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Bag portrættet 
I anledning af borgmester 
Ziminos 40 års jubilæum er 
der blevet malet et spæn-
dende portræt, som nu er 
ophængt på rådhuset

Af Vibeke Wittrup  
Foto: Karin Ott

Inspireret af Søren Hagens 
udstilling på Kastrupgård, 
som blandt andet viste en 
række fantastiske portrætter, 
valgte kommunalbestyrelsen 
i januar, at give Søren Hagen 
opgaven med at male borg-
mesteren. 

Om arbejdet med billedet 
fortæller Søren Hagen, at han 
var på besøg på rådhuset, for 
at se de fire malerier, som al-
lerede er malet af de tidligere 
borgmestre. De er alle malet 
siddende indendørs i en arm-
stol. Søren Hagen ville dog 
gerne have sit maleri til at re-
latere til naturen i Tårnby, så 
han gik på jagt i området og 

uden for Den Blå Planet fandt 
han en inspirerende bænk. 

Ikke ud i kulden
Nu kunne han jo ikke lade 
borgmesteren sidde model 
ude i vinterkulden, så han 
henvendte sig til Thor Design, 
som har produceret bænken 
og fik lov til at låne et sæt 
originale beslag og armlæn. 
Dernæst byggede han en mo-
del hjemme i sit atelier, hvor 
Zimino så kunne posere. Fire 
gange måtte der siddes mo-
del. 

Søren Hagen arbejder der-
udover med mange fotogra-
fier også fra området omkring 
planeten. Resultatet er blevet 
et smukt, næsten fotografisk 
maleri, hvor bænk og borgme-
ster er placeret på det tomme 
areal, hvor planeten skal udvi-
de, med udsigt over Øresund. 

Farverne er lidt dæmpede 
for at kunne passe ind i rum-
met, hvor maleriet skal hænge. 

Lidt synd, at maleriet pla-
ceres der, skjult for den al-
mindelig borger. Kunne man 
forestille sig, at maleriet i en 
periode blev udstillet i forhal-
len? Det har både kunstner og 
maleri fortjent.

Se selv billedet
Er du blevet nysgerrig har 
Søren Hagen en flot hjemme-
side - sorenhagen.dk - hvor 

man blandt andet kan se de 
portrætter, som inspirerede 
kommunalbestyrelsen til de-
res gode valg. 

Søren Hagen var selv til 
stede ved afsløringen af 
maleriet og kunne fortælle 
om det store forarbejde og 
de tanker der ligger bag 
udførelsen. 

OL som sidste skolefag

Skelgårdsskolens årlige tra-
dition om en idrætsdag for 
de mindste på skolen hed 
i år ”Bold på Skelgårdssko-
len”. Dagen startede med en 
stor indmarch, hvor alle klas-
serne gik i en lang række på 
sportspladsen, som var det et 
OL værdigt- med taler og kon-
fetti. Efter den store indmarch 
varmede alle børnene op i 

fælleskab inden de kastede 
sig over de fire discipliner de 
skulle igennem. Disciplinerne 
var rundbold, fodbold, hockey 
og høvdingebold. 

Hver af de 16 klasser havde 
fået tildelt et land, som de 
repræsenterede. Landende 
spændte lige fra Spanien, 
Kenya til Brasilien. I tiden op 
til dagen havde eleverne haft 

tema om klassernes land, og 
der var både blevet hørt nati-
onalsange samt lært en masse 
om de enkelte lande. Men det 
var ikke bare børnene, der var 
spændte på dagen- også en af 
de lærere, der havde planlagt 
dagen, var spændt. 

- Det er min største dag i 
min karriere, aldrig har jeg 
oplevet sådan et engagement 

fra alle børnene. Det en fan-
tastisk dag, og børnene er 
utroligt glade for den, fortalte 
afgående lærer på Skelgårds-
skolen Carsten Gjerløv.

Nu venter så en dejlig som-
merferie inden nye udfordrin-
ger venter – og lærerne bag 
idrætsdagen går nu i tænke-
boks til næste års idrætspro-
jekt.                                        tsp

De mindstes afsluttende idrætsdag på Skelgårdsskolen var OL-værdig.
Sidste skoledag startede tidligt for de ca. 300 børn i indskolingen (0. til og med 
3. klasser) på Skelgårdsskolen. Børnene stod forventningsfulde på lange rækker 
og ventede spændt på, hvad der skulle til at ske.  Foto: Ivan Givskov

Ingen ved noget
Brandvæsenet i Tårnby og 
alle andre kommuner skal 
slås sammen i 20 enheder. 
Men hvad det kommer til 
at betyde ved ingen, siger 
borgmester

Af Terkel Spangsbo

Revisionsfirmaet Deloitte 
har for en del år siden an-
befalet, at de kommunale 
beredskaber, i det daglige 
kaldet brandvæsenet,  slås 
sammen i maksimum 20 
enheder. Derved skulle man 
samlet set spare 400 mil-
lioner kroner årligt, hvis 
også Beredskabsstyrelsen, 
tidligere Civilforsvaret, som 
sættes ind ved større kata-
strofer, kommer med i en ny 
konstruktion.

I en aftale om kommuner-
nes økonomi lægger Kom-
munernes Landsforening 
og regeringen op til, at de 
kommunale bloktilskud 
nedreguleres med 50 mil-
lioner kroner i 2015 og 75 
millioner året efter. Derefter 
vil man frigøre yderligere 
100 millioner fra 2015 og 
fremefter.

- Nu sidder der en kom-
mission, som skal fortælle, 
hvordan vi skal organisere 
os, siger borgmester Henrik 
Zimino.

Den omvendte verden
Han kalder det også den om-
vendte verden. Først siger 
man, hvad der skal spares, 
og bagefter skal man finde 
ud af, om det kan lade sig 
gøre.

- Vores brandfolk sid-
der ikke bare og venter på 
ild eller olieudslip. De har 
mange opgaver i det daglige 
med udkørsel af hjælpemid-
ler, brandeftersyn, nødkald 
fra ældre. De opgaver skal 
over på en anden konto, 
hvis beredskabet alene skal 
vente på ildebrand og større 
biluheld.

Tårnby Brandvæsen har 
nogle særlige forpligtigel-
ser som backup ved uheld 
på Øresundsbroen, motor-
vejen og metro- og togfor-
bindelser.

- Derfor har vi også fast-
holdt, at der er otte mand 
på første udrykningshold, 
og ikke minimum seks, som 
andre benytter sig af, siger 
Henrik Zimino.

Men bloktilskudet ned-
sættes alligevel. Og nyord-
ningen skal senest være 
iværksat 1. januar 2016.
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Bier i lufthavnen
420.000 bybier har siden 
det sene forår dagligt været 
på job på de grønne arealer 
mellem landingsbanen, så 
nu man kan købe Cph-hon-
ning i Fine Food i lufthav-
nen. Bistaderne passes af 
Foreningen Bybi, som har i 
alt 25 bigårde i byen.

Færre pladser i hal
Den planlagte skøjtehal i 
Ørestad planlægges nu med 
langt bedre faciliteter og 
en tumleplads til de mindre 
børn, hvilket skal gøre is-
sporten populær. 

Skøjtehallen skal snart i 
udbud og i den anledning 
har Kultur- og Fritidsudval-
get godkendt den nye plan 
for hallen. Planen er ud-
arbejdet i tæt samarbejde 
med brugere fra både kunst-
skøjte- og ishockeymiljøet.

Skøjtehallen skulle oprin-
delig have ligget i Ryparken 
på Østerbro, men blev siden 
flyttet til Ørestad.

Ishockey-VM i 
Ørestad
Danmark har vundet ret-
ten til at arrangere VM i 
ishockey i 2018, og det 
planlægges afholdt dels i 
den kommende multiarena, 
Royal arena i Ørestad og i 
Boxen i Herning, der i den 
anledning begge skal udsty-
res med is.

Gratis vand
Når man færdes rundt i Kø-
benhavn, er det ikke nød-
vendigt at købe vand på fla-
sker. Københavns kommune 
har nemlig opsat vandpo-
ster rundt om i byen, så man 
bare kan fylde sin flaske op 
eller tage en slurk. 

Også på Amager findes 
vandposter med koldt vand 
flere steder.

Ingen frække plader
Bilejere, der ønsker nye 
nummerplader kan ikke få 
alt, hvad de (måske) ønsker 
sig. Skat har spærret for 
visse bogstavkombinationer 
indenfor standardkombina-
tionen af to bogstaver og 
fem tal. 

Det er eksempelvis BH, 
EU, DK, KZ og SS, der blandt 
andet kan virke stødende.

Desuden er det tre kombi-
nationer, der fungerer som 
skyggenumre for blandt an-
det brand- og lufthavnskø-
retøjer. Det gælder kombi-
nationerne FF, RF og KF.

Den problemløse tid
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Denne uDgave oMDeleS  
fredag 27. / lørdag 28. juni

Førstkommende udgave  her-
efter juli-udgaven omdeles 
fredag 7. / lørdag 8. august  
(deadline mandag 4. august 
kl. 16).

* Deadline for annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, 
hvis man er senere på den.

ØvrIge  
uDgIvelSeSDaToer I 2014: 

Sidste fredag / lørdag i hver 
måned.*

august udgaven omdeles 
fredag 8. / lørdag 9. august

September udgaven omdeles 
fredag 29. / lørdag 30. august

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

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

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

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

DeT er SoMMer med lidt sol, og snart er det søndag. På net-
hinden danner sig et sløret billede af en gang sort/hvid ”Far 
til fire”, som er på vej på skovtur. Deres store problem er, at 
det danske vejr viser sig fra sin helt normale side og skyller 
hyggen væk.

Den kække faMIlIe klarer den store problematik ved at hen-
te alle huset potteplanter ind på gulvet i dagligstuen og så 
fortsætter skovturen på ryaen.

JaMen, JaMen. Hvad piver vi over. Lidt utænkelig kreativitet 
og ”alle synger en glad melodi” og ser de lyse sider. Det er 
også min hensigt med månedens klumme. Jeg kan da godt se, 
at der kan findes alvorlige sager fra de få aviser, jeg har læst 
de seneste tre uger, og det er ikke mange. Dels var der to uger, 
hvor nyhederne blev serveret på islandsk og dels er de sidste 
fem dage gået med at producere Tårnby Bladet.

Men allIgevel fanger jeg en artikel om VM-fodboldspille-
res sex eller ikke sex i Brasilien. I et lummert selskab kunne 
jeg nok causere en hel del over det emne. Det ville ikke gøre 
mig populær hos den store skare mænd, som langt overskri-
der danskernes gennemsnitlige tv-forbrug på tre timer dag-
ligt. 

Jeg kunne ogSå tage fat på emnet ”Rygestop på perroner”. I 
dette tilfælde ville min mening om at ryge og rejse bringe mig 
på kant med en femtedel af læserne (og min søster), som stæ-
digt fastholder retten til at stå i luv side og pulse tobaksos ud 
i universet og smide skodder fra sig af en længde vi ville have 
misundt i frikvartererne i cykelskuret på min gamle skole. Her 
var fem Eiffel i så høj kurs, at vi kunne være seks kammerater 
fælles om én smøg. Vi frembragte ved smøgens hurtige van-
dring fra mund til mund en glød på flere centimeters længde. 
Sidste dreng/pige fik flere gløder i munden end røg.

HvaD Der ellerS er sket af betydning den sidste måneds tid 
– ud over krige og spektakler et par tusind kilometer fra både 
min for- og baghave – kan jeg ikke fremmane. Jeg har været 
ude af cirkulation. En gang var jeg et år på teaterhøjskole i 10 
måneder og da jeg kom tilbage til civilisationen, havde nogen 
væltet Shahen i Persien. Jeg tog fat på det liv, jeg havde for-
ladt et lille års tid forinden, som om intet var sket. 

Derfor vIl Jeg også lade verden og læserne være i denne 
klumme. Vi skal nu nyde livet i de uger, vi har ferie og kan 

søge hen til sol og evig søndag. Jeg skal ikke være den, som 
klandrer nogen for at børste tavlen ren og drage ud eller ret-
tere væk fra bilkøer, fordi vi ikke så nogen idé i en betalings-
ring. Ud til fremmede p-bøder, som vi kan blive nok så for-
urettede over, mens vi på hjemmebanen kræver restriktioner 
for fremmede køretøjer i eget pastorat.

DeruDe gleMMer vi ikke helt dem, der er derhjemme for ti-
den. Dem der enten har brugt deres ferie (Ha!) eller de, som 
putter med den og venter til rejsepriserne er faldet til noget, 
der bare er lidt mere rimeligt end turen til den kinesiske mur 
for 32.000 kroner og Tyrkiet for 5.000 all inclusive. Vi sender 
da gerne et postkort, hvis vi da ellers har råd til et frimærke 
tre gange så dyrt som det farvestrålende motiv på pappet. 
Der skal også findes en postkasse til at dumpe det i, og så skal 
det vel sendes første dag på ferien for at have bare en lille 
chance for at nå hjem, før man selv igen er landet i Kastrup 
eller kørt i carport på parcellen. 

og HvaD Skal man skrive - udover at man har fundet et su-
persted, hvor der er tv, så man kan se VM i fodbold, Tour de 
France, Indonesien Open eller Formel 1. ”Billige bajer, Børge.” 
Man kan få Hof og Tuborg!

MegeT leTTere at tage et foto med smartphonen og så fyre 
en vedhæftet sms af. Det er da meget mere personligt, og 
frimærkerne med deres selvklæbende klisterværk kan heller 
ikke dampes af til frimærkesamlingen.

næH laD oS nu klaSke røven i strandstolen og smide skod-
det i sandet og pizzabakken på gaden. Der er folk til det gro-
ve. Det kan man jo se. Stranden er ren igen i morgen, og der 
er jeg rejst hjem, så skulle den ikke være det, er det ikke mit 
problem.

nu Ser reDakTIonSSekreTæren på mig, og jeg aner, at jeg 
ikke har formået en ordlig krølle på klummen før mit maksi-
male ord antal er nået. Men som lovet. Her er ikke noget, du 

behøver at tænke over. Bare nyd tilværelsen i de 
tre uger, du er væk. Der skal nok vente noget, du 
kan blive forurettet over, når du er hjemme igen.

(Og ja. Min ferie er overstået for i år!)
Sommerhilsen fra redaktøren  

- Terkel Spangsbo

Plads til en undskyldning
også redaktører har en slags hjerte 
og det kan udmærket ske, at det løber 
over med, hvad det er fuldt af og det 
bør man ikke som redaktør.

I Tårnby Bladet maj 2014 var jeg an-
svarlig for en artikel ”Ordstrid om en 
procent”. Jeg skrev, at Teknik- og Miljø-

udvalget, TMU, ønskede en større CO2 
besparelse end Kommunalbestyrelsen 
var blevet enige om tidligere, hvilket var 
korrekt.

Derimod fokuserede jeg efterføl-
gende på et bestemt udvalg, Bygge og 
anægsudvalget, som ville bindes i deres 
budget og handlemulighed, hvis TMU 
brugte penge til en øget miljøindsats.

Jeg mere end antydede, at det skyld-

te, at det var et udvalg som borgmester 
Henrik Zimino er formand for.

Det er naturligvis alle udvalg, som 
vil bindes i deres ønsker, hvis et andet 
udvalg vil udvide deres aktivitet og Hen-
rik Zimino fremhævede ikke specifikt 
sit”eget udvalg”, men advarerede mod 
at vedtage udvidet budget i TMU på alle 
udvalgs vegne.
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55000

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

CHOKPRIS  PÅ STORT SERVICE

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

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

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

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

i  j u l i

1.549,50

S Pa r  3 3 %

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

Hos os koster det store service kun 1.549,
50 

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

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

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

Vi sætter dine 
nummerplader 

fast

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

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

Gratis

Nu må de gerne være i deres lokaler
- og det har blandt andet 
american car club været 
hele tiden. De har bare ikke 
brugt deres klublokaler i 
halvandet år

Af Terkel Spangsbo

american Car Club, aCC, er en 
lokalforening for entusiaster 
af gamle amerikanske biler. 
De har lejet sig ind i en byg-
ning i Egensevej Erhvervsom-
råde for en del år siden på en 
dispensation fra Tårnby Kom-
mune. De har indrettet sig 
med klublokale og et mindre 
reparationsværksted.

