinet på kontoret,
i foreningscentret og i
sundhedshuset!

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16

Bowling, Englandsvej

Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-11 Start 5. september

Bridge

Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal
Start september

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Sorg/Livsmodsgruppe for dig der har mistet en
partner eller ægtefælle.I gruppen kan du dele
dine tanker, følelser og erfaringer som du måtte
have i forbindelse med tabet. Ved at høre om
andres tab er det nemmere at få sat ord på
sin egen sorg. Mere materiale og tilmelding på
Ældre Sagens kontor på telefon 21 70 05 16
eller ved henvendelse på kontoret Kastrupvej
324.Kontortid 10-12 mandag- torsdag.

STJERNER I NATTEN 18. MAJ
NATURCENTER AMAGER

TURE OG REJSER
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
Aflyst
Rejse August til Gotland (udsolgt)
Rejse September til Lesbos den 6. eller
den 13. Der er stadig ledige pladser
Den 2. oktober
Naverhulen Helsingør. Vi kører samlet i tog fra
Tårnby Station. Nærmere følger om tid og pris.
Den 19. november
Besøg på Nordisk Film. (Olsenbanden).
Nærmere følger om dato, pris og sted.

IT-hjælp (PC-café)
IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.

iPad/iPhone kursus, Postkassen

4 onsdage i hver måned kl. 10-12 Start 5. september

Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12 Start 6. september

Igen i år havde i 100 vis af mennesker lagt
vejen forbi dette fantastiske arrangement.
På Ældre Sagens stand kunne man vinde et
stort glas bolsjer ved at gætte hvor mange det
indeholdt. På andre stande kunne man holde
en levende snog i hånden, høre brandkorpsets
orkester, prøve på ægte cirkusmaner at
jonglere, at gå på line eller på stylter.
Dem der ikke var til den slags løjer, kunne nyde
den flotte natur og det dejlige vejr.

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00 Start 6. september

Personlig IT-instruktion

2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale.

IT-undervisning i Postkassen

4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30 Start 7. september

Petanque, Vestamagerhallen

Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15
Start 3. september

Roning, Øresund
TIRSDAG 29. MAJ KL. 19

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
Start 4. september

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14 Start 4. september

Vandrehold, røde port ved Ugandavej
En spændende aften med et foredrag med
lune og humor af Carsten Jahnke fra Saxoinstituttet om ”dansker-tiden” i Sverige/Gotland
– hvorfor slås man med sin nabo. Vi kom langt
omkring i kongerækken med de rænker og
intriger, der udspilledes imellem os og vore
nabolande.
CYKLING
rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Cykletur med grill:
Sneppen16/7 Viben 20/8

KONTORET ER FERIELUKKET
FRA DEN 18. JUNI TIL DEN 29. JULI
BEGGE DAGE INKLUSIVE

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

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Besøgstjenesten
Aflastning af demensramte familier
Vågetjenesten

LO K A L A F D E L I N G E N
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
Mobile Pay : 35 267
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TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
Til orientering afholdes der ingen tema-timer i
IT-caféen i juni, juli og august.
IT-caféen holder lukket i juli. Sidste
dag den er åben i juni er tirsdag den
26. - Første tirsdag den har åben efter
sommerferien er den 7. august.

Onsdag kl. 14.30 til 16 Start 26. september

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

SANSEHAVEN LØJTEGÅRDSVEJ

Den 30.maj kl. 13.30 var der indvielse/åbning
af Sansehaven på Løjtegårds Plejehjem.
Borgmester Allan Andersen holdt en lille tale,
medbragte en fin kurv med forskellige
kryderurter til udplantning, klippede snoren og
åbnede dermed sansehaven.
Stor ros til Jytte Larsen og hjælpere for det
store arbejde der er lagt i det smukke resultat.
Nu håber vi beboerne og personale vil
benytte haven flittigt til glæde for både syn og
duftesans.

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal

Rigtig god sommer
Vi har taget rigtig godt hul på sommeren
i år, og de næste måneder står for mange
i samfundet, i feriens tid. Tiden hvor man
nyder det gode vejr, samvær med familie og
venner, eller hvor man, måske tiltrængt, kan
få hvilet ørene i ensomhed. Kort sagt en tid
til at nyde livet, hvis man da kan.
For det kan sommetider være svært at
få lov til at glemme livets og verdens
bekymringer væk og nyde livet. Vi bliver
konstant bombarderet med nyheder, lokale
som globale, gennem tv, aviser, eller på vore
telefoner, der ofte ikke forlader hånden
mange minutter ad gangen.
Og det er sjældent de gode nyheder, der
bliver fremhævet i nyhedsstrømmen.
Klimaforandringer, global opvarmning,
krig og terror, hungersnød og Ebola synes
at kappes om pladsen på nyhedsstoffets

Aktiviteter - Juli
Musik-andagt – En tid til eftertanke
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Holder ferie i juli måned.

Ulvetime:
Skal din familie være med?
v. Julie Aaboe og Lone Madsen
Holder ferie i juli måned.

Aktiviteter - August
Orgelkoncert

v. Ole Reuss Schmidt
Orgelkoncert ved kirkens organist, Ole
Reuss Schmidt, der hævder, at orglet i

førsteplads, og derfor kan det jo næsten
synes ”syndigt” at nyde det gode, velværen
og fællesskabet, velvidende at der kan være
andre mennesker verden over der lider. Men
mens vi skal tage andres menneskers lidelser
alvorligt, og lindre dem når vi kan, lad mig
slå det fast: Vi skal også huske på, at det
ikke er ensbetydende med, at vi skal afstå
fra at leve selv, selv at glæde os over det liv
vi har fået; over alt det gode der også er i
livet, og lade det skinne i mørket. Hermed
menes ikke, at vi skal vedblive at være
helt så navlebeskuende, og alene se ind
ad og mærke efter hele tiden, som Svend
Brinkmann så ekvilibristisk har argumenteret
imod, og gjort op med, men at vi skal glæde
os over fællesskabet; over venskaber og
kærlighed og ikke glemme at alt dette også
er en del af det liv, der er givet os som en
kostbar gave, som vi skal nyde. Man kunne
måske sige, at det handler ikke alene om
Korsvejskirken er særlig egnet til lige
netop Carl Nielsens orgelmusik. Derfor vil
koncerten blive indledt med Carl Nielsens
Commotio, som er af ca. 25 minutters
varighed, og hvor man undervejs hører Carl
Nielsens karakteristiske, lyse, venlige og
melodiske tonesprog, mens det andre steder
i værket både buldrer og brager.
Og så er der på det seneste ved flere
lejligheder blevet opført fransk musik i
Korsvejskirken, og denne trend vil der blive
fulgt op på denne aften med ”Suite du
premier ton” af den franske komponist L.N.
Clérambault (1676 – 1749). Efter koncerten
er der reception.
Torsdag d. 2. august kl. 19.30

Musik-andagt – En tid til eftertanke
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik og

at nyde, men om at nyde livet i erkendelse
af, at der er noget, der er større end os,
om at vi - hvor modsætningsfyldt det end
kan synes i denne voldsomme verden - skal
have modet til at lægge vort liv i hænderne
på en anden; noget større, der herfra hvor
undertegnede sidder, er Vorherre og derefter
ikke alene bekymre os om, hvad livet må
bringe, men også glæde os over og nyde det
gode.
”Så vær da ikke bekymrede for dagen i
morgen;” kriver evangelisten Matthæus for:
”Dagen i morgen skal bekymre sig for det,
der hører den til. Hver dag har nok i sin
plage.”
Rigtig god sommer.

Sognepræst
Julie Aaboe

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 7. august kl. 10.00

Koncert

v. Eskærtrio
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Gudstjenester
Juli				
Søndag
1.
5. s. e. trin. Matt. 16,13-26
Søndag
8.
6. s. e. trin. Matt. 19,16-26
Søndag 15.
7. s. e. trin. Matt. 10,24-31
Søndag 22.
8. s. e. trin. Matt. 7, 22-29
Søndag 29.
9. s. e. trin. Luk. 18,1-8
August				

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5.
12.
19.
26.

10.
11.
12.
13.

s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.

trin.
trin.
trin.
trin.

Matt. 11,16-24
Luk. 7,36-50
Matt. 12, 31-42
Matt. 20,20-28

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
11.00
10.00

Herbst
Aaboe
Herbst
Herbst
Herbst

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

Aaboe
Aaboe
Aaboe
Aaboe

September				
Søndag
Søndag

2.
9.

14. s. e. trin. Joh. 5,1-15
15. s. e. trin. Luk. 10,38-42

kl. 10.00
kl. 10.00

Herbst
Aaboe

Den berømte Eskærtrio har flere gange
glædet os i Korsvejskirken med deres
eminent dygtige spil. På det seneste har
disse tre fremragende musikere, der er
søstre og grandkusiner, allieret sig med
italienske Paolo Russo, der spiller bandoneo,

en særlig sydamerikansk udgave af
harmonikaen. Vi regner med, der kommer
mange menneske denne aften, hvor der
bliver lejlighed til at lytte til autentiske,
sydamerikanske tango-rytmer. Efter
koncerten er der reception.
Fredag 17. august 2018 kl. 19.00

Grill-ulvetime:
Skal din familie være med?

Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad fra grillen. Vi bruger også
grøntsager fra køkkenhaven. Dørene åbnes
kl. 16.30, så der er tid til at ”lande”, inden
børnegudstjenesten i kirken begynder kl. 17.

Af hensyn til madlavning vil vi gerne have
tilmeldinger senest mandag den 27. kl. 12.
Send en mail til lone@korsvejskirken.dk.
Det koster ikke noget at deltage, men du er
velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 30. August kl. 16.30

Renæssancen i Firenze
Grundet den store tilslutning til Firenze 2018 gentager vi rejsen
i 2019
Informationsmøde om Firenze 2019 i Korsvejskirken tirsdag
18.september kl.19.30. Alle er velkomne.