Klubbens tilstedeværelse 
faldt mildt sagt beboere i 
blandt andet Tårnby Landsby 
for brystet og det lykkedes 
ikke trods mange forsøg at 
få parterne til at enes. Det 
kan hænge sammen med, at 
Landsbyens repræsentan-
ter kun havde et mål for øje. 
Klubben skulle væk.

Det forsøgte Landsbyens 
så at få med Miljø- og Natur-
loven i hånden. I første runde 
gik Landsbyen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som med-
delte Tårnby Kommune, at de 
ikke kunne give langvarig dis-
pensation.

Egensevej Erhvervsområde 
er som navnet siger udlagt via 
lokalplaner til erhverv og for-
enings- og klubliv hører ikke 
hjemme i den kategori. Det 
fastholdt man også fra Tårnby 
Landsby og andres side. Man 
mente, at især aCC var et lar-
mende element, som måtte 
finde andre steder at være.

Hvis den oprindelige lokal-
plan skulle gennemføres re-
striktivt, ville det udover aCC 

også ramme andre foreninger, 
som har slået sig ned i lokaler, 
som ejerne har haft svært ved 
at udleje. I givet fald skulle 
flere af disse, som er kommet 
til efter Lokalplan 72’s vedta-
gelse i 1981, flytte ud af om-
rådet.

Selv foreholdt denne kon-
sekvens holdt modstanderne 
fast. Lokalplanen skulle fast-
holdes.

ny lokalplan
Tårnby Kommune forsøgte at 
løse den gordiske knude ved 
at vedtage et tillæg til den op-
rindelige lokalplan, men også 
denne vedtagelse indklagede 
modstanderne til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som gav 
dem delvis ret. Ikke i, at lo-
kalplan 72 skulle overholdes 
strikt, men at sagsbehandlin-
gen og vedtagelsen ikke var 
gennemført på lovlig vis. Mil-
jøvurderingen af lokalplan-
forslaget var ikke tilstrække-
ligt underbygget.

Det gav for et par måneder 
medvind til modstanderne, 
men Tårnby Kommune gentog 
over for Naturklagenævnet, at 
de havde miljøvurderet lokal-
planforslaget. aCC var glade, 
nu kunne de genoptage deres 
klubvirksomhed.

Tilsvarende gentog Natur-
klagenævnet, at det havde de 
ikke. Og så sluttede aCC-fe-
sten lige så brat som den var 
sat i gang.

om igen
Tårnby Kommune foretog 
herefter en fornyet vurdering 
(screening) af, om lokalplan-
forslaget skulle miljøvurde-
res, og igen blev der truffet 
beslutning om, at der ikke 
skulle udarbejdes en egentlig 
miljøvurdering. 

Nu har Natur – og Miljø-
klagenævnet med afgørelse 
af 14. maj 2014 givet kom-
munen medhold i, at der ikke 
kræves udarbejdet en miljø-
vurdering af Lokalplan 72.1 – 

tillæg for Egensevej erhvervs-
område.

Efter flere års tovtrækkeri 
vedtog Kommunalbestyrel-
sen endeligt, at der under 
visse betingelser kan tillades 
administrative erhverv og 
klub- og fritidsformål i hen-
hold til Folkeoplysningsloven 
i Egensevejs Erhvervsområde. 
Det er op til Kommunalbesty-
relsen at skønne, hvem ”der 
under hensyntagen til de er-
hvervsmæssige interesser og 
de omkringliggende boligom-
råder” kan lukkes ind.

Sagen begyndte i novem-
ber 2012 med en hørings-
runde og sluttede, da Kom-
munalbestyrelsen på mødet 
tirsdag 17. juni 2014 vedtog 
at fastholde det oprindelige 
ændringsforslag. Dog var so-
cialdemokraterne (7 stk.) sta-
dig imod, hvad de har været 
flere gange i forløbet. Øvrige 
tilstedeværende kommunal-
bestyrelsesmedlemmer, ti stk. 
stemte for.

American Car Club og deres lak- og 
krom dekorerede biler kan opleves, når 

Amager Bryghus 5. juli præsenterer 
sommeren nye øl. Arkivfoto. 

Huspriserne 
stiger på Amager
Huspriserne er steget i de 
fleste kommuner i Region 
Hovedstaden det seneste 
år, således også i Tårnby og 
omegn. Se, hvordan det er 
gået fra første kvartal 2013 
til første kvartal 2014.

I tabellen er den gennem-
snitlige kvadratmeterpris 
angivet på de parcel- og 
rækkehuse, der er blevet 
solgt i Region Hovedstaden 
i første kvartal 2013 og før-
ste kvartal 2014 i hver kom-
mune. 

 Kommunerne er listet ef-
ter, hvor meget huspriserne 
er steget eller faldet fra 
første kvartal 2013 til før-
ste kvartal 2014, og Tårnby 
lægger sig som det ses på 
en fin andenplads.

københavnske kommuner
Tallene herunder fortæller 
om kvadratmeterpris 1. kvt. 
2013 og 1. kvt. 2014 samt 
stigning/fald i procent.
Frederiksberg: 35.653, 
39.696 11,3%
Tårnby: 18.540, 19.968, 
7,7%.
København: 24.217, 
25.522, 5,4%
Dragør: 22.948, 24.170, 
5,3%.

Boligmarkedsstatistik-
ken er baseret på indberet-
ninger om udbudte ejen-
domme på internettet, som 
er registreret som handlet i 
statens offentlige registre. 
Statistikken offentliggøres 
normalt ca. to en halv må-
ned efter kvartalsskiftet. 
Kilde: Bolius.dk

jli
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Sæbebobler, speedstacking, samba og saxofoner
et splinternyt parkanlæg mellem 
kastrup gymnastikhal og Tårnby Ho-
vedbibliotek blev indviet midt i juni 
under festlige og hyggelige former.

 
Tekst & foto: Karin Ott

I løbet af foråret har kommunen møb-
leret græsarealerne mellem og om-
kring hovedbiblioteket med motions-
redskaber, legeredskaber, sidderinge, 
borde og bænke og to nærmest skulp-
turlignende liggestole. 

Stålskupturen ”Enigma” er blevet 
placeret ved bibliotekets hovedind-
gang, og der er nedgravet lys i plæ-
nerne.  Det er blevet et rigtig fint lille 
område i asketræernes lette skygge.

Biblioteket havde sørget for et fint 
program til indvielsen. To fysiote-
rapeuter sørgede for at hjælpe folk 
i gang med brug af motionsredska-
berne, og der var rigtig mange voksne, 
inklusive borgmesteren, der lige fik 
prøvet dagsformen af.  

Det store hit hos børnene var to 
gutter fra soapbubble.dk. De har 
begge en fortid hos Experimentarium 
og elsker at formidle naturvidenskab 
for børn og unge. Det blev nu mest til 
rigtig meget god leg med kæmpestore 
sæbebobler. Man kan finde deres op-
skrift på sæbeboblevand på gruppens 
hjemmeside. 

En anden populær aktivitet hos bør-
nene var konkurrence i speedstacking. 
Et spil hvor man stabler plastikbægre 
i forskellige mønstre i rasende fart. De 
mest rutinerede af børnene lærte glad 
og gerne fra sig til de børn, som ikke 
kunne kunsten endnu.

Sambagruppen Bafo do Mundo op-
trådte med sambadans og fik en del af 
børnene med ud i dansen til de incite-
rende rytmer. anderledes rytmer lød 
der fra en saxofonkvartet fra Tårnby 
Musikskole.  De opførte fine klassiske 
numre på tre forskellige saxofontyper:  
sopran, tenor og baryton. Det kneb 
lidt med at holde nodepapiret fast i en 
strid blæst, men musikken kunne sag-
tens blæse igennem. Som sidste ind-
slag gav gymnastikpigerne fra KG66 
opvisning med øvelser på bom og en 
masse flotte spring.

Nyt offentligt parkanlæg i Tårnby Kommune

I løbet af foråret er der anlagt et nyt lille parkanlæg mellem Kastrup Gym-
nastikhal, Tårnby Hovedbibliotek og Sundhedshuset. Græsplænen og den 
fine beplantning med asketræer har været der siden Hovedbiblioteket blev 
indviet i 1983. Men nu er der kommet to flot formede liggestole, et antal sid-
deringe, nye borde og bænke til madpakkerne og kaffen, legeredskaber til de 
mindre børn og fitnessudstyr til de voksne. 

Som den kunstneriske prik over i´et er skulpturen Enigma, udført af den 
chilenske kunstner Christina Pizarro, blevet flyttet fra Kastrupgårdsamlingen 
og placeret ved indgangen til Hovedbiblioteket. Samtidig er forholdene for 
cyklisterne blevet kraftigt forbedret – der er plads til 120 cykler.

Lige nu er det sommer og de lyse nætters tid, men til vinter vil uplights 
i plænen bidrage til den gode stemning Det lille fine parkanlæg binder på 
bedste vis de mange forskellige institutioner i området sammen.

Sæbebobler 
er altid et hit 
- både hos de 
mindste, men 

også de lidt 
større som for 
eksempel  de 

to sæbeboble-
eksperter fra 

soapbubble.dk,  
som anes i 

baggrunden.

Speedstacking er et fænomen, som især kendes fra Youtube. Det gælder om 
at stable en masse plastikrus i en ganske bestemt rækkefølge på kortest 
mulig tid.
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

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

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

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

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

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

Fornem pris til gammelt Tårnbyfirma
Tårnby karosseri/amager autolake-
ring, Bjørnbaksvej 14 modtog i sid-
ste måned DI Hovedstadens lærlin-
gepris 2014

Ved en festlighed i Dansk Industri 
modtog Jacob Bondo Jespersen, vogn-
malerlærling hos amager autolake-
ring den fornemme pris som ”årets 
lærling ” 

Tårnby Karosserifabrik har siden 
1969 - da Hugo andersen købte Tårn-
by Karosserifabrik - uddannet næsten 
100 lærlinge - som pladesmede eller 
vognmalere. Virksomheden har ikke 
tidligere modtaget prisen, da man kun 
én gang tidligere har indstillet en lær-
ling til den fornemme pris. 

Der stilles nemlig en lang række 
krav, som udover stor dygtighed og en 

ganske særlig interesse for vognma-
lerfaget også omfatter menneskelige 
kvalifikationer  som gode samarbejds-
evner, evner til selvstændigt at kunne 
tilrette og udføre sit arbejde hurtigt 
og i en god kvalitet.

- Vi er derfor meget glade for at 
det blev vores lærling Jacob Bondo 
Jespersen, som blev modtageren af  
Dansk Industri Hovedstadens årspris 
2014.

- Udover at Jacob Bondo Jesper-
sen blev modtager af den flotte lær-
lingepris 2014 fra DI hovedstadens,  
modtog han også en fornem bronze-
medalje for sit svendestykke ved en 
afslutningsfestlighed på ”Silkeborg 
Tekniske Skole” for nylig, fortæller 
direktør i amagerautolakering, Hugo 
andersen.  jli

Direktør Lars Peter Olsen overrækker her Årets Lærlingepris for DI Hoved-
staden til Jacob Bondo Jespersen. I baggrunden ser Hugo Andersen stolt til.

Brug pengene på børnene, Tårnby
Tårnby Kommune har en god økonomi 
med et overskud på cirka 71 millioner 
kroner i 2013. Derfor burde de om-
kring  fire millioner kroner, som kom-
munen har fået til at højne kvaliteten 
i daginstitutionerne, også være brugt 
på de mindste børn, mener faglig se-
kretær i BUPL Hovedstaden, Jan Poul-
sen.

- Det er glædeligt, at kommuneaf-
talen for 2015 har fokus på de 500 
millioner kroner, der er afsat på fi-
nansloven til flere pædagoger og 
mere kvalitet for de 0-6 årige i dagin-
stitutionerne i landets kommuner. Og 
det er glædeligt, at regeringen minder 
kommunerne om at bruge pengene på 
børnene, udtaler han og fortsætter:

- For der er ingen garantier for, at 
kommunerne bruger de udmøntede 
millioner på mere kvalitet til de mind-
ste børn. Det er Tårnby Kommune et 
godt eksempel på. Tårnbys politikere 

valgte sidste år at bruge en del af de 
fire millioner tildelte kroner på at an-
nullere besparelser, som de allerede 
havde vedtaget samt at udvide fri-
tidshjem- og klubkapaciteten. Tårn-
bys mindste børn fik derfor ikke flere 
pædagoger og mere kvalitet i daglig-
dagen.

- Vi i BUPL Hovedstaden mener, at 
penge, der er afsat til at højne kvalite-
ten på 0-6 års området (vuggestuer og 
børnehaver og integrerede institutio-
ner), også skal bruges til dette. 

Vi mener, at kommunerne aktivt 
skal søge pengene og bagefter skal 
dokumentere, at de er brugt til mere 
kvalitet til børnene – præcis ligesom 
kommunerne skal gøre, når de søger 
penge i ’ældremilliardspuljen’. På den 
måde vil det ikke være muligt at lukke 
huller i det kommunale budget med 
penge, der tilhører børnene, slutter 
Jan Poulsen.  jli

City-ring med ny teknologi
Systemerne på de kommende Metro-
strækninger, Cityringen og Nord-
havnsmetroen, er teknologisk så for-
skellige fra den nuværende Metro, at 
de ikke kan bruge samme tog.

Det viser et notat fra Transportmi-
nisteriet og Metroselskabet, som fag-
bladet Ingeniøren er kommet i besid-
delse af. 

Metroselskabets projektchef, Nina 
Kampmann, bekræfter, at togene på 
Cityringen ikke kan køre på den eksi-
sterende Metro og omvendt.

- Især styresystemerne, men også 

togenes avancerede udstyr, hører til 
forskellige generationer af denne tek-
nologi, forklarer hun.  jli

Til tiden og med overskud
Metroen i København havde sidste 
år 55 millioner passagerer. Det er en 
stigning på  en million i forhold til 
2012. 

Der er ca. 13.000 afgange om hver-
dagfen og ca. 98 procent af alle af-
gange kørte i 2012 til tiden., oplyser 
Metroselskabet. 

Metroen giver også overskud - 216 
millioner kroner i 2013. tsp
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Vask, klip 
og føn:           295 kr.

Lukket onsdag

             Tårnby Torv 1

Tlf. 32 52 47 07

Vi tilbyder også matrix massage 
og body-sds kropsterapi.

60 minutter for 500 kr.

Dobbeltdækkerbus banede 
vej for støtte til Børnefonden
Rotary-medlem Peter Kristen-
sens landsturné med en ægte 
London-dobbeltdækkerbus 
sidste år for Børnefonden er 
den direkte årsag til, at Ka-
strup Rotary Klub i år donerer 
5.000 kroner til Børnefon-
dens arbejde.

- Vi har hørt så meget om 
Peters turné for Børnefon-
den, at det inspirerede os til 
at støtte fondens vigtige ar-
bejde med at hjælpe foræl-
dreløse børn i afrika, fortæl-
ler præsidenten for Kastrup 
Rotary Klub Vagn Søby.

Bussen  blev brugt som 
base for Børnefondens akti-
viteter i forbindelse med af-
viklingen af musikfestivaler, 
store løb og lignende begi-
venheder.

Børnefondens administre-
rende direktør Bolette Chri-
stensen, der forleden tog 
imod Kastrup Rotarys bidrag 
på 5.000 kroner, har på et fæl-
lesmøde for en række Rotary-
klubber på amager tidligere 
på året holdt foredrag om 

fondens arbejde. Ved samme 
møde fortalte skuespiller 
Per Pallesen om sine besøg 
i afrika som ambassadør for 
Børnefonden. Han er selv 
mangeårig sponsor for et barn 
i afrika. 

”Giv en barndom for 215 
kroner om måneden”, lyder 
et af fondens slogans, men 

de 5.000 kroner fra Kastrup 
Rotary Klub går dog til Bør-
nefondens mere generelle 
arbejde for afrikanske børns 
trivsel og skolegang. 

Vagn Søby har et stort øn-
ske om, at klubben også i 
årene, der kommer, har mulig-
hed for at bidrage til fondens 
aktiviteter.  jli

Den store ægte London-dobbeltdækkerbus på landsturné 
for Børnefonden i 2013. Her et stemningsbillede fra 1. maj i 
Fælledparken i København.  Foto: Jacob Stærk.

Bedre mobildækning på Amager
I de forløbne uger har TDC 
været i gang med at forbedre 
mobildækningen på amager 
og omegn. Nye master og nyt 
udstyr vil skabe flere digitale 
muligheder i hele området. 

Mens arbejdet står på, kan 
det dog betyde kortere udfald 
i mobildækningen, lyder mel-
dingen fra netoperatøren.

Forbedringerne på amager 
er en del af en massiv op-
gradering af teleselskabets 
landsdækkende mobilnet-
værk, og der skiftes udstyr til 
samtlige af selskabets mere 
end 3400 mobilmaster i Dan-
mark. Men lokalt kan det  altså 
betyde kortere driftsforstyr-
relser, mens TDC opgraderer 
den lokale mobilmast. 

100 nye mobilmaster
- På landsplan udvider vi 
dækningen med 100 nye 
mobilmaster. Herudover sæt-
ter vi også nyt udstyr op i 
vores eksisterende master, 
det kræver, at vi sætter den 
enkelte mast ud af drift, mens 
vi arbejder. Derfor kan udfald 
desværre ikke helt undgås, 
fortæller Kim Søgård, der er 
strategidirektør i TDC. 

Han understreger dog, at 
man selvfølgelig søger at 
mindske generne for borger-
ne mest muligt.

- Helt bevidst arbejder vi 
ikke på to nabomaster på 
samme tid. Det betyder, at 
man som kunde meget ofte 
vil være dækket af naboma-
sten, mens den mast, som 

ellers er nærmest, er ved at 
blive opgraderet, forklarer 
Kim Søgård. 

- I praksis vil man kun sjæl-
dent opleve manglende tale-
dækning. Det er på hastighe-
den af mobilt internet, der er 
størst risiko for at mærke en 
forskel. Typisk nogle få timer 
ad gangen, uddyber strategi-
direktøren

fremtidens mobilnetværk
Danskere stiller stadigt stør-
re krav til mobildækningen. 
Vi forventer, at kunne være 
tilgængelige og online prak-
tisk talt overalt. Det kræver 
et både bredt og stabilt net-
værk, der understøtter alle de 
nyeste teknologier. 

Hele øvelsen er et led i en 

strategi om at bygge fremti-
dens mobilnet til danskerne. 
Med en investering på fire 
milliarder kroner frem mod 
2015 opgraderes samtlige 
mobilteknologier i Danmark. 

Udbygningen omfatter så-
ledes 2G (tale) såvel som 3G  
(tale + internet) og 4G (høj-
hastigheds internet). Derfor 
vil 99 procent af alle dan-
skere allerede i løbet af 2015 
dække over med alle tre tek-
nologier. 

Det er ikke kun TDC-kunder, 
der får bedre dækning – og 
risiko for udfald under arbej-
det. Også kunder i selskaber 
som Telmore, Onfone og Full-
rate, der benytter samme net-
værk, er omfattet af opgrade-
ringerne. jli

TDC har de sidste 
par uger været 
i gang med at 
udskifte udstyret 
på selskabets 
mobilmaster, 
og det skulle 
angiveligt 
være med til 
at forbedre 
mobildækningen 
på Amager 
og omegn 
betragteligt.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

- ønsker en
GOD SOMMER

- og følg med på 
hjemmesiden

 www.3fkastrup.dk

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



Tå
R

N
B

y
 B

La
D

ET JU
LI 2

0
1

4
 7

Tå
rn

by
 S

un
dh

ed
su

ge
  SUND EFTERLYSNING

Hvem gør Tårnby Sundere?

FoRSLaG TIL åRETS pRISmoDTaGERE

Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på maks. 
en A4 side senest den 17. september 2014. 
Du kan enten sende et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 Kastrup, 
eller sende en mail til pje.sc.sf@taarnby.dk. På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund 
efterlysning’. Prismodtagerne offentliggøres i forbindelse med Tårnbyløbet i Sundheds-
Center Tårnby onsdag den 8. oktober 2014 kl. 18.30.

Læs mere på www.taarnby.dk

   

                                  

                                     
                                    
   
                                      
                                     

SUNDhEDSpRISEN 2014
Kandidater efterlyses 

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

   Tårnby Kommune                                  
 

SUNDhEDS-
ambaSSaDøRER 2014
Kandidater efterlyses 

Tårnby Kommunes Sundheds-
ambassadør er personer, der gør 
noget særligt for folkesundheden i 
Tårnby Kommune.
de udnævnte ambassadører får et 
beløb på 2.500 kr., som skal gå til 
at understøtte det sundhedsfrem-
mende arbejde, samt mulighed for 
at få en plads i Tårnby Kommunes 
komité for sundhed det følgende år.
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Aloe Vera Butik Amager
Så er sommeren endelig kommet
Vi har alt inden for hudpleje, både når du skal 
forkæles og for at beskytte mod solen, eller hvis man 
lige glemte det...
Der er stadig mulighed for i ro og mag at afprøve 
vores produkter, inviter 5-8 veninder til en
Homeshopping med forkælelse. Ring og aftal tid.
Der er naturligvis også stadig mulighed for at ringe, 
maile eller sms’e for at bestille produkter.

HUSK! vi har fri levering på Amager

Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Amager viser Kina 
vejen til grøn energi

For nylig havde 
Hovedstadens 
Forsyning HOFOR 
besøg af en 
gruppe kinesiske 
journalister, der 
skulle høre om 
havnebadene og 
vindmøllerne ved 
prøvestenen.

kina ser med nysger rige 
øjne på amagers bæredyg-
tige løsninger
I sidste uge var en stor grup-
pe kinesiske journalister på 
besøg for at høre om HOFORs 
nye vindmøller på Prøveste-
nen og havnebadet på Islands 
Brygge. 

En af journalisterne sprang 
i vandet, og der blev knipset 
ivrigt med kameraerne, da 
forsyningsselskabet og Kø-
benhavns Kommune viste 
vindmøllerne frem. 

 - Vi er interesserede i at 
skabe en renere hovedstad 
og har mange bæredyg-
tige løsninger at vise frem 
her på amager, siger Mo-
nica Magnussen fra HOFOR.   

Hun nævner, at amager for-
uden havnebad og vindmøl-
ler også har et geotermisk 
anlæg, et solvarmeanlæg og 
et  biomassefyret kraftvar-

meværk, der er med til at 
tiltrække international inte-
resse til amager. jli

Vindmøllerne ved Prøvestenen havde  i høj grad de 
kinesiske jounalisters  interesse.

rækken af farvel-sigere ved Svend olsens 
afskedreception var lang som manden selv 
i hans velmagtsdage

Naturligvis var der mange mennesker, som 
kom for at sige held og lykke med fremtiden 
til lederen og kammeraten Svend Olsen, da 
har markerede sin aftrædelse som kommu-
nal embedsmand.

alt hvad der kunne krybe og gå fra Tårnbys 
kulturelle liv var repræsenteret.

Olsen har luftet forskellige muligheder for 
at engagementer i det forestående otium og 
flere organisationer har været ude med ind-
bydelser til den flittige mand. Han har også 
meddelt, at han påtænker at være udlands-

Trængsel ved Olsens farvel
dansker i halvdelebn af årert. Ikke sådan 
at han vil bosætte sig ved Solkysten, 
men bare langvarige ophold ved kyster 
med sol.

Hans stilling i kommunen bliver ikke 
genbesat, men hans mange opgaver el-
ler de synlige af dem blive spredt ud på 
mange forskellige personer.

Ingen tvivl om, at mange vil sige ”Så-
dan gjorde vi i Svend Olsens-tid”, men 
det er nye tider, så det er ikke længere 
et argument hvad Olsen og hans forskel-
lige politiske chefer har stået for.

(flere foto på www.taarnbybladet.dk)
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Presseholdet falder diskret ind i landskabet. 

Sjælden tudse fejrer 10 år på Peberholm
På Peberholm kan den sjæld-
ne, grønbrogede tudse fejre 
sit tiårs-jubilæum. I resten af 
norden forsvinder tudsenen 
i et foruroligende tempo, 
men det er ikke kun den, der 
trives

- Vi ser også en spændende 
udvikling i fuglelivet på Pe-
berholm, fortæller Hans Ohrt,  
der arbejder som miljøkonsu-
lent på Øresundsbroen. 

På Peberholm bliver vege-
tationen også tættere år for 
år. Den kunstige ø, som for 
bare 14 år siden var helt bar, 
fremstår nu grøn om somme-
ren. 

Nye planter har dog svært 
ved at etablere sig. Til gen-
gæld ses en stærk og hurtig 
udvikling af fuglelivet.

I år kan Øresundsbrons eks-

perter konstatere, at klyden, 
som tidligere har parret sig 
på Peberholm, men ikke er 

blevet set i nogle år på øen, 
er vendt tilbage. Et stort antal 
sildemåger parrer sig nu også 

på øen. Planter og dyr har ind-
til nu fået lov til at udvikle sig 
frit på Peberholm, uden på-
virkning fra mennesker, men 
i år har man dog været nødt 
til at gøre en undtagelse, da 
skarven har slået sig ned.

- Der er kommet så mange 
skarver til, at Naturstyrelsen i 
Danmark har været nødsaget 
til at gøre noget for at holde 
bestanden nede. Det er først 
og fremmest af hensyn til 
lufthavnen i Kastrup, at dette 
har været nødvendigt, fortæl-
ler Hans Ohrt.

Sjælden tudse trives 
Selv den sjældne, grønbroge-
de tudse lever fortsat godt på 
Peberholm. Den blev først ob-
serveret på øen i 2004, hvilket 
betyder, at den i år kan fejre sit 
tiårs-jubilæum på øen. 

I maj tog Hans Ohrt og en af 
hans medarbejdere på en lidt 
usædvanlig tur på Peberholm, 
da de overnattede i telt, så de 
kunne studere tudsens liv på 
Peberholm. 
- Vi talte 17 tudser, primært 
på den sydøstlige side af Pe-
berholm, fortæller Hans Ohrt.

Det er en god nyhed, efter-
som den grønbrogede tudse 
efterhånden er meget skæl-
den. 

På det svenske naturbe-
skyttelsesmyndighed Natur-
vårdsverkets røde liste over 
truede arter, er den klassifice-
ret som akut truet. 

Ifølge Naturvårdsverket fin-
des den i Sverige kun ganske 
få steder i Skåne, samt på Ut-
klippan i Blekinge. I Danmark 
findes den grønbrogede tud-
se på enkelte øer. jli

Den sjældne, grønbrogede tudse lever fortsat godt på 
Peberholm. Den blev først observeret på åen i 2004, hvilket 
betyder, at den i år kan fejre sit tiårs-jubilæum på øen. Foto: 
Martin Kielland / Øresundsbron

Tekst & fotos: Karin Ott

Peberholmen er den kunstige ø, der 
blev etableret for at forbinde Dan-
mark og Sverige. Den er omkring fire 
kilometer lang og mellem 200 og 500 
mete  bred. 

Den blev skabt udelukkende af op-
stemmet slam fra havbunden, så øens 
flora og fauna har i bogstaveligste for-
stand fået lov til at etablere sig helt 

fra bunden af. Derfor følger mange 
forskere øens udvikling med stor op-
mærksomhed, da det er sjældent, vi 
har mulighed for at følge etablerin-
gen af et helt økosystem. Forholdene 
på Peberholm er desuden yderligere 
usædvanlige, idet jorden har et meget 
højt indhold af kalk og salt. 

Der er således fundet sjældne or-
kidéer såvel som giftige edderkopper 
og grønbrogede tudser. 

I 2001 ynglede otte fuglearter på 
øen. Nu er der 27 arter, men flere er 
skiftet ud gennem årene i takt med, at 
vegetationen er vokset til. De fugle-
arter, der helst vil have frit udsyn, er 
allerede taget videre.

uberørt naturperle
Udgangspunktet er, at mennesker ikke 
må blande sig i øens naturlige udvik-
ling. En undtagelse er, når myndighe-

derne i Kastrup Lufthavn mener, at en 
fugleart kan være til fare for flyene. 
Skarven er en af de fuglearter, man 
holder øje særskilt med. Derfor blev 
Kastrup Lufthavn meget glade over 
at høre, at skarven var forsvundet fra 
Saltholm, og mindre glade over at 
opdage, at skarvkolonierne bare var 
flyttet til Peberholmen og endnu nær-
mere lufthavnen. 

For 15 år siden var Peberholmen uden nogen vegetation.

Peberholms øko-system stortrives 

Man kommer rigtig tæt på Øresunds-
broen, når man får lov til at stå  
af på Peberholmen.

Blå Slangehoved er med til at dekorere Peberholmen 
i blåt og gult. Desværre ser røde og hvide blomster 
ikke ud til at trives så godt.
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Denne annonce er sponsoreret af:

PRIVAT LOPPEMARKED
PÅ P-PLADSEN PÅ TAGET AF FØTEX 

Amagerbrogade 290

HVER SØNDAG 
FRA 11. MAJ TIL 31. SEPT. 

(ikke pinsesøndag)
KL. 11 - 16

KØB ELLER SÆLG DINE LOPPER
kræmmertilmelding 

www.kastrup-taarnby.lions.dk

  LIONS KLUB   KASTRUP-TÅRNBY 
AFHOLDER IGEN I ÅR!

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7 - 32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

Mobil Frisør
Kører NU kun i weekender

Dame
Klip  450 kr.
Klip & vandondulation  750 kr. 
Permanent inkl. klip  750 kr.
Striber i toppen  300 kr.
Striber i hele håret fra  600 kr. 
Farve i bund  400 kr. 
Farve i hele håret fra  600 kr.
Farvning af bryn og vipper  150 kr.

Gitte Quest, frisør
31 34 36 04
mail@gittequest.dk
www.gittequest.dk
Ring og aftal en tid
Kører kun i weekender

Herre  
Klip  350 kr.
Klip,skæg,ører,bryn 100 kr.

Børn   
Klip 0-11år  200 kr. 
Konfirmation/ 
festopsætning fra  1500 kr.

Også påsætning af hår, 
almindelig opsætning 
samt til bryllup inkl.  
1. prøveopsætning, 

konfirmations/
festopsætning.

KØRSEL 100 kr.
(inklusiv kørsel  
indenfor 2770)

OBS

Modtagelse af formatet
Tårnby Bladets nye format er 
generelt blevet godt modta-
get, men enkelte læsere har 
gjort opmærksom på svag-
heder ved formatet i forhold 
til tidligere ”anders and-
udgave”

Kommentar af redaktør 
Terkel Spangsbo

Redaktionen var samlet da-
gen efter deadline på juni-
udgaven - det første Tårnby 
Bladet i ændret format. 