Oplevelses- og dannelsesrejse
19.-24. februar 2019
Rejseledere: Sognepræst
Martin Herbst og lektor Ivan Z.
Sørensen
Ifølge Unesco befinder 60
% af verdens betydeligste
kunstværker sig i Italien;
heraf halvdelen i Firenze.
Vi besøger en masse af dem
i kirker og på museer, bl.a.
Domkirken og Dåbskapellet,
Santa Maria Novella og Santa
Croce, San Lorenzo og San
Marco, Uffizi’erne. – Leonardo,
Michelangeloog Dante er på
programmet.
Det får du:
Flyrejse t/r fra Kastrup til
Firenze
Velkomstarrangement
Indlogering på trestjernet hotel
i centrum af Firenze

5 x morgenmad på hotel
5 x aftensmad på restaurant
Guidede ture hver formiddag
og eftermiddag (afrejsedag
undtaget)
Entré til museer og
seværdigheder på guidede ture
Besøg i etruskerbyen Fiesole
Foredrag om
Renæssancen og Firenzes
historie (Ivan Z. Sørensen)
og om
Dantes Guddommelige
Komedie (Martin Herbst)
Mulighed for at nyde byen på
egen hånd
Pris (NB: Først til mølle):
8.200 kr. pr. person
(dobbeltværelse)
Tillæg for enkeltværelse:
700 kr.

Kontakt

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Kordegn:
Karina Jensen. Tlf. 3251 7424
kaje@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag
kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.
Sognemedhjælper :
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.
Menighedsrådsformand:
Jessica Rygaard. Tlf. 3141 6030.

Spørgsmål og information:
Martin Herbst
mthe@km.dk
5141 5445 / 3250 6124
Se også www.martinherbst.dk
Ivan Z. Sørensen
ivan@zlebacic.com
2643 5358 / Se også www.
zlebacic.com

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

Indbetaling / depositum:
Depositum:
1.500 kr.: 1. september
Restbeløb
6.700 kr.: 1. november
Tilmelding sker ved indbetaling
af depositum til:
Rejseleder Martin Herbst, Lån
& Spar,
Reg. nr. 0400, Kontonr.
4023149627

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Du er elsket, som du er

Der var en konfirmand som midtvejs
gennem året, kiggede på mig med et
tomt blik, et blik han holdt længe,
hvorefter han sagde; hver gang jeg
kommer til præst forstår jeg mindre hvad
kristendom er.
Senere, det var i foråret, lige før vi
sluttede, startede jeg undervisningen med
at fortælle dem, at jeg nu i en sætning
ville fortælle dem, hvad kristendom
er. Jeg kiggede betydningsfuldt ud
over konfirmanderne, og kom så med
sætningen, hvortil der var en pige som
sagde; kunne du ikke bare have fortalt
os det første gang vi mødtes, så kunne vi
have blevet hjemme resten af året og set
netflix. Der var så en fyr som korrigerede
hende; men så havde vi ikke fået kage.
Jeg tror årets konfirmander vil sige, at
kristendom er det sværeste af beskæftige
sig med, dens historie er lang, dens
grundlag kompliceret, tankerækken
uendelig dyb, og den spreder sig i alle
retninger, blander sig med alt muligt
andet og så finder man aldrig et klart
entydigt svar – der er altid en anden
måde at se tingene på, og synet man ser
kristendommen med ændrer sig hele
tiden, for den som ser ændrer sig. Tro
er subjektiv. Tro er liv. Dit liv. Derfor
ændrer kristendom sig hver dag, for dit
liv ændrer sig også hver dag. Og derfor er
det særligt tydeligt for konfirmanderne,
de er lige der hvor al ting ændrer sig.
Men jeg tror også, konfirmanderne
vil sige, at kristendom er lige til,
fuldstændig simpel. Kristendom giver på
mange måder sig selv, og vi forstår den
instinktivt. At elske. Det er jo det. Det

er ikke noget vi skal sidde og studere, vi
vil det med det samme og allerede, før vi
vidste det.
Jeg beskæftiger mig med kristendom hver
dag. Konfirmanderne gjorde det i hvert
fald i 8 mdr. Jeg ved ikke, hvor meget
den kristne tro fylder hos dig, et eller
andet gør den, ellers ville du nok ikke
have slået op på denne side og læse disse
ord.
Som sagt er kristendom mange ting,
uendelig mange ting, man bliver aldrig
færdig med den, får den aldrig på plads,
den er en af de der ting, hvor des mere
man forstår, des mere opdager man,
at man ikke forstår. Men en ting skal
du forstå. En ting håber vi, at vi fik
konfirmanderne til at forstå, det er så
simpelt, og så klart, og nu ved du det;
Du er elsket, præcis som du er.
Kristendom er mere end den sætning,
det komplicerede kommer bagefter, men
det er her den starter, og det er her dit
liv starter. Hvis du aldrig tror på, at du
allerede er elsket, som du er, at du i Guds
øjne aldrig behøver at gøre noget som
helst for at fortjene Guds kærlighed, så
kommer du til at bruge resten af dit liv
på at lede efter præcis den sætning, så vil
alt du laver, alle de mennesker du møder,
alle de tanker du vil tænke, kun være
forsøg på at opnå en kærlighed som ikke
kan blive givet dig, når du jagter den,
men som du allerede for længe siden er
blevet givet.
Du er elsket, præcis som du er.
Det er de ord, du skal leve dit liv på.

Gudstjenester
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Juli
Søn
Søn
Tors
Søn
Søn
Lør
Søn

1.
8.
12.
15.
22.
28.
29.

Højmesse 5.s.e.t.					
Højmesse 6.s.e.t.					
Aftengudstjeneste					
Højmesse 7.s.e.t.					
Højmesse 8.s.e.t.					
Dåbsgudstjeneste					
Højmesse 9.s.e.t.					

10.00
10.00
19.30
10.00
10.00
11.30
10.00

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

Højmesse 10.s.e.t.					

10.00

Risum

August
Søn

5.

Så tag imod livet, alt hvad det bringer,
konfirmander, jer andre, og glem aldrig
at I allerede er alt det, I skal være, elsket.
Og bring så kærligheden ud, det er jeres
opgave i livet, så simpelt.
Karsten M. Hansen

JULI 2018

Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men andre,
der har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab,
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, så
er det måske noget for dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden,
eller om søndagen efter en Højmesse.
Der er altid kaffe eller andet til
sammenkomsten bagefter. Nogle gange er der
også et programpunkt som f.eks. sang eller
lign.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 32504186.

Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Gennem sang og dans og leg lærer vi nye og
gamle børnesange- og salmer.
Babysang foregår i Tårnby Kirke torsdage kl.
11.00. Det er gratis at deltage i babysang. Vil
du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på idni@
km.dk eller 3251 4186
Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er lørdag 29.
september kl. 11.30
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

I juli mødes netværksgruppen:
Torsdag 12. juli kl. 19.30 til aftengudstjeneste.
Vi fortsætter årstidstemaet, hvor vi nu er nået
til sommer. Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuerne.
Søndag 22. juli kl. 10.00 til gudstjeneste med
efterfølgende sommerudflugt til Dragør.

Gemmas Allé 100.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 19. juli kl. 10.30 ved
Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 27. juli kl. 10.45 ved Ida Nielsen. Inden
gudstjenesten synger vi sammen med Oasen
fra kl. 10.15.

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

FOR BØRN

Babysang…
… holder sommerferie. Nye hold starter igen
til september.

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

Kirkebil

KONFIRMANDERNE I TÅRNBY KIRKE FORÅRET 2018

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 Lyngberg-Larsen. Priorvej
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784
6045, 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:
Flemming Niemann 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
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Det samlede billede af
alle årets konfirmander
i A3-format på 160
grams glittet papir
kan købes på Tårnby
Bladet formedelst 15
kr pr. print. Åben
daglig kl. 9-12. Ring
for andre tider.
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Sommeraftensgudstjeneste
Det sker også i
Kastrup kirke:

KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard

Juli
Søn. 1. juli kl. 10
Elizabeth Laursen

ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530

Ons. 4. juli kl. 19
Sommer-aftensgudstjeneste

Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
		
Sognepræst 		
Salmebogen er fuld af smukke sommersalmer og aftensalmer. Denne aften
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112

kombinerer vi dem og tilføjer passende tekster og musik. Det bliver en
stemningsfuld aften, og hvis vejret er til det, holder vi den i gårdhaven. Der bliver
serveret kaffe efter gudstjenesten.

Kordegn
		
Sandra Burrett
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

Onsdag 4. juli kl. 19 i Kastrup kirke

Nydelse – en dialogandagt
Denne gang belyser vi emnet nydelse med musik
(både ny og gammel) og tekster (fra Bibelen,
filosofiens og skønlitteraturens verden).
Vi byder på rødvin, brød, ost og oliven i
kirkerummet. Det kirkerum, hvor vi igennem
andagten skaber dialog mellem nutid og fortid,
dialog mellem kristne tekster og moderne kultur, og
sidst, men ikke mindst dialog mellem alle deltagerne.
Torsdag 9. august kl. 19 i Kastrup kirke

Sommerfrokost

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

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Nu er det sommer! Og sommerfrokosten indtager vi i gårdhaven efter
gudstjenesten. Vi har brød og salat. Proteiner i form af kød eller andet samt den
gode stemning tager I selv med!
Søndag 15. juli efter gudstjenesten kl. 10 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Søn. 8. juli kl. 10
Susanne Worm
Steensgaard
Søn. 15. juli kl. 10
Allan Ivan Kristensen
– og efterfølgende
sommerfrokost
Søn. 22. juli kl. 10
Allan Ivan Kristensen
Søn. 29. juli kl. 10
Allan Ivan Kristensen
August
Søn. 5. aug. kl. 10 Allan
Ivan Kristensen
Tors. 9. aug. kl. 19 Nydelse
– en dialogandagt

Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden:
www. Kastrup-kirke.dk

Tak til de frivillige
Frivillige fra Tårnby Kommune samlede 15.395 kroner ind til forældreløse børn
Med en indsamlingsbøtte i hånden og
et smil på læben gik borgere fra Tårnby Kommune først i maj på gaden for
at samle ind til SOS Børnebyerne. Nu
er de mange donationer talt op.
På landsplan samlede 4.355 indsamlere 4 millioner kroner ind til SOS
Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn.
At indsamlingsresultatet først er
gjort op en måned efter landsindsamlingen, skyldes, at SOS Børnebyerne
samler ind anderledes end de fleste
andre hjælpeorganisationer for at
spare penge.
- SOS Børnebyerne sender indsamlingsbøtten med posten, og indsamleren skal så selv aflevere donationen
i en bank. Det er en billigere måde at
arrangere en landsindsamling på, og
dermed kan vi sikre, at flere penge går
til de forældreløse og udsatte børn,
indsamlerne er med til at hjælpe, siger
Mads Klæstrup Kristensen.
- Det er tydeligt, at danskerne har
taget betalingsappen MobilePay til
sig. 25% flere end sidste år anvendte
denne betalingsform i år.
- At man kan donere via MobilePay,
har gjort det lettere at samle penge
ind. Mange folk har ikke længere
småmønter liggende, så det er rigtig
smart, at man kan betale via sin mobiltelefon, siger Mads Klæstrup Kristensen.

Pengene fra landsindsamlingen
går til SOS Børnebyernes arbejde
for, at flere børn kan vokse op
med forældre, der passer godt på
dem. I børnebyerne får udsatte og
forældreløse børn en ny familie og
en ny SOS-mor.

SKELGÅRDSKIRKEN SOMMER
1/7

kl. 10

Højmesse ved kirkens præster

4/7

kl. 10

Morgensang
– med kort andagt og fællessang

8/7

kl. 10

Højmesse ved Poul Bo Sørensen

kl. 17

Efter stranden-gudstjeneste

11/7 kl. 10

Morgensang
– med kort andagt og fællessang

15/7 kl. 10

Højmesse ved Annelise Mehlsen

16/7 kl. 10

Bag, for Guds skyld!
– bibelsk bagedyst for børn i 1. -3 kl.

17/7 kl. 10

Bag, for Guds skyld!
– bibelsk bagedyst for børn i 1. -3 kl.

18/7 kl. 10

Morgensang
– med kort andagt og fællessang

Drop Ind Dåb
... søndag den 2. september 2018 kl. 13-17

19/7 kl. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste
22/7 kl. 10

Højmesse ved Karen Giødesen

25/7 kl. 10

Morgensang
– med kort andagt og fællessang

28/7 kl. 11

Dåbs- og familiegudstjeneste
ved Karen Giødesen

29/7 kl. 10

Højmesse ved Karen Giødesen

1/8 kl 10

Morgensang
– med kort andagt og fællessang

5/8 kl. 10

Højmesse ved Annelise Mehlsen

Kirkerne og præsterne på det sydvestlige hjørne af Amager, også kaldet Amagerland, åbner dørene i Skelgårdskirken for at tage imod dig og din familie.
Du kan komme som ikke-døbt – og ta´ hjem som døbt. Alle kan blive døbt,
både nybagte forældre, unge og gamle.
Drop Ind Dåb er chancen for at komme ind lige fra gaden og blive døbt, Tilmelding er ikke nødvendig; du skal bare medbringe legitimation. Tag gerne
familie og venner med til en festdag på Amager!
På vegne af præster og kirker på Amagerland
Annelise Hofmann Mehlsen, sognepræst K/B ved Skelgårdskirken

Også tak fra Diabetesforeningen
Op mod 3.500 indsamlere har for
nylig været på gaden for at samle
ind til børn og unge med diabetes.
Diabetes-foreningen vurderer, at
indsamlingsresultatet kommer til at
ligge omkring tre millioner kroner
- Vil du støtte børn og unge med
diabetes?
Det spørgsmål er mange danskere
blevet mødt med da Diabetesforeningen havde landsindsamling til fordel
for børn og unge med type 1-diabetes.
- Pengene fra indsamlingen er en
uvurderlig støtte til børn og unge
med type 1-diabetes og kampen mod
diabetes. En stor tak til alle dem, der
har givet et bidrag og tak til alle de
frivillige, der har valgt at bruge deres
søndag på at samle ind, siger Henrik
Nedergaard, adm. direktør i Diabetesforeningen.
Antallet af børn og unge med diabetes er godt og vel fordoblet siden år
2000 – og man ved ikke hvorfor.
Landsindsamlingens overskud er
med til at sikre, at Diabetesforeningen
kan afholde børne- og familiekurser,

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

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer

Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
www.drachmann.nu

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning

Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk
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-

støtte
forskningen
samt rådgive og oplyse om diabetes.
Hvis du ikke havde
besøg af en indsamler, kan du stadig nå
at give et bidrag på
mobilepay 1122.
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Korsvejsmarked 2018 i billeder

MÅNEDENS FOTO - SNEGLEN I SORT/HVID er månedens foto. Fotografen
har fanget de hardcore gæster, som uanset vejret indfinder sig på den
spektakulære søbadeanstalt. At der også bades afsløres af de våde
fodaftryk og skal der gå Sherlock Holmes i den, så tyder afstanden mellem
fodaftrykkene på, at der har været et vist tempo på personen, som har sat
dem, sikkert på vej til en lunende badekåbe. De skygger, som den næsten

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Juli 2018
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og
pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage
kl. 10.00
Sommerferie til 6. september.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter kl. 12 og
banko hver fredag starter kl. 11.30.
Sommer i Gedesby mandag 6. til mandag
13. august
Sommerferie til fredag 17. august.

Bordinghus

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosid-

Pensionisthuset
Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Pilehaven har (med en enkelt undtagelse)
lukket hele juli måned.
Vafler m. is og harmonika i haven, hvis
vejret er godt. Søndag 15. juli kl. 1415.30. 15 kr. Ring mellem kl. 11.30 og 12
på dagen og hør, om plads.
Frokost og dessert. Onsdag 1. aug kl.
12.30-14. Billet á 40 kr. Tilmelding senest
15. juli kl. 11.30-12 eller ring 31. juli og
hør om plads.
Gymnastik for krop og hjerne. Fredag .
aug kl. 13. 1 times let gymnastik og leg og
½ times kaffe.
Fiskeklub. Tirsdag 7. aug kl. 9.30-11.30. Vi
snakker fisk og laver fiskeblink i vores lille
værksted.
Siddedans. Tirsdag 7. aug kl. 10-11.30. 1
times siddedans og ½ times kaffe.

Seniordans. Tirsdag 7. aug kl. 12-14.30.
2 times dans med Suzanne og ½ times
kaffe.
Let frokost. Onsdag 8. aug kl. 12.30. Pølsebord, 25 kr. Tilmelding dagen før.

Hjernesagen Tårnby
Dragør

Cafémøder mandag i ulige uger kl. 1416, Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff,
6170 1961, eller til formanden, Inge-Lise
Adelhardt, 2883 4785.
Sommerpause til 10. september.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i
hver måned. Vandtårnet, Englandsvej kl.
11. 4 kilometer. Info: Asbjørn Rasmussen,
2279 5818 eller Inge-Lise Adelhardt, 2883
4785
Ferie til søndag 19. august.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Ferie indtil september.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com
eller tlf. 5128 7999
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej 4. med henvisning fra
egen læge. Hver onsdag kl. 13-14.
Sommerferie i juli - start igen 1. august.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk sygdom. Daghøjskolen,
Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/
2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk
Sommerferie til 21. august.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet,
Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt:
Liselotte Nielsen 3250 9061
Sommerferie til 21. august hvor vi starter
med banko.

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10
hele sommeren.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10.
fra Dragør Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding.
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane Piasecki 4041 0868 eller jane@piasecki.dk
Den glade madaften holder sommerferie
og starter igen 13. september. Tilmelding
tirsdag før til Per Hansen, 2046 7844, mail
pewa@hansen.mail.dk eller i Aktivitets
husets information.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 29.
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Alle borgere i Tårnby kommune, som er
fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Frokosttur ud af huset, tilmelding se
opslag i huset torsdag 19. juli.
Sommerfest/fællesfrokost med egen
madpakke. Bordinghus Underholdning/
spillemandsorkester underholder. Fredag
27. juli
Ferielukket i august men... Åbent Hus
fredag 3. kl. 14-16 og tirsdag 7. august kl.
15-16.

dende 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
Lukket i hele juli måned.
Første dag efter sommerferien er onsdag
1.8.

fraværende sol har kastet, tyder på, at situationen er indfanget, mens den
bag skyer stod højest på himlen. Alle disse betragning kan være det pure
opspind og selv uden dem er fotografiet en hyldest til tiden, hvor sort/hvid
var standard og farvefoto mistede kuløren efter et par år. Torben Stender er
medlem af Amager Fotoklub.
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KØR SELV-FERIE
Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser.
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

På vinhus ved Mosel
6 dage på 3-stjernet hotel i Reil, Sydtyskland
WeinBergHotel Nalbach HHH
Vinbyen Reil har i mere end 1000 år ligget som
en lille perle midt på verdens måske mest maleriske flodvej. Her, hvor Mosel virkelig begynder
at slynge sig forbi borgruiner, middelalderidyller og stejle vinterrasser, har I rammen om en
ferieoplevelse, der inkluderer højdepunkterne
på en klassisk moselferie: Bådturen og vinsmagningen. I bor på WeinBergHotel Nalbach,
hvor familien Schütz foruden sin egen vingård
også driver et hyggeligt hotel, der ligger få
hundrede meter fra Mosels bred. Her får I en
introduktion til områdets vintraditioner, som
Weinhaus Nalbach selv har modtaget hæder
for. Og så kan I selvfølgelig også glæde jer til
at besøge et lokalt likørbrænderi, hvor man
kan se naturens råstoffer blive forvandlet til
gyldne dråber.

Pris. pr. person i dobbeltværelse

2.649,-

Pris uden rejsekode 2.949,-

•
•
•
•
•
•
•
•

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 4-retters middag
1 vinsmagning
1 bådtur på Mosel
1 besøg på likørbrænderi
Chokolade på værelset
20 % rabat på billetter
til rutebådene

Ankomst
Søndag frem til 21.10.2018.
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år 349,- pr. bar
n.