Der var en Gammel dansk 
på bordet for enten skulle 
skuffelsen hjælpes ned - el-
ler også skulle man glæde sig 
over et heldigt udfald på den 
store transformation.

Da lastbilen kom fra trykke-
riet med det færdige resultat 
kastede hvet medlem af re-
daktionen og bestyrelsen sig 
over hvert sit blad og stilhe-
den var total.

Der blev i fuld andægtighe-
den bladet i gennem de 40 si-
der og på tur blev der udstødt 
lettelsens suk. Projektet var 
lykkedes.

Det betyder ikke, at alle læ-
sere var lige så tilfredse.

Vi havde selv på forhånd 
ridset en hel del punkter op, 
som ville være anderledes 

på den negative måde i for-
hold til Tårnby Bladet i anders 
and-størrelse.

Vores unikke format og 
ikke mindst størrelsen gjorde 
det let at lade bladet være et 
gemmeblad. Det kunne endda 
samles i en kassette.

Det blev både bemærket og 
kritiseret af læsere.

- Man kan stadig gemme en 
årgang af Tårnby Bladet ved at 
”knække” bladet, altså folde 
det på midten, men det var da 
en charme ved det lille yderst 
handy format, men vi kunne 
ikke opnå de mange fordele 
ved at beholde anders and-
formatet.

Større typer - bedre læsbarhed
Redaktionen har brugt en del 
af den ændrede sidste stør-
relse til at gøre bogstaver 
og pladsen mellem linierne 
større for at hæve læse-let-
heden.

En læser skrev til os:
- Hej jeg har glædet mig 

til at typerne i Tårnby Bladet 
skulle blive større. Men det 
ser det ikke ud til. Når man 
har lidt svært ved at læse er 
det en fordel med store typer. 
Typerne kan blive så små, at 
man dårligt kan få øje på dem. 

Det er jo et godt blad som jeg 
altid glæder mig til at læse. 

nu er formatet blevet større.
Gid typerne følger med! lød 
det.

Vi har ladet typerne følge 
med, men kun ganske lidt. 
Måske sker der flere ændrin-
ger i den nære fremtid. Det er 
kun muligt at se det endelige 
resultat på det rigtig papir og 
i den rigtige beskæring, så 
hvert af de kommende udga-
ver bliver gennemgået med 
kritisk lup.

Desuden var der flere artik-
ler, som ikke havde fået den 
nye typografi.

En læser som tydeligt tog 
Tårnby Bladet med ud i natu-
ren (og vinden) var ked af, at 
et større blad ikke var så vind-
stabilt. 

Vi har dog fastholdt, at 
Tårnby Bladet fortsat får hæf-
teklammer i rygget og ikke er 
samme løsbladssystem som 
kollega-aviserne.

Men samlet set er der flere 
positive tilkendegivelser på 
fornyelsen. 

Det var der i øvrigt også, da 
vi i 1996 gik fra tabloid til an-
ders and.

CPH bliver 
klimacertificeret
Københavns Lufthavn har 
opnået en klimacertificering 
på højt niveau, kaldet airport 
Carbon accreditation, hos 
den internationale luftfarts-
organisation airports Council 
International, ACI. Certifice-
ringen er et led i CPHs CSR-
strategi, ansvarlig Vækst, der 
blandt andet har til formål at 
styre lufthavnens klimapå-
virkning.

Københavns Lufthavn er 
den første danske lufthavn, 
der opnår den eftertragtede 
klimacertificering.

Københavns Lufthavns 
mangeårige arbejde med 
klima- og energispørgsmål 
betyder desuden, at lufthav-
nen går direkte ind på certifi-
ceringens næsthøjeste niveau 
på linje med lufthavne som 
London Heathrow, Frankfurt, 
München, Zürich, Bruxelles, 
Paris CDG og Hong Kong.

CPH har sat sig som mål, at 
de i 2020 skal have reduceret 
CO2-udledningen fra 1,4 til 
1,0 kg pr. passager. jli

Ny direktør i CPH
Københavns Lufthavne har 
netop ansat Peter Krogsgaard 
som ny kommerciel direktør. 
Han kommer fra en stilling 
som administrerende direk-
tør for Fujitsu Danmark og 
Norge. 

Peter Krogsgaard har erfa-
ring fra både kunde- og busi-
ness-to-business-områderne 
og har haft ledelsesansvar i 

forskellige virksomheder in-
denfor it- og tele.  jli 

Flypassagerer klager
Næsten tre gange så mange 
flypassagerer klagede i 2013 
sammenlignet med 2012. Det 
viser tal, som DRs Undersø-
gende Databaseredaktion har 
fået indsigt i hos Trafikstyrel-
sen, der i 2013 modtog næ-
sten 1.000 klager. jli



Tå
R

N
B

y
 B

La
D

ET JU
LI 2

0
1

4
 1

1Fra et gammelt postkort.

Gratis feriebøger
Tårnby Bladet forærer sine 
anmeldereksemplarer af 
bøger til avisens læsere

Af Terkel Spangsbo

I lighed med mange andre 
medier får Tårnby Bladet ny-
udkomne bøger til anmel-
delse og omtale. Vi får hjælp 
af tidligere bibliotekar Søren 
Markvard til anmeldelser, som 
vi løbende har bragt i Tårnby 
Bladet.

Både anmeldte bøger og 
andre titler uddeler vi nu til 
læserne, så der er lidt at hol-
de den foreløbig kølige som-
mer ud med. anmeldelserne 
af de bøger, som Søren Mark-
vard har haft fingrene i, kan 
læses på www.taarnbybladet.
dk, hvor man i ”arkivet” kan 
finde de seneste 12 måneders 
udgivelser. Du finder en liste 

over titlerne her på siden.
andre bøger, som vi af for-

skellige grunde ikke har an-
meldt, bliver også foræret 
væk. I det omfang vi har omta-
le af bøgerne bliver den bragt 
på www.taarnbybladet.dk.

Du får en bog ved at maile 
dit ønske om en given titel til 
redaktionen@taarnbybladet.
dk. Du skriver sommerbog 
i emnefeltet. Du kan også 
sende/indlevere et postkort 
til os.

Vi skal have ønskerne se-
nest mandag 7. juli kl. 12. 
Derefter får vinderne besked 
umiddelbart efter. Vi sender 
ikke bøgerne, de skal afhen-
tes på redaktionen, men det 
får vinderne besked om tele-
fonisk eller på mail.

Titel/forfatter anmeldt i TB

Mani og depression af Kim Engelbrechtsen November 2013
Den ultimative hævn af Jan Larsen Oktober 2013
Forbandelsen af Irse Kræmer Marts 2014
En verden af fremmede af Zoë Ferraris December 2012
Så havde helvede rejst sig af Lasse E. Mortensen Februar 2014
Nedtælling til mord af Gretelise Holm Ikke anmeldt
Styrke & Helbred af Bengt Valentino andersen Ikke anmeldt
Liwervalls univers af Glenn Enrico Buhl Liwervall Ikke anmeldt
Lokumsbogen, Verdens største Ikke anmeldt

Præstegården bygget på aldrig betalt gæld
I serien glimt fra gamle dage 
er vi kommet til præstegår-
den i Tårnby som sandsyn-
ligvis har ligget på stedet 
siden begyndelsen eller 
midten af 1300-tallet, idet 
der flere ste der skrives om 
præstegårdens jorder

Af Allan Meyer

Den nuværende Tårnby Præ-
stegårds ældste del er fra 
1761, me dens hovedparten 
er bygget i 1791 af Lambert 
Daniel Bruun, der var sog-
nepræst i Tårnby i perioden 
1791-1839. 

Bruun forsøgte ifølge en 
notits i Liber Daticus (Kalds-
bog hvori sognepræsten ind-
fører beskrivelser af vigtige 
begivenheder i præstekaldet, 
oplysninger om kirkernes 
tilstand og om sognets præ-
ster og andre kirkelige em-
bedsmænd) at få »en liden 
Erstatning (for) den store Be-
kost ning jeg blev nødsaget til 
at gøre....«., men fik øjensyn-
lig ingen penge, for han skri-
ver videre: 

- jeg byggede derpaa en 
grundmuret Bygning, som 
kostede mig over 2000 Rdl., 
hvor ved jeg blev sat i stor 
gæld. 

Han fik vist aldrig pengene, 
for han skriver senere »En Er-
statning blev mig nægtet, og 
de, som burde mig opmuntre 

til at opfylde min pligt at sæt-
te præstegården i forsvarlig 
stand, sagde, jeg kunne have 
ladet være med at bygge.« 

 

Selvejende institution
I 1935 overgik Tårnby Kirke til 
en selvejende institution og 
i den forbindelse frasolg tes 
den sidste store del af præ-
stegårdsjorden til kom munen, 
som omkring 1950 anlagde 
Tårnby Stadion. 

I forbindelse med embeds-
skiftet i 1981 gennemgik præ-

stegården en omfattende re-
staurering. Ikke blot blev den 
bygget om, den fik også æn-
dret sin status. Tidligere havde 
den alene været præstegård i 
bogstaveligste for stand, dvs. 
det var sognepræstens bolig, 
og han kunne frit disponere 
over alle lokalerne, idet han 
alene havde brugsretten. 

Præstens bolig blev redu-
ceret, vaskehuset blev nedre-
vet, og konfirmandstuefløjen 
blev sammenbygget med ho -
vedbygningen. 

I den del af præsteboligen, 

der blev skilt fra, er der nu 
kontorer til kordegn, kirke-
gårdsleder, kontordame og 
menighedsråd, og tørreloftet 
er blevet til mødesal for me-
nighedsrådet.

I den nye mellembygning 
er toiletter, omklædnings- og 
baderum til kirkens ansatte, 
samt køk ken. 

Det betyder, at præstegår-
den i dag består af en tjene-
stebolig til sognepræsten, 
der nu hedder: »Sognepræst, 
kirkebogsfører og begravel-
sesmyndighed«, idet alle 
præster nu tituleres sogne-
præster, og af kontorer og 
mø delokaler, der administre-
res af menighedsrådet. 

Leif Nygaard 
Eilertsen, fra 

bogen »Træk af 
bebyggelsens 

historie i Tårnby«, 
1975.

Den eneste på redaktionen, der til dato har læst i 
Lokumsbogen uden de rette forhold, er redaktøren. 
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Vi arrangerer konfirmationer, receptioner, fødselsdage mv.

Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769

Åbent mandag-fredag 08.00-20.00

JENSEN’S MAD
 GØR ALLE GLAD

mandag-fredag 70 kr.
Hver mandag:

Stegt flæsk med persillesovs.
Månedsplan på:

Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

Genkender du nogle af personerne
Stig Sumborg har besøgt lokalhisto-
risk arkiv i Tårnby og der fået adskil-
lige foto - men navne på de portræt-
terede mangler.

Han har derfor spurgt Tårnby Bla-
det, om vi var interesserede i at bringe 
nogle af disse fotos, så han kan få of-
fentlighedens hjælp til identifikation 
af de portrætterede. Og det har vi sagt 
ja (ja tak) til.

- Genkender læserne nogen af de 
portrætterede, kan de kontakte mig 
pr. tlf., mail eller post. Jeg giver så be-
skeden videre til arkivet. Min henven-
delse sker naturligvis efter aftale med 
arkivet, siger Stig Sumborg.

Også læserne, der ikke kan gen-
kende nogen personer på billederne, 
hører Stig Sumborg alligevel gerne fra 

læserne, hvis de selv ligger inde med 
andre foto af modstandsfolk.

- Jeg håber på den måde at få nye 
oplysninger og flere gamle foto frem i 
lyset, siger Stig Sumborg.

- Jeg håber, jeg må få en kopi eller 
kan låne det pågældende foto til ko-
piering.

Stig Sumborg kontaktes på adressen 
Grønningen 12, 7600 Struer,2296 

7083. 
ssumborg@emsil.dk

På www.taarnbybladet.dk kan du se 
mange flere foto og i større format, så 

eventuel genkendelse er lettere.

Æresmedlem hos spillemændene
niels arne Hansen udnævnt til æres-
medlem hos Bordinghus Spillemænd

Formanden for Bordinghus Spille-
mændene, Kurt Johansen, roste på 
spillemændenes generalforsamling 
Niels arne for hans store arbejde som 
mangeårig kasserer og for hans altid 
gode humør og lune. Han kan virkelig 

fortælle en historie, som regel er den 
delvis sand. Hvorefter han blev ud-
nævnt tilæresmedlem

På generalforsamlingen var der 
genvalg til formand, sekretær og be-
styrelsesmedlem.

Et enkelt punkt i vedtægterne om-
kring valg af orkesterleder, sammen-
sætning af musikudvalg samt optagel-
se af nye medlemmer blev rettet til.

På et efterfølgende bestyrelsesmø-
de blev en ny orkesterleder fundet. 
Bestyrelsen foreslog Hans Christi-
ansen  som takkede ja efter samtale 
med bestyrelsen. Orkesteret glæder 
sig over at det nu er på plads med en 
leder på denne vigtige post.

Ved forårets sidste øvedag inden 
sommerferien blev spillemændenes 
andet æresmedlem Karl Madsen hæd-
ret for  sine 25 års medlemsskab.

Husorkestret fra Bordinghus er et 
16 mands orkester, som blev stiftet i 
1977.  

Instrumentsamsætningen er stry-
gere, blæsere, harmonika og piano, 
og hovedvægten ligger i glæden ved 
sammenspil med andre. 

Der er ofte bud efter orkestret, som 
underholder rundt omkring i Storkø-
benhavn med god musik både til un-
derholdning, sang og dans. 

Har man lyst til at være med, skal 
man bare kontakte dirigenten! 

tsp
Spillemændenes to æresmedlemmer 
Karl Madsen (Tv) og Niels Arne 
Hansen.
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Markedsdag i VestAmagerCentret 
Lørdag 02. August  

Kl. 1000 - 1500 

Markedsdag for private 
Book en bod på telefon 3253 8485 eller kig 

forbi Bodega Papillon og book der. 
 

Det er ganske gratis og man medbringer selv 
borde, stole osv.  

Staderne er begrænset til max 50. 

 Gratis popcorn 
til alle børn 

 
Så længe lager haves 

Mad og drikke til fornuftige priser 

Vær forberedt på at gode 
tilbud fra de 

forretningsdrivende kan 
forekomme  

 Og til alle Jer uden 
bod, kig forbi og gør 

en god handel 
 

Ses vi? 

Vestamagercentret, Ugandavej 111, 2770 Kastrup 
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god sommer

Nok et kuld studenter fra 
Tårnby Gymnasium
Christopher Kold fra 3.b blev den før-
ste student 2014 fra Tårnby Gymna-
sium, da han fredag morgen 20. juni 
kl. 8.30 kunne sætte huen på, efter at 
have fået 12 i almen studieforbere-
delse (aT). 

Patrick Hartvig-Olsen afsluttede 
også studentereksamen med 12 i aT 
mens Christopher hejste flaget sam-
men med rektor Mette Ringsted. 

Første hf-student Lucas Schønrock 
sprang ud om eftermiddagen efter 
at have fået karakteren 7 i kultur- og 

samfundsfag (KS). Her stod Mette også 
på spring med lykønskninger. jli

Patrick Hartvig-Olsen og Christopher Kold kunne begge trække i huen med 
topkarakter. Patrick som årets første student fra Tårnby Gymnasium.

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

Pensionistforening
Postkassen amager Landevej 71. Banko
Sommerferie til 29. august, men sommer 
i gedesby 15.-22. august

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 19.

Klubben
... for mennesker med demens og deres 
pårørende. 
Hver anden torsdag klokken 15-17 i For-
eningscentret Postkassen, amager Lande-
vej 71, lokale 1 & 2.
Sommerferie til 21. august

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er 
fyldt 60 år, er velkomne til arrangemen-
terne i Bordinghus. åbent Hus. Brugere af 
huset fortæller om aktiviteter og klubber. 
Kaffe og kage. Mulighed for køb af øl og 
vand. Musikalsk indslag ved Elisabeth og 
Willy. Lørdag 12. juli kl. 13.00 – 15.00. 