Også mulighed for
3 och 4 nætter

2 nætter fra 1.249,4 nætter fra 2.099,-

Ferieromantik på Schloss Klink

Skærgårdsferie i Sydsverige

4 dage på slotshotel i Nordtyskland

3 dage på 3-stjernet hotel i Karlshamn, Blekinge

Schloss Klink
Forestil jer en ferie, hvor hverdagen
bliver sat helt ud af kraft. Schloss Klink
er sådan en lille romantisk tidslomme,
hvor I kan nyde udsigten over vandet
fra swimmingpoolen, mens I glæder jer
til at få serveret en god middag i en af
slottets fem restauranter. Måske skal
I ud at spadsere en tur langs søpromenaden inden da, måske sætter I jer
bare med en bog og en kold øl i solen
foran Orangeriet – men først og fremmest er her dømt ferie, hvor I får serveret alle muligheder for at genvinde
energi og livslyst på årets miniferie.

1.649,-

Pris uden rejsekode 1.799,Pristillæg i udvalgte perioder

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 4-retters
middag/buffet
• 1 velkomstdrink
• 1 dags cykelleje
• Wellnessgavekort
(EUR 20,-)
• 10 % greenfeerabat
Kurafgift maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Best Western Hotell Karlshamn
HHH
Den lille sydsvenske kystby Karlshamn
har en spændende historie, og med
et væld af udflugtsmuligheder og
beliggenheden i Blekinges smukke
skærgård er byen det oplagte valg til
en oplevelsesrig afstikker kun to timers
kørsel fra København. På det familievenlige Best Western Hotel Karlshamn
finder I alt, hvad I skal bruge til en
herlig miniferie; her er for eksempel a
la carte-restaurant, indendørs swimmingpool og cykeludlejning.

1.049,-

Pris uden rejsekode 1.199,-

•
•
•
•

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

Ankomst
Fredage og lørdage 24.8.-16.12.
samt valgfri 16.-28.10.2018.

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

Bestil nu på

Pris. pr. person i dobbeltværelse

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.

Teknisk arrangør:
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Ankomst
Valgfri frem til 18.12.2018.

Pris. pr. person i dobbeltværelse fra

FCK-stjernerne kom på
besøg hos AB Taarnby
Der var fint besøg på Gemmas Allé, da FCK’s førsteholdstrup spædet op med
cheerleaders og maskotten
Leo gæstede Gemmas Allé
sidst i juni
De unge AB Tårnby-spillere
fik lov at spille med idolerne,
og derudover var der autografskrivning i stor stil.
- Det var en fejl, at Åge ikke
tog jer med til VM. Opmuntringen fra en af de unge AB
Tårnby-spillere var oprigtigt
ment og blev modtaget med
smil og tak fra Peter Ankersen
og Nicolai Boilesen, selv om
det nok ikke ændrede ved, at
de hellere havde trænet med
landsholdet i Rusland end
med AB Tårnby-drengene på
Amager.
Men når nu Åge Hareide
ikke fandt plads til de to FCKspillere i sin VM-trup, virkede
det alligevel, som om de to
danskere og holdkammeraterne fra FCK’s førsteholdstrup havde et par hyggelige
timer på AB Tårnbys anlæg på
Gemmas Allé. Her var de på
besøg som et led i FCK Tour,
hvor FCK-truppen besøger
udvalgte samarbejdsklubber.

Og der var absolut ingen
tvivl om, at de mange fremmødte børn var i deres es, da
de mødte en række af deres
idoler og oven i købet fik lov
at spille med og mod dem.
FCK-spillerne skrev nemlig
ikke bare autografer og tog
mod komplimenter, men de
var også aktive på banerne,
hvor de på skift spillede med
de mange børn, som stod i kø
for at indtage banen.
FCK’s cheerleaders gav
også en lille opvisning i deres
bedste moves, og derudover
var der flere konkurrencer og
aktiviteter for både børn og
voksne.

FCK skal hjælpe ABT med at
skabe bedre træningsmiljø
Alt i alt var det en særdeles hyggelig eftermiddag på
Gemmas Allé, og AB Tårnbyformand Mical Ambæk glædede sig over, at så mange var
mødt frem.
- Vi har i en række år været samarbejdsklub med FC
København, og det er utrolig
dejligt, når FCK-truppen med
alle profilerne tager sig tid til
at komme forbi. Man skal ikke

undervurdere, hvad det betyder for vores unge spillere at
få lov at hilse på og spille med
de spillere, som de normalt
kun ser på tv-skærmen eller
fra tilskuerpladserne, siger
Mical Ambæk.
Samarbejdet med FCK består blandt andet i, at FCK
rådgiver AB Tårnbys ledere
og trænere om opbygning af
et godt træningsmiljø og konkrete træningsmetoder, og
derudover bliver enkelte af
de mest talentfulde AB Tårn-

Der var fest på Gemmas alle, da FCK gæstede AB Tårnby med
både spillere, cheerleaders og mascotten Leo. Her er det FCKs
cheerleaders der giver prøver på deres bedste moves. Foto:
Steen Jensen, Amager Fotoklub

by-ungdomsspillere tilbudt at
træne med KB’s jævnaldrende
talenter indimellem.
Snart bliver samarbejdet
i øvrigt optrappet, da FCK
skal levere en analyse af AB
Tårnby’s arbejde med 5-12
årige børnespillere. Den skal
munde ud i et endnu bedre

klub- og træningsmiljø for
både elite- og breddespillere
i den alder.
bbark

U13-drenge blev suveræne vindere Børnekultur, natur og
sport i sommerferien
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De to FerieCamps på Amager gør klar til i alt fire uger
med fuld fart på, når både
Ferie-Camp og BeachCamp
inviterer børn og unge på
masser af gratis ferieaktiviteter

Allerede inden den næstsidste kamp kunne AB Tårnby’s
førstehold i U13 drenge
glæde sig over, at de havde
vundet den næstbedste
række øst for Storebælt.
Og holdet endte med at gå
gennem sæsonen med maksimumpoint
Da de nærmeste forfølgere
fra FC Helsingør tabte en
kamp og ikke længere kunne
nå førstepladsen, kunne AB
Tårnbys dygtigste fodboldspillere i årgang 2005 allerede inden den næstsidste
kamp række armene i vejret
som vinder.
Men AB Tårnby-drengene
har i den grad selv gjort sig

U13 fra AB Tårnby. Bagest fra venstre: Cheftræner Carsten
Kjær, Carl Ruby-Johansen, Magnus Salbæk, Victor Kroupa,
Poul Kudahl Sørensen, Mikkel Kjær, Carl Støvring Johnsen,
Philip Mortensen, Mathias Jochimsen og målmandstræner
Michael Lundstrøm. Forrest fra venstre: Victor Ziegler
Simonsen, Oscar Frithiof Hansen, Pelle Vesti Hoe, Lucas
Miguel Franco, Markus Ellegaard, Jeppe Sommer og
Alexander Thane-Bisgaard.
Fraværende på foto af guldtruppen er Melvin Adeler-Bjarnø
Kjærgaard og assistenttræner Jimmi Jensen. Foto: Steen
Jensen, Amager Fotoklub.

fortjent til titlen, da de har
vundet alle deres kampe i sæsonen og en samlet målscore
på flotte 37-10.

Oprykning til bedste række
Efter sommerferien skal de

spille for Amager 27 (A 27),
der er et elitesamarbejde
mellem AB Tårnby, Dragør og
Kastrup i den bedste række
øst for Storebælt.
bbark

Om man er til kanosejlads,
fodbold,
marionetdukker
af skrald eller en dag i lære
som livredder, er der rigeligt
at tage sig til i sommerferien
på Amager. Amagers to FerieCamps sørger for tre ugers
fart over feltet i sommerferien, inden BeachCamp sørger
for sjove og lærerige aktiviteter på stranden i uge 30.
- Sommerens FerieCamps
på Amager giver rig mulighed for at deltage i nogle
fede aktiviteter og fælles-

Fakta
FerieCamp er Københavns
Kommunes aktivitetstilbud
til børn og unge i skoleferierne.
Tid og sted: Der er blandt
andet FerieCamps i ugerne
27, 28 og 29 i områderne
Amager Øst og Vest og
Sydhavnen. Beach-Camp
foregår i uge 30 på Amager
Strand.
• FerieCamp byder i som-

skaber. Vi ved, at aktive og
sunde fællesskaber er nøglen til god trivsel hos børn og
unge, siger kultur- og fritidsborgme-ster Niko Grünfeld
(Å).
Sommerferieprogrammet
indeholder både lokale aktiviteter med idræt, kultur
og kreativitet samt Outdoor
Camps, hvor turen går med
bus til Kongelundsfortet eller Lyngby Sø.
De to FerieCamps på Amager, Øst og Vest, foregår primært i henholdsvis Prismen
og Sundby Idrætspark i uge
27, 28 og 29. I uge 30 er der
BeachCamp med masser af
strand- og vandrelaterede
aktiviteter på programmet.

merferien også på Outdoor
Camps med aktiviteter som
rappelling og kanosejlads.
• FerieCamp-aktiviteter er
gratis og kræver som udgangspunkt ikke tilmelding,
undtagen Outdoor Camp
og BeachCamp, der kræver
tilmelding samt forældretilladelse.
• mere information og alle
programmerne på www.feriecamp.kk.dk

Medaljer til unge
bordtennistalenter
Midt i maj blev der spillet
DM i Bordtennis Ungdom i
Jysk Arena Silkeborg
Amager BTK blev repræsenteret af 5 ungdomsspillere, der
klarede sig rigtig godt. Victoria Berthelsen stillede op til
sit første DM nogensinde og
spillede nogle gode kampe
uden at det dog rakte til en
medalje.
Ida Balk-Møller stillede op
til sit andet DM og kom godt
fra start med to sikre sejre i
yngre pige single, men tabte
desværre sidste afgørende
kamp og røg dermed ud af
singleturneringen. Til gengæld spillede hun sig i semifinalen i yngre dreng/pige mix
og vandt dermed en flot bronzemedalje.
Nikoline Kure stillede op til
sit første DM. Hun røg ud af

Lokale cykelryttere klarer sig
godt

den indledende pulje i yngre
pige single, men kom flot igen
og vandt en bronzemedalje i
yngre dreng/pige mix.
Ida og Nikoline spillede sig
ligeledes i semifinalen i yngre
pige double og vandt dermed
endnu en bronzemedalje. I
kvartfinalen slog de Emma og
Sofie fra Allerød i en meget
velspillet men også nervepirrende 5-sæts kamp.
Amanda Mau stillede ligeledes op til sit første DM. Hun
spillede sig videre til kvartfinalen, hvor hun dog tabte. Til
gengæld vandt hun bronze i
pige double.
DM-veteranen Micki Herskind stillede også op til sit
sidste ungdoms DM i U21 herrer. Micki røg ud af singleturneringen til gengæld lykkedes det ham at slutte af med

Fra venstre Nicoline Kure, Ida Balk-Møller og Amanda Mau.
Foto: Pernille Hvass.