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosid-
dende i Tårnby.
Sommerferie i hele juli måned.

Høreforeningen 
Postkassen amager Landevej 71
Sommerferie til september.

Pensionisthuset 
Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Sommerferie til 1. august.

Alsangen vender tilbage
visens venner på amagerland arran-
gerer igen alsangsstævne i bakkerne 
ved Travbaneparken bag plejehjem-
met på løjtegårdsvej på amager.

Det er nu to år siden, Visens Venner 
sidst har holdt et alsangs-arrange-
ment, og Visens Venner byder velkom-
men til alle, der har lyst til at slå vejen 
forbi og tilbringe en hyggelig efter-
middag med fællessang i selskab med 
mennesker, der nyder den samme in-
teresse.

Der er tradition for, at rigtig mange 
mennesker møder op, og der er også 
tradition for, at det er rigtig godt vejr 
denne dag. 

- Såfremt vejret skulle snyde os, vil 
vi alligevel gennemføre programmet 
og har fået ”husly” i amagerhallen 
ved Løjtegårdsvej, fortæller Lonny 
Nilsson, sekretær i Visens Venner på 
amagerland.

Visens Venner på amagerland har 
sammensat et program, der indehol-
der mange fællessange fra den dan-
ske sangskat, og der vil være enkelte 
solistnumre, men hovedvægten er 
lagt på fællessang. Der uddeles gratis 
sanghæfter.

Øl og vand kan købes til rimelige 
priser. Egne drikkevarer kan også 
medbringes.

tsp

Info:
Alsangsstævnet afholdes søndag 3. 
august 2014 kl. 14.30-17. 
Der er gratis adgang til 
arrangementet. HUSK at medbringe 
tæppe eller klapstol.
Kom i god tid og hyg jer i den dejlige 
park. 

Sådan vil visesang og august-
hygge tage sig bedst ud. Arkivfoto.

Hvornår skal du klippe hækken?
Hus- og hæk-ejerens evige 
diskussion med naboer og sig selv 
besvares på www.bolius.dk
Hvornår skal du klippe hækken, hvis 
du vil have vejens flotteste? Og hvor-
når, hvis du kun gider klippe den én 
gang? 

Det har ikke nogen betydning for 
hækken, hvornår du klipper den, så 
som grundregel kan du klippe den, 
når den ser rodet ud, skriver Bolius.
dk – sikkert til stor lettelse for mange 
hæk-ejere.

Du skal dog ikke klippe hækken se-
nere end august, da de nye skud, den 

efterfølgende laver, ikke når at hærde 
inden det bliver frostvejr, og så har de 
lettere ved at fryse. 

Hvis du gerne vil have, at din hæk 
står rigtig fin hele tiden, skal du klippe 
den to gange i løbet af sommeren. Det 
er især relevant, hvis du har en løv-
fældende hæk, dvs. en hæk der taber 
bladene om vinteren som f. eks. en 
ligusterhæk. Et godt bud er at klippe 
hækken første gang i juni eller juli og 
så igen i august. 

På Bolius.dk er der gode råd om 
hvordan man klipper hækken lige og 
retningslinjer om tilladt højde.
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Noget at gå til i juli og august

www.kastrupgaardsamlingen.dk

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

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

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

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

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

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

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

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

19.06—28.09 2014

Hanne Varming
fra skitse til skulpturPlyssen holder ferielukket til 9. august

Af Oscar, Ungerådet

Ungerådet fra Tårnby har delta-
get i Folkemødet på Bornholm, 
hvor Danmarks største politiske 
festival havde taget plads. Un-

gerådet er organiseret og har 
hjemsted på Ungdomsskolen.

Ungerådets mål var helt klart 
”Få skabt debat og sat fokus på 
unges fritidsliv.” 

Ungerådet havde derfor 

valgt at deltage i et optog fra 
den ene ende af folkemødet til 
den anden som Ungdomsrin-
gens Ungeråd havde organi-
seret.

Optoget startede lørdag 

eftermiddag med et brag, da 
der lige pludselig blev spillet 
høj musik, og Ungdomsringens 
Cookiemonster sprang frem. 
Hurtigt kom der unge fra Jam-
merbugt, Sønderborg, Kolding, 
Hedensted, Langeland og Sorø 
og deltog i optoget. 

Optoget satte kursen mod 
spejdernes telt, hvor der var 
gjort klar til debat. Emnet lød 
”Optagelses krav på ungdoms-
uddannelser.”

Der blev debatteret livligt, og 
flere unge fra Jammerbugt og 
Sønderborg deltog med stort 
engagement.  Afslutningsvis 
skulle der kåres en vinder. 
Dommeren, Lasse Hal fra region 
hovedstaden i Ungdomsringen, 
stod med den afgørende beslut-
ning. Han råbte højt og tydeligt:

- Vinderen er demokratiet.
Med den smukke bemærk-

ning blev Folkemødet afsluttet. 

Tårnbys ungeråd til folkemøde

Tak fordi mange af jer var med til 
at gøre min afskedsreception fredag 
20. juni 2014 til en uforglemmelig 
oplevelse

Tak for mange varme og dejlige ord, tak for 
gaver og de mange varme ”krammere”. 

Tak for rigtigt godt samarbejde gennem 
årene – I vil altid være i mine tanker. 

Jeg ønsker alt muligt godt for foreningslivet i 
Tårnby i fremtiden. 

I vil nok også se lidt til mig i fremtiden når 

min cykel og jeg kommer forbi og hilser. 
 

Pas godt på jer selv og jeres kære………..
 

Hilsen fra en snart ”grydeklar” – og rejseklar tjeneste-
mandspensionist. 

Venlig hilsen
Svend Olsen

(nu med fortjenstmedalje for mange års tjeneste i det 
offentlige)

Plyssen 
ferierer
Udstillingscentret Plyssen, 
amager Strandvej 350 har 
lukket  i juli måned. Gen-
åbner lørdag 9. august kl. 
13.00 med nye udstillinger 
som åge Jakobsen: Foto fra 
Den blå planet” og Rigmor 
andersen, som udstiller 
Patchwork-arbejder fra 
sine elever på aOF og Gitte 
Juhl andersen og Hans Ja-
cob Sørensen malerier.

En hilsen fra Olsen:

Kære store og små foreninger i Tårnby Kommune

Foto: Ivan
 G

ivskov

Ungerådet mødte ”rigtige” toppolitikere, da de fremlagde deres synspunkter på 
Folkemødet på Bornholm. Her lytter blandt andet overborgmester fra København 
Frank Jensen og undervisningsminister Christine Antorini.
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Noget nogen gik til i juni - og det kan ses endnu !

Hanne varming, lufthavns pigernes 
moder viser fra skitse til skulptur

Hen over sommeren indtager Hanne 
Varming Kastrupgårdsamlingen med 
udstillingen Fra skitse til skulptur, 
som er blevet til i anledning af bil-
ledhuggerens 75 års fødselsdag i 
maj 2014. 

Hanne Varming har for længst 
indtaget sin helt egen, særlige plads 
i dansk kunsthistorie, og hendes 
kunst er blevet en del af vores fæl-
les bevidsthed. Hendes værker 
findes i det offentlige rum over det 
meste af landet, på torve, på plad-

ser, i parker eller i bygninger som 
skulpturer eller som portrætbuster. 

Med sit skarpe blik, sin følsomme 
indlevelsesevne og sin sans for at 
indfange nuet har hun gennem en 
lang og imponerende karriere skabt 
vedkommende og betagende vær-
ker af mennesker - for mennesker. 

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

De optræder alene, i par eller 
som deciderede skulpturgrupper, 

der alt efter den placering de er 
tiltænkt, er integrerede i omgivel-
serne. Det kan være som familien 
på bænken i Hjørring, eller som de 
to unge kvinder, der læner sig ud 
over gelænderet i Terminal 3 i Kø-
benhavns Lufthavn. 

De ”falder i” med os andre og 
bliver en del af mængden - sådan er 
mange af Hanne Varmings skulptu-
rer gået hen og blevet folkeeje. 

Skulpturerne er modelleret i ler 
og siden støbt i gips og/eller bronze 
- på udstillingen kan man følge 
mange af stadierne frem mod et 

endeligt resultat, ligesom udstillin-
gen er ledsaget af store fotografier, 
der skildrer selve tilblivelses- og 
arbejdsprocessen fra skitse til 
skulptur. 

Kastrupgårdsamlingen indtil fredag 
28. september 2014.

Sommer på Kastrupgårdsamlingen!

Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Ny Carlsbergfondet holdt tale for Hanne Warming ved ferniseringen, 
der havde trukket mange mennesker til Kastrupgårdsamlingen. Foto: Ivan Givskov.
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Noget som man kunne opleve på Vestamager inden regnen kom

Blomstrende hvidtjørn og Stjerner i Natten
  Tekst & foto: Karin Ott

Til tider har jeg indtryk af, at 
Vestamager er en velbevaret 
hemmelighed selv blandt folk, 
der bor på Amager. Men der var 
mange, der fandt vej til Stjerner 
i Natten arrangementet i går.
I strålende solskin og omgivet 
af blomstrende hvidtjørn gik 

jeg mellem de mange børn og 
prøvede at overskue de mange 
aktiviteter. Der var meget at 
opleve og prøve, en del at lytte 
til og noget at spise. Frem for at 
remse op af programmet vil jeg 
lade billederne tale for sig selv. 
Én ting er sikkert. Jeg kommer 
igen til næste år, og så skal jeg 
have familien med. 

Man kunne prøve at ro kajak, hvis man var mindst 10 år og havde husket badetøj.Den rødhalede musvåge har fået øje på byttet, falkoneren holder i sin hånd.

Kastrup Bio tilbød balloner og en mulighed for at 
vinde DVD og billetter til Cykelmyggen og Danse-

myggen, hvis man kunne finde fem fejl.

Tårnby Brandvæsen var på stedet - men kun for at fremvise deres flotte vognpark.

Chapper, blandt andet kendt fra Ramasjang, fik 
en mere eller mindre frivillig dreng til at hjælpe 

med at lave musik med et nodestativ.

Lille Marie blev en halv meter højere med 
hjælp fra Frøken Aroma fra Cirkus Aroma.

CISV opfordrer til leg og forståelse på tværs af kulturelle grænser, 
her i form af en farvestrålende faldskærmsdug.Der kan altid blive plads ril en ristet eller to med det hele.
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Noget at gå til i juli og august

Drageworkshop, dragefilm 
og opgaveark på Tårnby 
Hovedbibliotek og 
Vestamager Bibliotek

Kastrup Bio har premiere på fil-
men Sådan træner du din drage 
2 torsdag 3. juli. 

I denne anledning vil der 
fra mandag 30. juni til fredag 
1. august være mulighed for 
at bygge sin egen drage og se 
dragefilm i Boxen på Tårnby 
Hovedbibliotek og på Vestama-
ger Bibliotek.

På begge biblioteker og i Ka-
strup Bio kan man i den periode 
løse et opgaveark og deltage i 
konkurrencen om fine præmier 
fra Sådan træner du din drage 
2. Der bliver trukket lod blandt 
de rigtige løsninger én gang 

ugentligt. Vinderne får direkte 
besked.

Sådan træner du din drage 2 
vises i Kastrup Bio med dansk 
tale i både 2D og 3D. 

Inden danmarkspremieren 
torsdag 3. juli har filmen for-

premiere i Kastrup Bio i week-
enden 28. – 29. juni.

Den første Sådan træner du 
din drage-film kan naturligvis 
lånes på biblioteket.

Dragende drager på bibliotekerne

Vær med i Sommerbogen 
2014 på pallesgavebod.dk
I løbet af sommeren kan du 
ved at læse bøger og anmelde 
dem, vinde flotte præmier.
Når du har anmeldt mindst tre 
bøger er du automatisk med i 
kampen om hoved-præmierne, 
bl.a. en Ipad!

Du skal have en profil på 
pallesgavebod.dk for at være 

med i Sommerbogen og du skal 
bruge dit UniLogin for at lave 
en profil. Spørg på din skole 
eller dit bibliotek, hvis du ikke 
kender dit UniLogin. 
Sommerbogen startede fredag 20. 
juni og slutter fredag 22. august.

Sommerferie på Kulturzonen
Mandag 30 juni – søndag 3. august 
Kulturzonen holder sommerferie fra 30. juni – 3. august (Tårnby 
Kommunes Musikskole holder sommerferie fra 23. juni til 24. 
august). Vi takker for en skøn sæson med masser af musik, kultur,  
hygge, leg, spræl og spilopper og glæder os til en ny sæson med 
endnu mere af det hele!

Sommerferieaktiviteter 
på Kulturzonen 
Fra mandag 4. august til og 
med fredag 8. august 
Som en del af Tårnbys sommerfe-
rietilbud inviterer Kulturzonen alle 
børn og unge ud på vores hyg-
gelige gule gård til en spændende 
aktivitetsuge med boldspil og leg.

Læs på www.kulturzonen.net

naturcentret og naturpark 
amager har ikke eneret på et 
unikt dyreliv

Af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole 
Foto: Ivan Givskov

Under begge vandtårne på 
henholdsvis Oliefabriksvej og 
for enden af Tårnbyvej er der 
beboede tårnfalkekasser og 
ved Vestamagercentret har et 
par strandskader deres rede 
oppe på det flade tag.

Det har de haft i adskillige år, 
og det er ganske godt udvalgt, 
da de herved er beskyttet mod 
rovdyr som hunde, katte og 
ræve. 

Det er set før at de i Dan-
mark og i udlandet kan vælge 
tage på bygninger som rede-
plads En egentlig ”rede” er der 
dog ikke tale om, da strand-
skaden på øer og holme kun 
lægger en lille ring af små sten 
og muslingeskaller rundt om 
æggene, og sikkert gør noget 
lignende oppe på taget.

For øvrigt er strandskaden 
kendt for at kunne blive tem-
melig gammel! Således er 20 

år ingen undtagelse, og den 
ældste kendte, ringmærket i 
Tyskland, nåede at blive 43 år 
og 4 måneder inden den blev 
taget af en rovfugl. 

Ellers klinger sangen af 
løvsangere og gransangere ef-
terhånden af, og ”erstattes” af 
den lille tornsangers ensformige 

sang i tjørnekrat langs vejene 
herude.

Som nogle læsere sikkert har 
bemærket, så er grævlingen 
blevet set ude i nærheden af 
Kongelunden. 

Det skulle så vidt vides være 
første gang den er på Amager 
– altså i nyere tid! Ræve har 
her altid været mange af på 
Amager. Ved Naturskolen har 
vi ofte haft fornøjelsen af at 
se en helt hvid hermelin med 
sort halespids. Dette er dyrets 
vinterdragt. Om sommeren er 
den nærmest lysebrun, mens 
halespidsen altid er sort. 

Edderfuglene på ydersiden af 
dæmningen har længe været 
ifølge med deres ællinger. De 
formodes at komme fra Salt-
holm, da de mig bekendt ikke 
yngler på Amager.

Dyr og fugle på Vestamager

Ænder af flere forskellige racer færdes hjemmevant i haverne 
omkring Det gamle Vandtårn og Folkeparken. Her er de 
fotograferet i en have på Bolbrovej.

Lige under ”vandtanken” 
på Det nye Vandtårn på 
Oliefabriksvej er der både en 
falkekasse på den ene side 
og en kasse beboet af en 
ugle på den anden.

Tårnfalkekassen på østsiden af Det gamle vandtårn har 
været beboet i årevis og der har ofte været unger i kassen.
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Tårnby LokaLafdeLing
JULi 2014

God sommer.
Sommeren og ferietiden er nu begyndt. Årets 
første halvår for Ældre Sagen er overstået. 
Og vi kan være stolte over et stadig stigende 
medlemstal, mange nye aktiviteter og alle de 
frivillige ildsjæle, der får det hele til køre.

Vi er blevet 308 flere medlemmer, så vi nu er helt 
oppe på i alt 5.729. Kommunens største frivillige 
forening.
I Bestyrelsen vil vi benytte anledningen til at sige 
tak for støtten og ønske alle en god sommer.
Har du lyst til at deltage i en eller flere af vore 
aktiviteter så kontakt vor aktivleder og meld dig 
allerede nu.

Tak Til svend olsen
Kultur og fritidschef i kommunen har i mere end 
44 år været en ildsjæl der brændte for vor kultur 
og fritidsudvikling.
Det har vi også nydt godt af i Ældre Sagen. 
Seneste eksempel er vor nye krolfbane. 
Tidligere har Svend fortalt at hans yndlingssted 
i kommunen er målstregen på den tidligere 
travbane. Og det er ikke langt fra stedet vi nu får 
vort 1. teested på den nye krolfbane.  Tusind tak 
for mange års godt samarbejde.
Lykke til i dit otium, som måske kan 
karriereudvikles med et medlemskab i Ældre 
Sagen i Tårnby. Du er meget velkommen. Alle er 
velkomne i Ældre Sagen.

reGerinGens Ældrepulje 
I 2014 fik Tårnby kommune kr. 7,9 millioner 
af staten. De penge skulle bruges til at 
imødekomme nogle af de mangler, der er i den 
kommunale ældrepleje, eksempelvis ekstra bad, 
bedre hjemmehjælp, mere rengøring.  I Tårnby 
fandt Sundheds- og Omsorgsudvalget dog 12 
andre rehabiliteringstiltag, som de mente, var 
bedre end plejen af de ældre.
I Ældre Sagen mener vi det er et problem, hvis 
de ældre ikke får dækket de basale behov som 
bad, hjælp til toiletbesøg eller bare at komme ud 
i frisk luft. Netop i denne tid skal udvalget tage 
stilling til hvilke indsatser man vil søge midler til 
i 2015.
Vi har endnu ikke set eller hørt noget om, hvad 
de første kr. 7,9 millioner er brugt til eller om 
de 13 indsatsområder har været til gavn for de 
ældre?
Ældre Sagen er bekymret for, at ansøgningen 
af Finanslovens pengepulje for 2015 til et 
løft af indsatsen på ældreområdet forsvinder 
i budgetforhandlingen, som et plaster på 
”besparelses” såret. 
Eller vi er bekymrede for at midlerne igen bliver 
anvendt på indsatser der ikke vedrører ældre.

moTorcykeldaG på uGandavej
Ældre Sagen står bag initiativet med at få flere 
plejehjemsbeboere ud i det fri og få lidt mere frisk 
luft.
Normalt foregår dette i beboerens eget 
transportmiddel – kørestolen.
Men på en solrig lørdag fik flere af beboerne 
sig en ekstra stor oplevelse i en sidevogn på en 
veteranmotorcykel. 
Med Helene og hendes veteranmotorcykel 
venner som chauffører og 13 frivillige fra Ældre 
Sagen som assistenter, blev der kørt i sidevogn 
for mange beboere.
Plejehjemleder Helene Fisker har sendt os disse 
ord:
”Tusinde TAK for jeres store hjælp, som betød 
rigtig meget for os alle. Det er utroligt givende, at 
I møder frem med jeres gode humør og positive 
indstilling og fint, at I er genkendelige med jeres 
gule veste.
Jeg var meget overrasket over, så talstærkt I 
mødte op – rigtig dejligt!
Vi vil meget gerne fortsætte samarbejdet med jer 
i den udstrækning, I har mulighed og lyst hertil.”

Foto taler for sig selv om hvor stor oplevelsen har været.

krolf i Ældre saGen

Måske har vi nu fået Danmarks bedste og 
smukkeste 12 hullers krolfbane. Mellem træer og 
bakker i Travbaneparken.
Vi glæder os til at få sat spillet i gang.
Leder af vort Krolf team er Ernst Jensen og 
Svend Erik Pederstrup. 

Vi indbyder nu til et informationsmøde for alle 
der har lyst til spille krolf i Tårnby. Mødet finder 
sted lørdag 12. juli kl. 13.00. Tårnby kommune 
deltager, Ældre Sagen står for et lille traktement 
og eksperter vil vise og forklare os om krolfspillet.
Alle borgere er meget velkomne.

akTiviTeTer der holder ferie
Bowling, bridge, kreativ motion, madlavning, PC 
kurser, pilates, svømning, tirsdagsklub, der alle 
starter op igen i september.
Badminton holder ferie i hele juli måned.

ferie på konToreT til mandag 4. august. 
Flere arrangementer på
www.aeldresagen.dk/taarnby

vore fasTe akTiviTeTer
Badminton Vestamagerhallen  
Onsdag og fredag kl. 8-12
bowling i bowlingcenter englandsvej  
Onsdag kl. 10-14. Torsdag kl. 10-12 
bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling fra porten ved p-pladsen på 
finderupvej 
Mandag kl. 10.30
ipad Undervisning 
Onsdag kl. 10-12 Postkassen
kreativ Motion 
Onsdag kl. 10 Vandtårnet Løjtegårdsvej
krolf i Travbaneparken
Tidspunkt bliver oplyst senere
Madlavning for mænd  
Torsdag kl. 17.00  
Korsvejens skolekøkken 
PC Undervisning  
Fredag kl. 9.30-11.30 Postkassen
Petanque på Vestamager 
Torsdag kl. 10 ved Vestamagerhallen
Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Torsdag kl. 10 
roning på Øresund  
Onsdag kl. 10
Svømning i kastrup Svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30  
Torsdag kl. 14.30-15.30
Søndagscafé i Postkassen  
Sidste søndag hver måned kl.14-16 
Tirsdagsklub Skøjtehallen  
Tirsdag kl. 10-14 
Vandreture fra den røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet 
Fredag kl. 10 Hyggeholdet.

   

Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

Mandag til torsdag kl. 10 - 12
Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag 

fra 12.00 til 13.00. Har du brug for vor IT 
support eller vor handymand kan du kontakte 

kontoret i åbningstiden.

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
 aeldresagen.taarnby@mail.dk
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Uddrag af prædiken søndag 15. juni:

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

 (Matthæusevangeliet 28,18-19)  

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

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

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

 Aktiviteter - September

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

Gudstjenester
Juni    
Søndag 29. kl. 10.00 2. s. e. trin. Luk. 14, 25-35  Herbst

Juli    
Søndag 6. kl. 10.00 3. s. e. trin. Luk. 15,11-32  Aaboe
Søndag 13. kl. 10.00 4. s. e. trin. Matt. 5,43-48  Herbst
Søndag 20. kl. 10.00 5. s. e. trin. Matt. 16,13-26  Herbst
Søndag  27. kl.10.00  6. s. e. trin. Matt. 19,19-26  Herbst

August    
Søndag 3. kl. 10.00 7. s. e. trin. Matt. 10,24-31  Herbst
Søndag 10. kl. 10.00 8. s. e. trin. Matt. 7,22-29  Aaboe
Søndag 17. kl. 10.00 9. s. e. trin. Luk. 12,32-48  Aaboe
Søndag 24. kl. 10.00 10. s. e. trin. Matt. 11,16-24  Aaboe
Søndag 31. kl. 10.00 11. s. e. trin. Luk. 7,36-50  Aaboe

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

’Mig er givet al 
magt i himlen 
og på jorden!’ 
Hvis en konge 
eller et politisk 
statsoverhoved 
kom med 
en sådan 
udtalelse, 
ville man anse 
vedkommende 
for at være 
intet mindre 
end farlig 
for verdens-
samfundet. 
Hvis en ganske 

almindelig borger stod frem på Facebook og 
sagde: ’Mig er givet al magt i himlen og på 
joden!’ ville man ikke anse ham eller hende for 
at være farlig for verden. Men man ville nok anse 
personen for at være farlig for sig selv og måske 
sine allernærmeste! 

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

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

deltaget i, næppe kan tåle at komme på forsiden 
af Ekstrabladet. 

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

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

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

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

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

Martin Herbst
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Kontakt  

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

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En lille forfriskning

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

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

Fredag 15. august kl. 19 – 22

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

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

Undervisningen begynder i uge 35 og 
slutter midt i december og kommer til at 
ligge en dag lige efter skoletid. Yderligere 
oplysninger angående forløbet fås hos 
underviser Lone Madsen på mail lone@
korsvejskirken.dk eller telefon 6116 5509
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Det er altid underligt, når konfirmationerne er overstået. 
Dels bliver man selvfølgelig som præst grebet af de unge menneskers 
forventninger i tiden op til den store dag.
Dels savner man dem jo også, når det hele er forbi.
Vi har kendt hinanden i næsten et år, det er underligt ikke at vide, hvordan det 
kommer til at gå dem.
De har stadig et år tilbage i skolens trygge rammer, men senere er det jo en uvis 
fremtid, de går i møde.
Mange fra en ungdomsårgang får aldrig en uddannelse. Andre gør, men får 
måske ikke af den grund noget job.
Det er trist at tænke på. Og jeg synes, det er et underligt samfund, hvor der ikke 
er råd til at ældre, trætte mennesker går på efterløn, men åbenbart godt råd til at 
unge, frisk kræfter går tabt.
Men nu er jeg jo ikke politiker, så det har jeg jo ikke forstand på.
Jeg må nøjes med at give de unge så god en ballast med i livet i den korte tid, jeg 
kender dem.
Derfor er noget af det, der for mig er vigtigst ved konfirmationen også, at de 
unge får en tro på sig selv.
At de hører, at det at være Guds barn betyder, at de altid skal udnytte alle 
muligheder og give livet en chance, også når alt ser mest håbløst ud.
Man skal altid kæmpe, og det kan man også, hvis man har selvtillid på den gode 
måde.
Ikke sådan at man fremhæver sig selv på bekostning af andre, men sådan at man 
ved med sig selv, at man ER god nok til at kunne klare sig i livet.

Det får man at vide, når man går til præst, og 
det er der desværre rigtig mange, der har brug 

for at høre.
Jeg håber, de tager det med sig, alle dem 

jeg har sagt farvel til nu, og jeg glæder 

mig allerede til at fortælle det til de nye hold, der starter til september.
Indtil da, god sommer til alle.

Ida Nielsen 

Sognepræst Ida 
Nielsen har sin 
faste plads på 

Korsvejsmarkedet 
- således også i år. 

Foto: Olli Hansen

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Juni
Søndag  29. 2.s.e.t. 10.00  Nielsen 

Juli
Søndag 6.  3.s.e.t. 10.00  Nielsen
Torsdag 10. Aftengudstjeneste 19.30  Nielsen
Søndag 13. 4.s.e.t. 10.00  Hansen
Søndag 20. 5.s.e.t. 10.00  Nielsen
Lørdag 26. Dåbsgudstjeneste 12.00  Bertelsen
Søndag 27. 6.s.e.t.  10.00  Bertelsen

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

Selvtillid på den gode måde
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JULI 2014
Møder og arrangementer

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

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

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

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

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

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

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

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

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

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe, der fortrinsvis 
består af enker og enkemænd. Gruppen mødes efter 
aftengudstjenesten som regel den 2. torsdag i måneden, 
og desuden til særlige arrangementer. Vil du vide mere om 
gruppen, kan du kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.  
                                                                
Netværksgruppen mødes:                                                                                    
Søndag 6. juli er der udflugt efter højmessen kl. 10. Vi tager 
toget fra Tårnby Station og spiser frokost i De små Haver. 
Nærmere oplysning og tilmelding til Ida Nielsen.                                                                                
Torsdag 10. juli er der aftengudstjeneste kl. 19.30, 
efterfølgende er der kaffe i konfirmandstuen.
Torsdag 14. august kl. 19.30. Aftengudstjeneste med 
”ønskekoncert”. Efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne, 
hvor Ole Petersen fortæller om livet på skinner især 
sporvogne. Foredraget er ledsaget af lysbilleder.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, Løjtegårdsvej 
100
Torsdag 17. juli kl. 10.30 ved Rikke Bertelsen
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 25. juli kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med Aktiviteten fra 
kl. 10.   

For børn                                                                       
Babysang...
... holder sommerferie, men vi er 
tilbage igen til oktober. Babysang 
er et tilbud til forældre på barsel. 
Vi mødes seks torsdage kl. 11.00 i 
Tårnby kirke og synger børnesange- 
og salmer med fagter og rytmik. Vi 
begynder igen 2. oktober. Tilmelding til Ida Nielsen på 
idni@km.dk, eller 3250 4186.  Det er gratis at deltage i 
Babysang.
                                                                                                                      
For konfirmander
Skal du konfirmeres i 2015, og går du på en skole i Tårnby 

sogn, eller er bosiddende i Tårnby sogn, men nåede ikke 
indskrivningen i maj, så kan du stadig nå at henvende dig 
til en af præsterne. Går du på Løjtegårdsskolen, skal du 
kontakte Karsten Møller Hansen, alle andre skal kontakte 
Ida Nielsen.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  

Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: happ1606@
gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk 

Gæsteprædikant
Ved gudstjenesten søndag 10. august kl. 10 prædiker Tårnby 
Kirkes forretningsfører Martin Palsmar. Efter gudstjenesten 
er der kaffe i konfirmandstuerne.

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

På Korsvejsmarkedet 
får gæsterne ikke kun 
loppetorv, vandkamp 
og fadøl. Også FDF-
aktiviteter at se, som her 
den nyeste shelter, som 
man selv har bygget på 
”Grunden”, som deres 
FDF-center så beskedent 
omtales.
Navnet stammer fra 
de mange år, hvor FDF 
Korsvejen havde grunden 
på hånden, men endnu 
ikke havde penge nok 
til at gå i gang med 
byggeriet. Penge både til 
at gå i gang og til huset 
og aktiviteterne kommer 
blandt andet ind via 
Korsvejsmakedet - som 
samtidig er et lærestykke 
i organsisering.
Foto: Olli Hansen. 
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Kastrup Kirke

Sommerfrokost i 
gårdhaven
Nu er det sommer! Og som-
merfrokosten står klar i gård-
haven efter gudstjenesten. 
Den gode stemning tager I 
selv med! 
Søndag 13. juli efter 
gudstjenesten i gårdhaven

Babysalmesang
Nu er det tid til det 8. hold 
babysalmesang og der er 
stadig pladser på holdet. Ba-
bysalmesangen er for børn, 
der ved start er imellem 3 og 
7 måneder. En stemningsfuld 
vekslen mellem sang, dans, 
lyd og bevægelse. Babyer får 
mulighed for at udvikle deres 
sanser via forskellige aktivi-
teter. Natasja Knudsen leder 
børn og forældre igennem 
salmerne med fagter og læ-
rer os enkle danse. Det bliver 
krydret af klaverspil og enkle 
rytmeinstrumenter.

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

Tilmelding til Grethe på 
grbh@km.dk. Man kan læse 
meget mere på kirkens hjem-
meside www.kastrup-kirke.dk
Start: Onsdag 13. august kl. 
10 i Kastrup kirke

Musikalsk legestue
Kom en gang hver uge
og vær med i musikalsk 
legestue
Tænk, måske møder du en 
ven
du får lyst til at mødes med 
igen
Både stor og lille
skal synge og spille
Sammen med mor eller far
bli’r stemningen rar

Og i et rum, hvor der er godt 
at være
skal vi sammen lege og lære
Med stemme og krop
gør vi store hop
I spil og dans
får vi rytmesans
Og når klokken er blevet 
kvart over fem
er det tid at vende næsen 
hjem

Leder af legestuen er 
Natasja Madsen, som er mu-
siklærer og har babysalme-
sang samt børnegospelkoret 
Cool Kids i Kastrup kirke. 