Amager Cykle Ring afviklede lokale mesterskaber
i enkeltstart/tidskørsel i
begyndelsen af juni på
Vestamager
Micki Herskind vandt guld i
herredouble sammen med
Tobias Rasmussen. Foto:
Kenneth Herskind.

en flot guldmedalje i U21 herredouble sammen med Tobias
Rasmussen.
bbark

Klubmestre i enkeltstart blev
hos mændene i eliteklassen
vundet af A-rytterne Jeppe
Hanssing, og hos kvinderne
af Rikke Bak Dalgaard. Begge
fra Amager Cykle Rings elitehold.
Rikke kørte de 22 km, med

en gennemsnitshastighed på
40,61 km/t og Jeppe med en
hastighed på 47,92 km/t. Ruten gik langs diget på Vestamager.
Rikke Bak Dalgaard har
desuden for nylig vundet
etapeløbet WOW Tour of
Reykjavik på Island, hvor hun
også vandt bjergtrøjen.
Jeppe blander sig også i
den danske elite og vandt Aklasse løb i Herlev.

Efter kampen om Amagermesterskabet i tidskørsel var der grill og præmieoverrækkelse ved
Naturskolen på Vestamager hvor også klubbens nye hovedsponsor, Mogens Lind VVS &
Naturgasservice blev præsenteret ved Thomas Lind, der her ses mellem de aktive ryttere. Foto:
Jesper Skovbølle.

STILLINGAANNOCER I FORENINGSLIVET

Underviser til motionsgymnastik søges!
K.T.K.G søger underviser
til at lede to hold i motionsgymnastik på tirsdage i
tidsrummet 18.00 til 20.00
på Pilegårdsskolen.
Du kan læse lidt mere om os på vores hjemeside www.ktkg.dk
Er du interesseret, så send en skriftlig ansøgning til formand@ktkg.dk eller til kasserer@ktkg.dk
Yderligere information hos Helle på 32 51
26 52 (aften) eller Susanne på 28 97 35 75
(aften).

Kan du lide sport og idræt?
... og kan du lide at skrive om det
Tårnby Bladforening
savner en sportsmedarbejder

I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse

Vi søger en reporter
.. med lyst skrive om idrætslivet i Tårnby
.. som kan holde aftaler og ikke love mere, end
der kan klares
.. som er nysgerrig og vil bruge tid på opgaverne
(som man selv udvælger)

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Vi vil:
.. sende dig til mange sportsarrangementer i
Tårnby, også nogen du ikke anede fandtes
.. forsyne dig de pressemeddelelser, som vi modtager om idræt
.. i det hele taget forsyne dig med idéer og baggrundsviden

Skrive lidt om foreningerne som dette eksempel: Kastrup Højdespringer Forening har 60
medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og
deltager i danmarksturneringens 1. division.
Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin telefon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og
din ansøgning. Jo før jo bedre.
Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe der
er foreninger, der benytter det) så send mail med
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk
Mere info: Ring til redaktionen dlg. mellem 9 og
12 (og mange andre tider) på 32 509 290

Vi tilbyder:
.. et fællesskab, hvor du selv vælger dine opgaver
og den tid du vil/kan bruge
.. en plads i redaktionen, men du kan også ”arbejde” hjemme fra.
.. at lære dig edb-programmer som InDesign og
PhotoShop, hvis du selv vil layoute
.. at du kan eventuelt vælge en prøveperiode
Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og
driftes overvejende af frivillige. Avisen udkommer en gang hver måned og har et
blandet indhold af politik, nyheder,
forenings- og kulturstof, kirkesider
og featurestof.
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Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforenings formål er at arrangere gymnastikundervisning, der fremmer det enkelte medlems kropbevidshed samt dermed beslægtet virksomhed og ved andet kulurelt virke
at fremme den enkeltes og fællesskabets
sundhed og trivsel.

Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk
arbejde, hjælpeinstruktører etc.

Royalt besøg i Kastrup Gamle Lystbådehavn
Der sker altid noget på havnen
Af Hanne Vinther, formand
Roklubben Øresund

I Roklubben Øresund blev
vi godt nok lidt overraskede
tirsdag 12. juni, da Dannebrog

lagde op på reden ud for Kastrup, og en gummibåd med
to hvidklædte kadetter lagde
til ved vores ponton i den
gamle lystbådehavn. Op kørte
to biler, og ud steg Kronprins
Frederik. Han kom lige fra
lufthavnen, og skulle sejle til
Bornholm med Dan-

nebrog. Kronprinsen gik ned
på pontonen og så gummibåden og vores robåd ligge der.
- Hvilken båd skal jeg med?
spurgte han frisk. Selvom
kronprinsen er en sportsDet er ikke hver
mand, valgte han den motoridag der er royalt
besøg i havnen. Men serede båd. Sjovt med royalt
besøg i vores havn.
kronprinsen kom
Ellers var der trængsel på
forbi, da han skulle
sejle med Dannebrog pontonen. Hele 10 personer
havde takket ja til en prøvetil Bornholm. Her
den hvide gummibåd tur i forbindelse med deres
besøg til Havnens Dag – Vild
fra Dannebrog
Med Vand. Her var Roklubben
med to hvidklædte
gaster, der venter på Øresund repræsenteret på en
stand med to romaskiner, som
Kronprinsen.

Ved Havnens dag var der travlt ved roklubbens romaskiner
(som er næsten gemt bag mennesker og ”Gadedrenge”.
Privatfoto.

gæsterne kunne prøve.
Vi havde også kørt én af
vores smukke træbåde – en
4-åres inrigger – over på havnen, og den blev beundret af
rigtig mange gæster. Det er
jo et smukt håndværk fra A-Z,
men koster også den nette
sum af 230.000 kroner

Gymnast sætter barren
29-årige Mette Hulgaard fra Kastrup
Gymnastikforening (KG66) vandt i
slutningen af maj sit 10ende Danmarksmesterskab i gymnastikdisciplinen Idrætsgymnastik
Foto: Jeppe Vestergaard Jensen
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I mangekamps-konkurrencen for kvinderne sikrede Mette Hulgaard sig,
med over to point ned til nærmeste
konkurrent, den imponerende rekord
- 10 gange Danmarksmester. Hun
vandt derudover guld i forskudt barre
og sølv på gulv, men blev altså samlet
danmarksmester.
- Det bliver aldrig en vane at vinde,
jeg tænker meget over hvem jer er i
konkurrence med og mod, der er jo ingen jeg ikke har konkurreret med/mod
igennem alle årene, smiler Mette.
Men selvom guld skinner, og titel af
dansk mester lyder godt, så er det ikke

her, hun henter sin motivation.
- Jeg kan blive helt høj, hvis jeg
lærer nye øvelser til træning eller får
perfektioneret en øvelse. Det motiverer mig meget. Faktisk vil jeg hellere
blive nummer to i en konkurrence, hvis
modstanden har været god og alle klarer det godt. Der er ikke noget ved at
vinde, hvis det er fordi, de andre har
kikset, fortæller hun.
Snart venter der hende deltagelse i
Nordisk Mesterskab på hjemmebane i
Danmark i slutningen af juni, og selvom hun efterhånden har prøvet alt, så
er motivationen stadig i top.
- Det er de yngre piger, som holder
gejsten for mig, hvis de kan, kan jeg
også. Jeg forsøger også fortsat at holde mig i god fysisk form og at undgår
skader, fortæller Mette.

En unik sport
Det er i efterhånden 23 år siden, at
Mette Hulgaard startede sin karriere
i idrætsgymnastikken. Hun var da omkring seks år. Siden tog karrieren fart,
og hun vandt sit første DM i 2004 som
14årig. Siden er hun i nyere tid den
mest vindende kvindelige idrætsgymnast.
- Jeg synes, det er fedt, at jeg kan
noget, ikke ret mange andre kan.
Idrætsgymnastik er svært, det kræver
mange træningstimer og ømme muskler. Derudover kan man aldrig blive
helt perfekt i den her sport, så jeg kan
stadig udvikle mig. Det er vigtigt for
mig, siger hun.
bbark

Mette Hulgaard er stadig suveræn i
forskudt barre. Ps. Billedet vender ikke
forkert!

Fra Dubai til elitegymnast
Mangekæmperen Emilie Winther fra
KG66 startede med idrætsgymnastik
i Dubai, men det var først, da hun
kom tilbage til Danmark, at gymnastikken rigtig tog fart
Foto: Jeppe Vestergaard Jensen

- Jeg har altid haft lyst til at gå til gymnastik. Så da min veninde i Dubai gik
til idrætsgymnastik, så ville jeg også.
Men redskaberne var ikke så gode, og
vi trænede ikke så meget, fortæller
Emelie Winther.
- Så det var først, da jeg kom hjem
til Danmark, at det blev rigtig seriøst,
fortæller Emilie Winther.
Efter hjemkomsten er det gået
stærkt. Blot efter seks år i idrætsgymnastikken er Emilie Winther allerede
omkring landsholdet og udfordrer til
de højeste placeringer i senior-rækken.