Legestuen holdes over 10 
onsdage i efteråret. Tilmel-
ding til Grethe 3250 9972 el-
ler grbh@km.dk  
Start: Onsdag 13. august kl. 
16.15-17 

Sommertur...
... med Kirkekredsen. Vi mø-
des foran Koncerthuset kl. 
12.25, Emil Holms Kanal 20, 
2300 København S. De, der 
har lyst, kan følges ad efter 
gudstjenesten.

Danmarks Radios koncert-
hus åbnede 17. januar 2009. 
Det er tegnet af den franske 
arkitekt Jean Nouvel, som har 
vundet stor international an-
erkendelse og mange priser 
for både arkitektur og akustik.

Huset rummer fem unikke 
studier med den spektaku-
lære koncertsal i centrum og 
danner årligt ramme om flere 
end 250 mangfoldige kon-
cert- og tv-produktioner – fra 
Torsdagskoncerter til P3Guld. 

Det bliver helt sikkert en 
spændende eftermiddag, og 
den slutter med kaffe i Café 
8TaLLET. Der er plads til et 
begrænset antal deltagere!

Billetter kan købes på kir-
kens kontor: Pris: 150 kr. Bil-
letten skal medbringes på 
dagen!
Søndag 17. august efter 
gudstjenesten

Skelgårdskirken

Morgensang
... med efterfølgende højsko-
lesang og hygge med kaffe/
the og brød, v/ en af kirkens 
præster. alle er velkomne.
Hver onsdag kl. 10.00 

Konfirmationsdatoer 
... for 2016 offentliggøres den 
1. juli på www.skelgaardskir-
ken.dk

Gudstjeneste på 
Plejehjemmet  
v/ annelise Mehlsen 
Torsdag 24. juli kl. 10.30

Bøn og Brunch
... før højmessen v/ annelise 
Mehlsen
Søndagene 6. juli og 10. 
august kl. 9.00

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

Juni
Søn. 29.
10.00 Susanne Steensgaard

Juli
Søn. 6.
10.00 Palle Thordal

Søn. 13.
10.00 Palle Thordal – efter 
gudstjenesten er der 
sommerfrokost i gårdhaven

Søn. 20.
10.00 Susanne Steensgaard

Søn. 27.
10.00 Susanne Steensgaard

August
Søn. 3.
10.00 Palle Thordal

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

Juni
Søn. 29. 
10.00 Højmesse Peter Søes

Juli
Søn. 6.
9.00 Bøn og Brunch Mehlsen
10.00 Højmesse Mehlsen

Søn. 13.
9.00 Temagudstjeneste Søes
10.00 Højmesse Peter Søes

Søn. 20.
9.00 Gudstjeneste Sørensen
10.00 Højmesse Sørensen 
Tors. 24.
10.30 Plejehjemsgudstj.
Mehlsen 

Lør. 26.
11.00 Dåbs- og 
familiegudstjeneste Sørensen 

Søn. 27.
9.00 Gudstjeneste Sørensen
10.00   Højmesse Mehlsen

Søn. 3. august
10.00 Højmesse Peter Søes
17.00 Efter-stranden-
gudstjeneste Peter Søes

Hver onsdag 
10.00 Morgensang, med 
efterfølgende højskolesang og 
hygge med kaffe/the og brød, 
v/ en af kirkens præster. 

Cool Kids

Børnegospelkoret er for alle børn i 2. klasse og opefter. Vi 
synger gospelsange, spirituals og moderne salmer. Vi træner 
og udvikler vores brug af stemmen. Vi bevæger os og bruger 
kroppen til at lave musik med.

Korleder er Natasja Sonne Madsen. Kontakt gerne Natasja 
Madsen på tlf. 2749 0525 for tilmelding og nærmere info – 
eller mød op første gang.

Det bli’r sjovt!
Onsdag 13. august kl. 14.15-15.30 i Kastrup kirkecenter

Et kvart århundrede er gået 
og det skal fejres! 
Det hele begyndte med en 
drøm om en rigtig kirke, så 
vi kunne flytte fra Oliefa-
briksvej, hvor menigheds-
huset havde fungeret som 
filialkirke. 

Det første spadestik til 
opfyldelsen af denne drøm 
blev taget i 1988. 

arkitekt Gert Ingemann, 
Tegnestuen Møllen, tegnede 
kirken, mens interiøret blev 
tegnet af arkitekt Erik Heide. 
Prædikestol, alterbord og 
døbefont er fremstillet i 
sort granit og fremstår i en 
blanding af poleret og et råt 
udtryk.  

allerede året efter stod 
Skelgårdskirken færdig og 
blev indviet i august 1989. 

Efterfølgende har mange 
haft deres gang i kirken. 
Det er en meget aktiv kirke, 
faktisk så aktiv at der blev 
pladsproblemer, så kirken 
blev udvidet i 2009. 

Nu er der gået 25 år og 
det bliver fejret med en stor 
Jubilæums gudstjeneste 
søndag 17. august, hvor Kø-
benhavns Biskop Peter Skov-
Jakobsen deltager sammen 
med en del af de præster, der 
har og har haft en tilknytning 
til kirken gennem de 25 år. 

Denne gudstjeneste bliver 
også startskuddet til en jubi-
læumsuge, hvor der vil være 
aktiviteter for alle.

Samme dag, søndag kl. 
19.00, er ugens første Ju-
bilæumsarrangement på 
programmet, en Gospel fest 
med amager Gospel Kor 
under ledelse af Nina Luna. 
Helt særligt vil kirken i hele 
perioden danne rammen 
om kunstværker fra mange 
lokale kunstnere. Ugen slut-
ter lørdag 23. august med 
Vestamagers største kræm-
mermarked.

Det var på 
Frederiksberg
I jubilæumsugen er der mu-
lighed for at komme på tur 
til Frederiksberg – nærmere 
bestemt Frederiksberg Kir-
kegård, hvor mange kendis-
ser bl.a. Storm P ligger be-
gravet. 

Poul Kragelund – kendt for 
sin store viden om Storm P 
og andre spændende perso-
ner – vil vise os rundt.

Vi mødes ved Frederiks-
berg Kirkegård og bagefter 
er der mulighed for at spise 
i De små haver for egen reg-

ning.
Tilmelding til rundvis-

ningen og spisningen samt 
betaling for rundvisningen 
40 kr. ved personlig henven-
delse på kordegnekontoret 
– mandag-fredag kl. 10-14 – 
torsdag tillige kl. 16-18.
Frederiksberg Kirkegård 
tirsdag 19. august kl. 
16.30.

Jubilæumsmarked
Jubilæumsugen slutter med 
Vestamagers største kræm-
mermarked. Få allerede nu 
den bedste bod, som kan re-
serveres ved personlig hen-
vendelse på kordegnekonto-
ret, mandag-fredag kl. 10-14  
og torsdag tillige kl. 16-18.

Der betales 100 kr. for en 
stadeplads og beløbet går 
ubeskåret til Folkekirkens 
Nødhjælp. Kom og vær med 
og få en hyggelig dag med i 
købet.
Lørdag 23. august kl. 10-15

Se mere på www.
skelgaardskirken.dk  og i 
kirkebladet, som udkommer 
i en særudgave 1. august i 
stedet for 1. juli 2014.  
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ADVOKATERNE
mØLCK & LArseN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Af Palle Thordal

Ved mit 40 års jubilæum 1. 
juni var mange interessere-
de i vedhæftede foto og prø-
vede at gætte, hvem munken 
på billedet er. Jeg vil derfor 
gerne indvie Tårnby Bladets 
læsere i mysteriet.

Enkelte vil nok kunne gen-
kende pastor Ole Stjernfelt 
bag munken Fotios, som 
fyldte 75 år sidste sommer, 
hvor han kom på besøg hos 
mig i præstegården.

Mange husker nok stadig 
præsten i Tårnby, som gerne 
kørte rundt på en damecykel 
i sine lange gevandter.

Ole Stjernfelt blev præst 
i Tårnby kirke i 1967 og var 

ansat ved kirken i 18 år. Han 
betjente især Vestamagers 
kirkesal på Oliefabriksvej, 
der fungerede som en for-
løber for Skelgårdskirken. 
Vi havde 11 år sammen som 
kolleger, før Stjernfelt i 1985 
rejste til Grækenland for at 
blive munk i Parakletens 
(Helligåndens) Kloster ca. 60 
km nord for athen. 

Vi har løbende holdt kon-
takt igennem årene og da 
han var i Danmark sidste 
sommer, var det ikke kun for 
at fejre sin runde fødselsdag 
med familien her, men også 
for at præsentere en ene-
stående bogudgivelse. Ole 
Stjernfelt har nemlig over-
sat Synaxariet til dansk, en 

beskrivelse af de ortodokse 
helgeners liv, som læses op 
imens munkene spiser. Pa-
rakletens Kloster har stået 
for den fire bind store udgi-
velse, som også kan erhver-
ves igennem Bethesdas bog-
handel i København. Over-
sættelsen bygger på Fader 
Macarios’ samling og franske 
oversættelse af Synaxariet, 
som denne arbejdede på, da 
jeg var gæst i hans kloster på 
athos for syv år siden.

Tilbage står billedet som 
et minde om mødet mellem 
to gamle kolleger, der begge 
har deres rødder i Danmark 
og i oldkirkens ortodokse 
verden.

Den ukendte munk

Pinsens gudtjeneste i det fri blev med dejligt vejr 
og budskabet om Helligåndens komme noget af et 
tilløbsstykke. 

Over 500 amagerkanere var troppet op til den efter-
hånden traditionsrige fællesgudstjeneste på fem-
øren 2. pinsedag. Og uanset om det var pinsesolen, 
amagers største professionelle kor, fællesskabet 

eller pinsens budskab, der havde trukket dem uden-
dørs, så fik de, hvad de kom efter!

11 kirker var sammen om at arrangere gudstje-
nesten, der også havde deltagelse fra flere af øens 
frikirker og emigrantkirker.

- Pinsen handler om, at Gud kommer tæt på, og 
når han gør det, så kommer vi også tættere på hin-
anden, forklarede årets tovholder Peter Søes fra 

Skelgårdskirken. Det kunne man mærke på 5-øren, 
hvor bl.a. den fælles bøn for hele den verdensom-
spændende kirke gjorde indtryk på de fremmødte.

Det er 11. gang, der er fællesgudstjeneste uden-
dørs på 5-øren i pinsen. Og af én eller anden grund 
er vejret altid godt dér. Det var det også denne gang, 
hvor både Øresund og kirken viste sig fra sin smuk-
keste side. jli

Til pinsegudstjeneste på 5-øren

Fakta om pinsen: 
Pinsen er festen for Helligåndens komme, som 
falder 50 dage efter påske. Ordet pinse kommer 
af det græske ord pentekoste, som betyder den 
halvtredsindstyvende.
Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store 
højtid. Her fejres det, at Helligånden kom som 
ildtunger til disciplene, og gjorde dem i stand til 
at tale på alle sprog, så de kunne gå ud i verden 
og fortælle om Jesus til alle folkeslag.
Pinsen er også den kristne kirkes begyndelse. 
Derfor kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag. 
 Kilde: Folkekirken.dk
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Åbent hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu 

eller ring 70 20 34 48

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

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode: TAARNBYBLADET

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

Oplev Normandiet!

Lüneburger Heide

6 dage på 4-stjernet centrumhotel i Caen, Frankrig

4 dage på 4-stjernet hotel i Bad Bevensen, Nordtyskland

Ankomst: 
Valgfri frem til 26.8.2014.

Best Western Plus Hotel Malherbe 
HHHH

Navnet Normandiet stammer fra Les Nor-
mands, som betyder ’mændene fra nord’, og 
den nordiske historie er en uomtvistelig del af 
Normandiets. Her finder man levn af vikinge-
historien i både sprog, historie og kultur – og 
en tur gennem Normandiet er i det hele taget 
et møde med et helt andet Frankrig end det, 
vi typisk hører om. Her lever minderne fra D-
dagen stadig som monumenter i det grønne 
landskab side om side med de gamle klostres 
fredfyldte ophøjethed og de små middelal-
derbyers søvnige idyl. Basen for oplevelserne 
er det elegante hotel i centrum af Caen. Her 
bor man omgivet af fransk atmosfære og et 
væld af restauranter og cafeer. Badestrande-
ne ligger 20 minutters kørsel herfra. Omaha 
Beach 40 km og Mont-St-Michel 125 km.

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

Hotel Kieferneck HHHH

Den hyggelige, gamle kurby Bad Bevensen er 
især kendt for kurbadet Jod-Sole Therme, som 
har helbredende termiske kilder og et stort 
udendørs badeland på omkring 1000 m2, som 
året rundt har en temperatur på 32 grader. 
Hotellet har også en wellnessafdeling, hvor I 
kan få løsnet ømme muskler op i swimming-
poolen eller saunaen. I har desuden et væld af 
muligheder for udflugter: Lüneburg (29 km) er 
kendt som saltets by, for byen har i mere end 
1000 år skaffet sine rigdomme gennem netop 
saltet. Byen byder blandt andet på et saltmu-
seum og en hyggelig middelalderlig bykerne. I 
Celle (72 km) kan man besøge byens slot, hvor 
den landsforviste danske dronning Caroline 
Mathilde tilbragte sine sidste år. Også metro-
polen Hamburg (84 km) har rigtig meget at 
byde på.

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

•	5 overnatninger
•	5 x morgenbuffet
•	2 x 3-retters middag/buffet
•	1 x entre til museum og  
 prøvesmagning hos destilleri  
 Calvados Père Magloire
•	1 x prøvesmagning hos  
 destilleriet Calvados Boulard
•	Fri Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.749,-
Pris uden rejsekoden 3.049,-

3 overnatninger 1.649,-

Ankomst: 
Søndage og mandage frem til 27.10. samt 
valgfri 2.11.-19.12.2014.

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	2 x 3-retters menu inkl.  
 aperitif
•	1 x kaffe og kage
•	1 flaske vand på værelset
•	Udlån af badekåbe og  
 badetøfler
•	10 % rabat på  
 wellnessbehandlinger

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.299,-
Pris uden rejsekoden 1.449,-

4 overnatninger 1.649,-

Kurafgift EUR 2,70 pr. person pr. døgn.

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

Mont Saint-Michel

Hotel Malherbe

Hotel Kieferneck

KØR-SELV-FERIE
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

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

Vi er det ikke,
  men vi kan det 
       - alt det grove

Aut. vvs-installatør
Osbæck ApS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 

Kastrup 

• 32 51 43 07 •

Naturgas
Vand

Toilet etc.
Varme

Få et nyt stærk decratag
Det er stærk

Det ser godt ud

Et er farveægte

Det er dansk produceret

Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti

Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

GEDEMARKEDET

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

Husk at maile i god tid.
Annoncering kan kun 
finde sted ved opgivelse 
af fastnet  telefoner eller 
mobiltelefoner med 
registreret ejer.  
Annoncer med telefon-
numre, som ikke kan 
identificeres, optages 
ikke.
Tårnby Bladet påtager 
sig intet ansvar for 
lødigheden af de 
udbudte genstande, men 
forbeholder sig ret til at 
redigere eller helt udelade 
annoncering.