Håber på udtagelse
Emilie Winther håber på en udtagelse
til den trup, der skal repræsentere
Danmark ved Nordisk Mesterskab 30.
juni.
Hun har først og fremmest et mål
om at klare sig godt og vil gerne kunne
konkurrere i alle fire redskaber.
- Jeg har aldrig været med til et NM
før. Det bliver en stor oplevelse at
være med på hjemmebane. Min familie og venner kommer og ser mig. Det
betyder meget, at de kan se, hvor god
jeg er blevet.
- Men også at de får en forståelse af,
hvorfor jeg gider ofre tyve timer ugen
på gymnastik, og hvorfor jeg sommetider siger nej til familiefødselsdage
eller festerne i gymnasiet, fortæller
hun.
tsp

Måneformørkelse på Amager Strand
Tag din familie, kæreste eller ven
med ud på stranden og oplev et helt
særligt fænomen på tætteste hold
Fredag aften 27. juli kl. 21.30 vil jordens skygge dække hele månen, og
det kan ses helt tydeligt, når man står
midt i det åbne strandlandskab.

Derfor opstiller Naturcenter Amager Strand og Tycho Brahe Planetarium tre formidlingspunkter langs hele
Amager Strand, hvorfra I kan se måneformørkelsen fra første parket, fortæller Tina Bjerre Nielsen fra Naturcenter
Amager Strand.

Strandens åbne landskab giver det
perfekte udsyn og ved de tre formidlingpunkter fortæller astronomer og
naturvejledere en række historier om
fænomenet til de forbipasserende.
Det kommer særligt til at handle om
fænomenet blodmåne og om forholdet mellem månen og naturen.
Her vil eksperter i astronomi og natur lære børn såvel som voksne om
forholdet mellem månen og naturen,
alt imens I står og kigger på det smukke fænomen.
Hvordan reagerer dyrene på månen? Hvad gør månen ved naturen?
Hvad er måneformørkelse egentlig
for et fænomen, og hvorfor er der lige
præcis i dag tale om ”blodmåne”?

Et af de tre formidlingspunkter, hvor
Naturcenter Amager Strand og Tycho
Brahe Planetarium vil fortælle om
måneformørkelser fredag 27. juli om
aftenen.

Cirkus indtager havnen - du
kan være med
Snart er det tid til moderne
cirkus, akrobatik, klovneri
og live musik for hele familien, når Himmel og Havn
Festival indtager Kastrup
Havn

Fredag 27. juli om aftenen med
kulmination kl. 21.30.
Tre forskellige steder langs
Amager Strand. Gratis og for alle
interesserede. Arrangementet er
støttet af Amager Øst Lokaludvalg.

Sundhedsaktive træd an!
Tårnby Sundhedsuge 2018 finder sted fra lørdag 6. oktober til søndag 14. oktober og nu indkalder den lokale
komité oplysninger om aktiviteter fra grupper, foreninger og andre, som vil sætte ”gang i den”.
- Det er alle nuværende om kommende samarbejdspartneres kreative bidrag, der gør, at vi har mulighed for at holde
en sundhedsuge med en bred vifte af tilbud til mange forskellige målgrupper, og jeg håber vi i fællesskab kan skabe
endnu en fantastisk sundhedsuge oven på 10 års jubilæet
sidste år, fortæller Marie Johansen, Sundhedskoordinator.
Tårnby Kommunes Komité for Sundhed har besluttet, at
temaet for Sundhedsugen 2018 er ’Trives du?’ I må meget
gerne have temaet i tankerne, når I planlægger jeres aktiviteter.
- Husk desuden, at vi arbejder med sundhed i bred forstand under mottoet: Det skal være sjovt at være sund.
Planlægger I aktiviteter internt i jeres institution, vil vi
meget gerne vide det, så vi kan fortælle borgere og politikere om alle de aktiviteter, der sker rundt om i kommunens
institutioner i sundhedsugen.
Det interne program er udelukkende aktiviteter, som afholdes for egne borgere og/eller medarbejdere – dvs. lukkede aktiviteter.
Det interne program lægges på kommunens hjemmeside
og intranet.

Officielt program

omkring en festival og set
maskineriet indefra. Det er på
den måde ideen opstod om
at skabe en festival hjemme
i Tårnby.

INFO
11. - 12. august på Kastrup
Havn begge dage 14-18
Programmet er gratis, og det
er ikke nødvendigt at bestille
billet.

Vil du gerne hjælpe til?
GLiMT er på udkig efter venlige sjæle, der gerne vil melde sig som frivillige og give en hånd
med under Himmel og Havn Festival.
Opgaverne som frivillig kan være at sætte scene og teknik op, hjælpe til i info-boden, dele
programmer ud til publikum, og meget mere.
Skriv til jonas@glimt.info hvis du gerne vil melde dig som frivillig på festivalen.

Deadline til det officielle program er mandag 20. august
2018! Tilmelding foregår igen i år ved, at I skal tilmelde jeres aktivitet/aktiviteter online. Dette gøres ved at trykke på
følgende link og følge anvisningerne http://arcg.is/n1KO.
Tilmeldingen foregår ved at udfylde vedhæftede tilmeldingsblanket og sende den til sundhedsuge@taarnby.dk
senest mandag 17. september 2018.
Programmet for Tårnby Sundhedsuge 2018 udkommer i
uge 37.
Læs mere om Tårnby Sundhedsuge på taarnby.dk/sundhedsugen-2018

Løb syv mil

- over syv mandage, hvor de første tre er overstået
Det er Christianshavnermilen det drejer sig om. Amager Atletik Club står for arrangementet, som omhandler den klassiske danske mil, som er 7.532 meter.
Start og mål er på Christians Møller Plads. Læs meget
mere om løbet på www.amageratletik.dk. Resterende løbedage er 2. juli, 6. august, 3. september og 1. oktober.
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Himmel og Havn Festival byder på en række danske og
internationale forestillinger,
og i løbet af weekenden kan
man blandt andet opleve
forestillinger af Tårnbys eget
nycirkuskompagni GLiMT, det
franske
nycirkuskompagni
Mauvais Coton og den italienske klovn og performer Paolo
Nani. Der er noget for enhver,
både voksne, børn og barnlige
sjæle - og så er hele programmet gratis.
Festivalen produceres af
Tårnbys
nycirkuskompagni,
GLiMT, i samarbejde med
Tårnby Kommune og Kastrup
Havn, og bygger videre på de
gode erfaringer fra den forestilling GLiMT spillede på havnen sidste sommer.
Igennem 16 år som internationalt turnerende kompagni
har GLiMT optrådt på utallige
festivaler rundt omkring i verden. Kompagniets kunstneriske ledere, Lars og Camila, har
igennem årene knyttet sig til
flere festivaler igennem gentagne opførelser og venskab,
hjulpet til med det praktiske

Blodmåne fra en tidligere
måneformørkelse.

FOR PRE MIE RE
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Kastrupvej 270

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

PRE MIE RE

ANT-MAN & THE WASP

Scott Lang kan iført sin Ant-Mandragt kontrollere insekter og
skrumpe til myrestørrelse. Nu skal
Lang balancere livet som superhelt
og far. Hope van Dyne iklæder sig
denne gang en skrumpedragt, der
gør hende til heltinden The Wasp.

-

RE

SKYSCRAPER

Dwayne Johnson spiller en
tidligere FBI gidselforhandler og
krigsveteran arbejder med at
vurdere sikkerheden i højhuse.
Han er på opgave i Kina, da
verdens højeste og mest sikre
bygning bryder i brand og han får
skylden for det. Will må nu forsøge
at finde de skyldige, rense sit
navn og på en eller anden måde
redde sin familie, som er fanget i
bygningen… på en etage over hvor
det brænder.

HOTEL TRANSYLVANIA 3

Mavis beslutter sig fora t overraske
Dracula og resten af familien med
en krydstogtferie! Med på turen
følger snart resten af monsterslænget til alles fornøjelse. Men så

SIG DET’ LØGN, LUIS! – dansk tale

30/6 – 1/7:
7 – 8/7:

kl. 15.30
kl. 15.30

fr. u. 7

JUNGLEBANDEN – dansk tale

30/6 – 1/7:
7 – 8/7:

kl. 13.30
kl. 13.30

fr. u. 7
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OCEANS 8
28/6 – 4/7:

kl. 19.30

LOVE, SIMON
28/6 – 4/7:

kl. 17.30

FAR TIL FIRE I SOLEN

FOR PRE MIE RE
PRE MIE RE

Find det gode humør frem for
nu skal der synges og danses
igen! Meryl Streep er tilbage
som Donna sammen med Julie
Walters og Christine Baranski i
”Mamma Mia! Here We Go Again”.
Amanda Seyfried og Dominic
Cooper spiller Sophie og Sky og så
skal vi naturlig også møde Pierce
Brosnan, Stellan Skarsgård og
Colin Firth igen som Sophies tre
mulige fædre. Filmen bevæger sig
frem og tilbage i tiden og fortæller,
hvordan relationer, der blev skabt
i fortiden, har indflydelse på
nutiden.

MISSION: IMPOSIBLE
– FALLOUT

Selv de bedste intentioner kan give
bagslag. Ethan Hunt og hans IMF-team
sammen med gamle allierede i kapløb
med tiden efter en mislykket mission.

28/6 – 11/7:

kl. 20.00

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

LANDET AF GLAS

Da Jas finder en pige og en gammel
dame skjult i laden på sin fars gartneri
får hun fat på Isak, hendes bedste ven.
De to i laden kalder sig Neia og Alva
og har underligt tøj på og vildt hår. De
siger, at de bor inde i skoven og de ikke
kan vende tilbage. Jas og Isak opdager
samtidig, at der er krybskytter i skoven,
som jagter Elverfolkets magiske perle.

BOOK CLUB

Diane er lige blevet enke efter 40 års
ægteskab, Vivian nyder uforpligtende
forhold til sine mange mænd, Sharon
arbejder sig igennem en årtier lang
skilsmisse, og Carols ægteskab er i
krise. Men alt ændrer sig, da de fire
veninder læser den berygtede roman
”50 Shades of Gray” i deres bogklub.

2018 MAASTRICHT KONCERT

28/7 kl. 20.00 og
29/7 kl. 16.00

Vind koncertbillet
ter
til Andre Rieu se
side 47

I pausen serveres
et glas cava

Danmarkspremiere

DU ER DEN

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.

DAN MAR KS-

kl. 13.00 + 15.00
kl. 17.00
kl. 13.30
t. f. a.

Danmarkspremiere

DEN SKYLDIGE

30/6 – 1/7:
kl. 17.00
5 – 11/7:
kl. 18.00
14 – 15/7:
kl. 17.00
Med danske undertekster

14 – 15/7:
16 – 18/7:
21 – 22/7:

ÅBNINGSTIDER

MAMMA MIA 2

© UIP

DAN MAR KS-

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

bliver Drac forelsket i den fristende
men åh så farlige skibsk aptajn
Eunice!

DU ER DEN

Hvert år – i en hel måned – sætter
fem venner alt på spil i det, der
må siges at være verdens vildeste
gang tagfat, der er uden regler.
Men i år skal ’legen’ udspille sig
samtidig med, at den eneste spiller,
der stadig er ubesejret, skal giftes.

IERE

© UIP

DAN MAR KS-

Familien er på ferie sydpå, men
dernede finder de ud af, at de
skal kæmpe mod en anden familie
om titlen: ”Årets Solfamilie.” Far
nægter. Han synes konkurrence
er fjollet og proklamerer: ”Vi er
gode nok, som vi er”. Det varer
dog kun lige, til at han ser, hvem
der er patriark i den anden familie:
Bjørn, som mobbede far igennem
hele deres skoletid. Det der var
tænkt som en hyggelig dyst, bliver
snart til en desperat kamp for ære
og oprejsning, og det er kun ved
børnenes kærlige og opfindsomme
indgriben, han bliver klogere og
indser, at han og hans familie
ikke behøver at forstille sig. De er
vitterligt gode nok - præcis som
de er!

Kulturhuset
Kastrup BIO

© SF Studio

PREM

© UIP

© Nordisk Film

PR EM IE RE

BILLETPRISER
OG RABATKORT

R K S-

© Scanbox

Filmoversigt

Kære venner,

fr.

MAMMA MIA! - HERE WE GO AGAIN
Forpremiere
18/7:
kl. 19.30

Danmarkspremiere
19 – 20/7:
kl. 17.30 + 20.00

Som du ved er temaet for dette års Maastricht koncert “AMORE – MY TRIBUTE TO LOVE”, og
– biografer
22/7: 28. og kl.
15.00 + 17.30 + 20.00
u.
den7
vil kunne opleves i de 21
danske
29. juli.

23 – 25/7:

kl. 17.30 + 20.00

Det er altid en stor fornøjelse at besøge mine mange fans i Danmark,

to koncerter:
Danmarkspremiere
ANT-MAN & THE WASP, 2Dog atter i år er der arrangeret
LANDET AF GLAS
5 – 6/7:
kl. 19.30

t. o. 11
t. f. a.
fr. u. 7

Danmarkspremiere
28 – 29/6:
kl. 17.00
30/6 – 1/7:
kl. 13.00 + 15.00
2 – 6/7:
kl. 17.00
7 – 8/7:
kl. 13.00 + 15.00
9 – 13/7:
kl. 17.00

Jyske Bank Boxen, Herning d. 22. juni kl. 20.00
19 – 20/7:
kl. 18.30
kl. 17.00 + 19.30
Royal Arena, København d. 23. juni kl. 20.00
21 – 22/7:
kl. 15.30
kl. 19.30
Dette år har været fantastisk
og–
mit25/7:
Johan Strauss Orkester
har allerede besøgt
stort antal
23
kl. 17.00
fr. u.et7
Danmarkspremiere
lande og mange flere er planlagt.
Programmet for perioden 26/7 - 9/8 kan
SKYSCRAPER
I 2017 nåede besøget til mine
koncerter det højeste antal
sesMaastricht
på www.kulturhusetkastrupbio.dk
fra
12 – 18/7:
kl. 20.00
besøgende nogensinde, takket være din/Jeres fantastiske entusiasme, og for at udtrykke
slutningen
af uge 28, men vi ved allerede nu,
19 – 22/7:
kl. 20.30
min store taknemmelighed vil jeg gerne invitere dig personligt til at opleve en af ovenatlejlighed
du kan
dig
til: fans og opleve glæden og
stående koncerter. Ved den
vil duglæde
møde mine
hengivne
23 – 25/7:
kl. 19.30
begejstringen. Efter koncerten
vil jegDanmarkspremiere:
gerne invitere dig backstage til en drink
samt
snack og
26/7:
BIEN
MAJA
2Danmarkspremiere
samtidig møde orkestret.
dansk
tale
og
HOTEL
ARTEMIS
Jeg ser frem til snart at møde dig.
HOTEL TRANSYLVANIA 3 – dansk tale
2/8: Danmarkspremiere: MISSION:
12 – 13/7:
kl. 17.30
Bedste hilsener,
IMPOSSIBLE - FALLOUT
Rieu
14 – 15/7:
kl. 13.30 + 15.30André
+ 17.30
9/8: Danmarkspremiere: THE BOOK CLUB
16 – 18/7:
kl. 17.30
og THE MEG
19 – 20/7:
kl. 16.30
21 – 22/7:
kl. 13.00 + 18.00

7 – 8/7:
9 – 17/7:

ANDREINCINEMAS.COM

AMAGERTEATRET
AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby og
spiller i sæson 2018/2019 fire forestillinger i abonnement samt en
familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO.
Gentegningen er i gang! Såvel gen- som nytegning kan ske på www.amagerteatret.dk, hvor
der er en udførlig beskrivelse af forestillingerne.

Bridge Over Troubled Water

De er en mangeårig tradition, at Visens Venner udfordrer det danske
sommervejr og rykker ud i bakkerne bag Plejehjemmet på Løjtegårdsvej. De
siger selv, at der plads til mange (flere) tilhørere.

Drengen der ville
være vægtløs

Alsangsstævne 2018
Søndag 5. august kl. 14-17 i
bakkerne ved Travbaneparken

Sekretær i fødselsdagsgave

Red Barnets genbrug for børn

- Har du lyst til at blive en del af en hyggelig, positiv og engageret gruppe?
Spørger Red Barnet.
Og foreslår, at du hører mere om organisationens genbrugsbutik i Holmbladsgade 99, hvorfra de sælger lækre børnevarer fra 0-12 år.
I butikken klargør de tøj/legetøj og betjener kunder, dekorerer butikken,
laver events og meget andet.
- Man skal helst binde sig for en vagt på fire timer om ugen.
Overskuddet går til de dårligst stillede børn på Amager, i Danmark og
resten af verden.
Skriv til genbrugamager@redbarnet.dk eller ring på 28 92 93 33.

Mænds Mødested i eget hus

8-10 lamper til neonrør gives væk

Er I en forening eller en almennyttig organisation kan I kvit og frit afhente et
antal sorte loftslamper (som 15 centimeter rør) på Foreningernes Fælleskontor, Englandsvej 290. Ring 32 505 290 før du kommer og ser på dem. Foto kan
tilsendes på forhånd.

19. - 20. og 21. november kl. 19.30
folketeatret | turne

Holgers forsvarstale
Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om
løse grænser for komik.

28. - 29. og 30. januar 2019 kl. 19.30
letITbe

Svend, Knud & Valdemar
En absolut nybearbejdning af det
Danmarkshistoriske, romantiske udstyrsstykke i fem changementer med
indlagte sange.

18. - 19. og 20. marts kl. 19.30
Den Ny Opera og Figaros

Priser 2018-19
Indmeldelse gælder hele sæsonen.
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement				
Gruppe A:
Gruppe B:

Række 1 til 11
Række 12 til 15

180 kr.
150 kr.

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

•
•

Løssalg
230,- kr.
200,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement ved at sende indmeldelsesblanketten til:
AMAGERTEATRETS kasserer
Ole Skibsted • AMAGERTEATRET, Vinkelhuse 5 3.tv, 2770 Kastrup.
eller på www.amagerteatret.dk/abonnement og priser • Ole Skibsted • 30 23 39 85
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Ældre Tårnby-borgere vil huske villaen Sirgræsvej 134 bag det engang levende Kastrup Postkontor som embedsbolig for postmesteren. Siden postmester Ulriksen forlod boligen, Kastrup Postkontor blev lukket og Tårnby
Kommune overtog komplekset har villaen været dagplejernes mødested og
nu har en særdeles aktiv gruppe fået stillet huset til rådighed.
Det er ”Mænds Mødested” som har til huse i villaen, hvor mænd mødes
omkring hyggelige madaftener, kultur, natur, fisketure, håndværksarbejde,
kortspil og hvad de ellers finder på.
Som udgangspunkt holder mænnerne åbent tirsdage, onsdage og torsdage
mellem klokken 12 og 22. Man kan bare kigge ind eller skrive til maends.
moedested. taarnby@gmail.com og ellers finde vej via www.mmdanmark.dk

En anmelderrost forestilling for sin
blanding af humor og skarphed i
beskrivelsen af, hvor svært det er at
være mønsterbryder.

© Lars E Andreasen

Vejret viste sig fra sin smukkeste side midt i april, da Høreforeningen i Tårnby
inviterede til 11 års fødselsdagsfest i Postkassen på Amager Landevej.
Indenfor var der god stemning blandt de omkring 50 personer, der var mødt
frem for at fejre dagen med kaffe og kringle, som en gave til de fremmødte
var der et spændende foredrag af hørepædagog Edda Trap Schlanbusch fra
Center for Specialundervisning for Voksne. Hun kom med et vigtigt indlæg
om hjælpemidler til høreapparat-brugere med efterfølgende spørgetid.
Høreforeningen fik et stort ønske opfyldt, da en af gæsterne meldte sig
som sekretær i foreningen, så nu kan bestyrelsen arbejde videre med et interessant program for andet halvår af 2018.

© Gudmund Thai

Hvert andet år inviterer Visens Venner til Alsangsstævne i bakkerne ved
Travbaneparken og satser på, at sommervejret holder.
- Det er en oplagt mulighed for at
mødes med familie og venner, og sammen få en sang- og musikoplevelse.
Der bliver uddelt sanghæfter så alle
har mulighed for at synge med på fæl-

lessange. Igen i år deltager Amager
Harmonika Klub med festlige sange,
som der kan synges med på, fortæller
Ulla Riber fra foreningen.
Mange medbringer tæppe/klapstol
og picnickurv, og det er muligt at købe
kølige drikkevarer til rimelige priser.

© tegninger: Jesper Myrthue

I år er hvert andet år og så inviterer
Visens Venner på Amagerland til
Alsangsstævne

22. - 23. og 24. oktober k1. 19.30
Landsteatret

© Erling Mølgaard

Sang og musik under åben himmel

Historien om to unge drenge fra
Queens, New York, der gik hen og
blev verdens mest succesrige duo
nogensinde - som teaterkoncert.

Dage i blomsterpragt
Der er lagt op til en blomsterfest af de helt store, når
København Rådhus danner
rammen for Danmarksmesterskabet i Blomsterkunst
2018 med 22 af landets
dygtigste florister som deltagere

Formanden hjem fra den glatte is
Det er kendt af mange, at Per F(rom) Pedersen
(forreste række midt for med nyanlagt fip) er
politimand - kendt blandt andet fordi han en
lang årrække underviste stort set alle Tårnbys
unge i knallertkørsel på Ungdomsskolen.
Det er måske mindre kendt, at han også har
været og fortsat er formand i Tårnby Bladforening i en årrække og har øst af sine evner som
leder af ivrige og intiativrige frivillige. Evner
som han også har dyrket som spejder i KFUM
Vestamager.
De seneste fire måneder har han undervist
på den grønlandske politiskole i Nuuk samtidig med, at han i sin fritid var på opdagelse

blandt isfjelde og fjorde med hunde og på ski.
Vi, der omgås den på samme tid muntre og
seriøse person, tvivler ikke på, at de grønlandske politielever har lært de juriske paragraffer
og at de på samme tid har fået undervisningen
ind på rygraden med PFP’s særlige pædagogik,
hvor viden går i hånd med muntre anekdoter.
Og skulle det utænkbare indtræffe, at eleverne glemmer paragrafferne, vil de givet huske læreren.
Velkommen hjem til Tårnby Bladets fødselsdag i september.
tsp

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Siden 1975 har Danmarksmesterskabet i Blomsterkunst
været holdt hvert andet år for
landets dygtigste blomsterdekoratører. Til årets mesterskab har 22 florister kvalificeret sig gennem regionale konkurrencer over hele landet,
og hvis man tror, at det hele
bare handler om at binde den
smukkeste buket, tager man
helt fejl.
Deltagerne udfordres nemlig ikke kun på den faglige
dygtighed, men også på innovation og kreativitet, indlevelse og forståelse, formgivning og farvesans.

Lørdag er konkurrencedag
Alle disse færdigheder får
deltagerne brug for i årets
konkurrence, der foregår lørdag 30. juni med i alt tre opgaver i Rådhussalen.
Der startes med en ukendt
opgave,
hvor
deltagerne
først umiddelbart før konkurrencen starter, får udleveret
opgaven. Herefter følger to
kendte opgaver, som delta-

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

GLARMESTER

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed
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De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i
Tårnby Bladforening

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Designer og multikunstner
Jim Lyngvild bidrager til
blomsterfesten, når han
lørdag døber denne helt nye
rose fra rosenforædler Rosa
Eskelund.

gerne har forberedt sig på i
månederne op til mesterskabet.
Den første kendte opgave
sætter fokus på tidens mange strømninger i mode og
interiør, hvor blomster er et
naturligt element. Som faguddannet blomsterdekoratør
gælder det ikke om bare at
leve op til kundernes forventninger om trendy binderier.
Det handler også om at vise
nye veje i binderiet, og det
skal vises i opgaven ’Vi vil se
nyt’, hvor der skal skabes en
innovativ håndbunden buket.

En hyldest til Rådhuset
Den anden kendte opgave
tager udgangspunkt i arkitekturen bag København Rådhus,
som blev bygget i årene 1892
– 1905. Arkitekten var Martin
Nyrup - én af de væsentligste
udøvere af nationalromantikken i dansk arkitektur omkring 1900-tallet.
Nationalromantikken
er
en blanding af romantikkens
dyrkelse af naturen, middelalderens historie og nationale
strømninger, og især i Norden
blev bevægelsen kendt.
Ud fra alle disse oplysninger har de 22 blomsterdekoratører fået opgaven ’Skab en
søjle til København Rådhus’,
og det bliver med garanti et
imponerende syn, når de 22
blomstersøjler pryder den
smukke rådhussal.

INFO:
København Rådhus lørdag
30. juni åben for publikum
fra kl. 10-16, hvor selve
mesterskabskonkurrencen
afvikles.
Søndag fra kl. 10-15 byder
på en lang række indslag
med blandt andet kåring af
årets danmarksmester kl.
12.00, og alle de smukke
arbejder er naturligvis udstillet.
Der er gratis adgang begge
dage.

48 år i skolevæsenets tjeneste
En utrolig vellidt, dygtig og
omsorgsfuld leder takker
af efter mange år i Tårnby
kommune.

Tage Bruun
50 90 85 07

Af Mona Gjedved
Foto: Ole Gjedved
Ved sin afskedsreception
mandag 25. juni fortalte Anna
Murmann selv, at hun allerede
for 48 år siden begyndte som
medarbejder i Kastrup Juniorklub.
Herefter har Anna varetaget
funktioner som blandt andet
tysklærer, Løjte-lærer med
en evne til at se den svageste
elev, pædagogisk afdelingsleder på Kastrupgårdsskolen
og en afstikker som leder på
Charlotteskolen i Københavns
Kommunen.
Ingen, ej heller Anna, var i
tvivl om, at hun var den rette
til at starte en specialskole op
i Tårnby kommune, da hun i
2010 blev hentet tilbage for
at gennemføre dette projekt.
Tårnbygårdsskolen lukkede
som folkeskole i 2010, hvorefter alle elever og lærere
blev flyttet til Pilegårdsskolen. Og Anna gik i gang med at
bygge op!
Anna har med sin person og
omsorg formået at skabe en
rolig og kærlig omgangstone
både mellem ledere, personale og ikke mindst den måde
hun tager sig af eleverne med
særlige udfordringer.

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

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

Sussie Nørsø, leder på Løjtegårdsskolen holdt talen på
vegne af kommunens øvrige skoleledere og konstaterede at
Anna ud over det alvorlige heldigvis også var fuld af sjov og
ballade.
Anna
modtager
en læsehest,
en guldtrold
og en dejlig
karikatur
af hendes
afsked.
Farvel og
tak!

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •
Koncertbilletter på højkant.
For at vinde skal du svare på, fra
hvilken by Andre Rieu kommer.

2018 MAASTRICHT KONCERT

illetter
Vind koncertb
til Andre Rieu

28/7 kl. 20.00 og 29/7 kl. 16.00
I pausen serveres et glas cava
Kære venner,

Kulturhuset
erMaastricht
meget
andet
end
biograf
og og
nu
Som du vedKastrupBio
er temaet for dette års
koncert
“AMORE
– MY TRIBUTE
TO LOVE”,
den vilved
kunne to
opleves
i de danske biograferopleve
28. og 29. juli.
kan man
forestillinger
charmetrolden Andre
Det det
er altidstore
en stor fornøjelse
at besøge
mange fans i Danmark,
Rieu på
lærred
- ogmine
ovenikøbet
kan man vinde to
og atter i år er der arrangeret to koncerter:
billetter, hvis man følger ”spillereglerne” her til højre.
Jyske Bank Boxen, Herning d. 22. juni kl. 20.00
Royal Arena, København d. 23. juni kl. 20.00

Svaret mailer du til redaktionen@
taarnbybladet.dk med oplysning om
navn, adresse og telefonnummer
samt dagen du ønsker at benytte din
gevinst. I emnefeltet skriver du ”André” og i mailen skal vi have svaret pyt, hvis du ikke kan stave til navnet.
Kun mail, som er kodet som angivet,
kommer i betragtning.
Vi skal have svaret senest fredag
6. juli klokken 12.
Vi tager også mod løsninger på
postkort eller uden på kuverter på
adressen Tårnby Bladet, Postboks 34,
Englandsvej 290, 2770 Kastrup eller
lagt direkte ned i vores postkasse.
Vinderen får yderligere info om
indløsning af billetterne.

Få et nyt stærkt decratag

Dette år har været fantastisk og mit Johan Strauss Orkester har allerede besøgt et stort antal
lande og mange flere er planlagt.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

André Rieu

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup

Det er stærkt

Det ser godt ud

Det Bedste
er farveægte
hilsener,

Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti
og 30 års produktgaranti
ANDREINCINEMAS.COM
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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I 2017 nåede besøget til mine Maastricht koncerter det højeste antal
besøgende nogensinde, takket være din/Jeres fantastiske entusiasme, og for at udtrykke
min store taknemmelighed vil jeg gerne invitere dig personligt til at opleve en af ovenstående koncerter. Ved den lejlighed vil du møde mine hengivne fans og opleve glæden og
begejstringen. Efter koncerten vil jeg gerne invitere dig backstage til en drink samt snack og
samtidig møde orkestret.
Jeg ser frem til snart at møde dig.

U D L E J N I N G E N E R S TA R T E T

KOM TIL
ÅBENT HUS
Søndag
kl. 15.00-16.00

Else Alfelts vej 72D, 2. th.
2300 Kbh. S

Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset.
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver
storby-beboer.
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Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man
ﬂytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennemlyste lejligheder, og ﬂere af dem har to altaner.

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne
praktiske og lette at indrette og ﬂeksible i forhold til om
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser
eller der skal være plads til et hjemmekontor.

www.savannehuset.dk

Projekt udviklet af Topdanmark

Fakta
• 2 - 4 værelser
• Størrelser 66 m2 - 111 m2
• Elevator til døren
• Priser fra 10.700/md
• Indﬂytning fra december 2018
• Mulighed for leje af p-plads i kælderen

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