LOPPEMARKED, 
hver søndag kl. 10 
på taget af Føtex, 
Amagerbrogade 290. 
Der er også plads til 

flere stader. jens@
pickel.dk
LOPPEMARKED 
i Haveforeningen 
Søndervang. Søndag 13. 
juli kl 11-16.Mulighed for 
køb af mad, øl og vand.
BRæTSPIL, Krønniken 
og Taxa. 50,- stk. 32 
509 290
KØKKENUDSTyR. 
Voss komfur kera-
miske kogeplader, 
meget velholdt. 
Sælges grundet 
køkkenudskiftning. 
300,-. Tlf.: 60 321 932.
CANON CANOSCAN 
5000F. 500,-.allan@
meyer-taarnby.dk
HAVESTØVSUGER OG 
-PUSTER, GardenVac. 

Flymo 1500.- kr. 75,-. 
32 51 08 73
Mellem de månedlige 
avis-udgivelser sætter vi 
genstande, som ønskes 

købt/solgt/byttet på 
www.taarnbybladet.dk
Læs mere på www.
taarnbybladet.dk

Løvehjerter ved vandtårnet
Brødene løvehjerte bliver 
dog ikke en forestilling for 
de allermindste børn

Brødrene Løvehjerte som spil-
ler på Tårnby Teater til august 
er en barsk fortælling, mener 
forestillingens instruktør an-
ders Krag

Som med de fleste af Astrid 
Lindgrens historier er det en 
fortælling med børnene som 
omdrejningspunkt. 

Brødrene Løve vokser op 
i en fattig del af Sverige for 
100 år siden. Men efter at 
de begge dør i en alt for ung 
alder kommer de til eventyr-
verdenen Nangijala. Men de-

res trængsler er ikke slut, for 
nu må de for alvor vise deres 
mod i kampen mod tyrannen 
Tengil og dragen Katla.

Forestillingen retter sig så-
ledes også til børnefamilier, 
men spiller om aftenen for at 
kunne drage nytte af mørket, 
som bryder frem mod slutnin-
gen af 2. akt.

- Vi ved godt, at det kan vir-
ke lidt underligt, at vi spiller 
familieforestillinger om afte-
nen. Men jeg føler, at der skal 
mørke til, for at fremhæve 
den stemning, som forestil-
lingen kræver. Men der bliver 
dog spillet fortrinsvis på af-
tener, hvor børnene ikke skal 

op og i skole næste dag, siger 
anders Krag. 

voldsomme oplevelser
- Det er ikke de allermindste, 
der skal se Brødrene Løve-
hjerte. Temaet med brødrenes 
død kræver jo nok i sig selv 
nogle ord med fra en voksen, 
men det er også de voldsom-
me oplevelser på scenen, som 
kan afskrække børn under 
otte år, siger anders Krag.

- Det kan godt være, at bør-
nene har vænnet sig til at se 
voldsomme ting på fjernsyn, 
men det er noget andet at se 
sværdkamp og drageild lige 
foran sig. Det er jo det teater 
kan. Fordi nærværet er der, er 
indlevelsen også større og så 
bliver oplevelsen også krafti-
gere.

Brødrene Løvehjerte spiller 
udendørs ved Tårnby Teater, 
Englandsvej 290. Der er pre-
miere 8. august. jli

Tårnby Teater spiller igen 
stor udendørs forestilling. 
Tidligere har teateret s1pillet 
den gamle Tårnby Skole. 
Nu er de flyttet helt over i 
skyggen af Vandtårnet for 
at flyve til eventyrverdenen 
Nangijala og Astrid 
Lindgrens fortælling om 
Brødrene Løvehjerte.
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AMAGERTEATRET
Amagerteatret står foran sin 51. 
sæson. I sidste sæson havde vi 
omkring 900 abonnenter til fire 
opsætninger spillet på 12 aftener 
samt yderligere 350 publikummer til 
familieforestillingen Ronja Røverdatter.

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

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

Forestillinger i sæson 2014/15:

Lovesong. En kærlighedserklæring, der 
læner sig voldsomt op ad Dansen med Regitze. 
Fra Nepoteatret.

         20. - 21. og 22. oktober 2014 kl. 19.30

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

     17. - 18. og 19. november 2013 kl. 19.30

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

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

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

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

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

Tirsdag 24. marts 2015 kl. 18.00

• www.amagerteatret.dk •

Kun 40 billetter tilbage til mandage

Så skal der krolfes
ældre Sagen i Tårnby holder 
information- og demonstra-
tions dag på den nye krolf-
bane i Travbaneparken 

I næsten et år har Ældre Sa-
gen i Tårnby ønsket at udvide 
kommunens motionsaktivite-
ter med en krolfbane.

Ønsket er nu gået i opfyl-
delse takket været en stor 
indsats fra Tårnby kommunes 
side og i samarbejde med DaI 
(Dansk arbejder Idræt).

- Vi vil gerne oplyse om 
krolf og den kommende bane 
i Travbaneparken, siger for-
mand for Ældre Sagen i Tårn-
by, John Møller Jørgensen.

- Derfor indbyder vi til et 
informations- og demonstra-
tionsmøde på banen lørdag 
12. juli klokken 13 , men vi 
mødes i Travbanehallen.

Her vil der være repræ-
sentanter fra Dansk arbejder 
Idræt og Tårnby kommune. 

- alle i Tårnby der har lyst 
til at spille krolf i smukke om-
givelser håber vi vil møde op 
og melde sig til et krolfhold. 
Du kan gå banen igennem. Du 
kan se og prøve de nødvendi-
ge krolfredskaber, siger John 
Møller.  

Ældre Sagen vil være vært 
for et lille traktement i for-
bindelse med informations-
mødet.

Hvad er krolf
Det er en mellemting mellem 
kroket og golf. Krolf begyndte 
i 1980’erne og er spillet lige 
siden. Vor krolf spilles i Trav-
baneparken på et græsareal 
bag plejehjemmet på Løj-

tegårdsvej. Her er træer og 
kuperet terræn. Gode udfor-
dringer.

Krolfbanen er 12 huller. Te-
esteder og krolfhuller som er 
stationære er anlagt af Tårnby 
kommunens teknisk forvalt-
ning. 

Det gælder i al sin enkel-
hed om, at få krolfkuglen i hul 
på færrest antal slag.  tsp

Foto af Ernst Jensen, Ældre Sagens aktivitetsleder, glæder sig 
til at indvie den nye Krolfbane næste år.

Tårnby i top-10 til VM i bænkpres 
Så har Tårnby Styrkeløf-
ter klub haft deres bedste 
bænkpresser til kampen om 
verdensmesteskabet

Morten Rasmussen fra Tårnby 
Styrkeløfter Klub skulle den 
gang ikke rejse særlig langt 
for at løfte internatonalt, da 
det bliv afholdt i Rødby på 
Lolland.

Morten er gået en vægt-
klasse ned fra 74 til 66 kilo-

klassen, så det skulle blive 
spændende at se, hvordan 
han ville klare sig i sin nye 
vægtklasse. 

Morten Rasmussen vejede 
ind uden de store problemer  
og startede ud med et løft på 
160 kg, som blev løftet nemt . 

Men desværre underkendte 
dommerne løftet på noget 
teknisk som ikke blev over-
holdt Morten gik igen ind og 
fik de 160 kg løftet men des-

værre igen nogen regler un-
der løftet, der ikke bliv over-
holdt.

Så var der pres på. Morten  
Rasmussen skulle have det 
sidste løft for at få en place-
ring. Han gik ind på podiet og  
blæste de 160 kg op denne 
gang i meget fin stil, og det 
godkendte løft rakte til en 
meget flot 6. plads, men der 
er meget mere i Morten, hæv-
der klubben .  jli

Morten Rasmussen 
fra Tårnby 
Styrkeløfterklub 
opnåede en fin 
6.plads ved VM i 
bænkpres i Rødby.
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TRANSFORMERS: AGE 
OF EXTINCTION
Transformers: Age Of Extinction 
tager sin begyndelse efter 
det episke slag, som reddede 
verden, men efterlod Chicago 
sønderbombet. Menneskeheden 
er så småt ved at komme på 
fode igen, da en hemmelig 
organisation afslører sig selv i 
forsøget på at tage kontrol over 
verdenshistorien… og samtidig 
truer en ældgammel og mægtig 
race Jorden. Med hjælp fra en lille 
gruppe mennesker står Optimus 
Prime og de gode Autobots over 
for deres hidtil største udfordring. 
Det bliver en episk kamp mellem 
det gode og det onde, som 
inddrager hele verden.

MINISEKTERNE 2D - 
DANSK TALE  
Minisekterne er en film for hele 
familien og handler om venskabet 
mellem en ung mariehøne og en 
sort myre.  
I skovens dybe stille ro udløser 
resterne af en picnic en nådesløs 
krig mellem to rivaliserende 
myrekolonier, der begge kæmper 
om det samme bytte: Nemlig en 

stor æske sukkerknalder! Men 
midt i kampens tumult bliver en 
ung mariehøne gode venner med 
en sort myre og hjælper ham 
med at redde hans myretue fra 
de røde myrer. 

UNG & SMUK  
17-årige Isabelle er med sin 
familie i sommerhus og møder 
den tyske turist Félix, som er 
fuldstændig betaget af den 
forførende smukke pige. Helt 
bevidst om sin tiltrækningskraft 
og besat af tanken om at miste 
sin uskyld, lader hun ham 
blive den første, men skuffes 
over oplevelsen. Tilbage i Paris 
opsøger Isabelle mere erotisk 
erfaring, hvilket leder hende ud i 
et farligt seksuelt spil.

ABERNES PLANET: 
REVOLUTIONEN - 2D  
En voksende nation af genetisk 
udviklede aber ført an af 
Caesar bliver truet af en gruppe 
mennesker, der har overlevet den 
dødelige virus, der spredte sig et 
årti tidligere.  
De når en skrøbelig fred, men 
freden er kort, da begge sider 
står på grænsen af en krig, der 
en gang for alle vil bestemme 
hvem, der i sidste ende vil stå 
tilbage som jordens herskende 
race. 

CyKELMyGGEN OG MINIBILLEN
28 – 29/6: kl. 13.30 + 16.00
5 – 6/7: kl. 13.30 + 15.15
12 – 13/7:      kl. 15.45
19 – 20/7:      kl. 15.45  t. f. a.

LABOR DAy                                                                                       
27/6 – 2/7:     kl. 18.00
3 – 9/7:          kl. 19.45  t. o. 11

22 JUMP STREET                                                                              
27/6 – 2/7:     kl. 18.30  fr. u. 7

LEV STæRKT                                                                                     
27/6 – 9/7:     kl. 20.15  t. o. 11

NÅR DyRENE DRØMMER                                                               
27/6 – 2/7:     kl. 20.45  t. o. 15

SÅDAN TRæNER DU DIN 
DRAGE 2, 3D – dansk tale                   
Forpremiere:
28 – 29/6:      kl. 15.30

Danmarkspremiere:
3 – 4/7: kl. 18.00
5 – 6/7: kl. 15.45 + 18.00
7 – 9/7: kl. 18.00
12 – 13/7:      kl. 15.15
19 – 20/7:      kl. 15.15  fr. u. 7

SÅDAN TRæNER DU DIN 
DRAGE 2, 2D – dansk tale                   
Forpremiere:
28 – 29/6: kl. 13.00
Danmarkspremiere:
3 – 4/7: kl. 17.30
5 – 6/7: kl. 13.00 + 17.30
7 – 9/7: kl. 17.30
10 – 11/7: kl. 18.00
12 – 13/7: kl. 13.00 + 18.00
14 – 16/7: kl. 18.00
19 – 20/7: kl. 13.00
21 – 23/7: kl. 17.30  fr. u. 7

Danmarkspremiere:
ABERNES PLANET, REVOLUTIONEN 2D
17 – 23/7:      kl. 20.15

Danmarkspremiere:
TRANSFORMERS: AGE OF 
EXTINCTION – 3D                            
10 – 16/7:      kl. 20.15
17 – 23/7:      kl. 19.45

Danmarkspremiere:
MINISEKTERNE, 2D – dansk tale                                                     
10 – 11/7:      kl. 17.30
12 – 13/7:      kl. 13.30 + 17.30
14 – 18/7:      kl. 17.30
19 – 20/7:      kl. 13.30 + 17.30 t. f. a.

Danmarkspremiere:
UNG & SMUK                                                                                     
10 – 16/7:      kl. 19.45
17 – 23/7:      kl. 18.00  t. o. 15

Programmet for perioden 24/7 – 8/8 kan 
ses på kastrupbio.dk fra slutningen af uge 
28.

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag fra kl. 16.30 
til sidste film starter
Lørdag og søndag fra kl. 13.00 
til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner 
biografen 30 min. før første 
film starter

BILLETPRISER OG 
RABATKORT
Billetpris 70,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. 
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
Der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.

BABy BIO og                                         
TIRSDAGSBIO starter 
igen til september!

Kastrup BIO
Kastrupvej 270

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

© UIP

© UIP

© Scanbox

© Filmcompagniet

SE DRAGEFILM PÅ 
BIBLIOTEKET!
Tårnby Hovedbibliotek og 
Vestamager Bibliotek varmer 
op til Danmarkspremieren 
3/7 på SÅDAN TRÆNER DU 
DIN DRAGE 2 med visning af 
dragefilm 30/6 – 4/7 kl. 11.00 
+ 15.00.
På begge biblioteker kan 
du i skolernes sommerferie 
også se udstilling om drager 
og vikinger og løse opgaver 
til SÅDAN TRÆNER DU DIN 
DRAGE 2, hvor der hver uge 
bliver trukket en vinder af en 
drage-præmiepakke med ting 
fra filmen og billetter til filmen. 
Man kan også løse opgavearket 
i bio.

OMTALEN FRA 
TÅRNBy BLADET 
JUNI:
Den nye film i den fantastiske 
drage-trilogi tager os tilbage 
til Hikke og Tandløs’ utrolige 
verden fem år efter, de to 
havde succes med at forene 
drager og vikinger på øen Berk. 
Mens Astrid, Svend Snotfjæs og 
alle de andre har travlt med at 
udfordre hinanden til drageræs 
tager det uadskillelige par på 
lange flyveture.  

SPIL BRæTSPIL I 
FOyEREN
Fra slutningen af juni er det 
muligt at spille forskellige 
brætspil i foyeren, f.eks. 
Vildkatten, backgammon, ludo 
og Bezzerwizzer.
Vi lægger en komplet liste over 
spillene på både facebook og 
kastrupbio.dk, når de er klar til 
at blive spillet.

© Filmcompagniet

Så skal der krolfes
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genbyg på amager landevej 
er vigtig for forbrydelsen og 
andre tv-serier

Af René Holm.  
Foto Ivan Givskov

Er du en af mange der bliver 
fortryllet når dansk tv blæn-
der op for serier som arven 
og Forbrydelsen? Danske tv 
dramaserier starter ofte på 
Amager landevej hos firmaet 
Genbyg a/S. Tom Jørgensen, 
den ene af ejerne, fortæller at 
Genbyg a/S ofte er leveran-
dør til de autentiske miljøer 
hvor optagelserne foregår. 

at genbruge med omtanke 
og æstetik for øje er nogle af 
grundtankerne bag Genbyg . 
alt er sat i system og på hjem-
mesiden kan man se alle pro-
dukter. Tre mand arbejder på 
at katalogisere og tage bille-
der i Genbygs egne atelierer. 

Fra gammel dør til cover mo-
del, jo der tænkes kreativt og 
brugervenligt hos Genbyg.

grønne initiativer
at det ikke bare er nogle tom-
me ord ses tydeligt når man 
kommer rundt på pladsen. 
På taget er der solpaneler og 
energien købes fra en leve-
randør af grøn energi. alle 
halvtage er smukt beplantet 
så nedsivning af regnvand 
forsinkes og som de bedste 
umage venner spankulerer en 
hane og kanin hjemmevandt 
rundt og fuldender historien 
om at leve i balance og har-
moni.

Mens vi er på besøg kom-
mer der vinduer fra Vestre 
fængsel, uden tremmer og 
store vaskekar fra DISa, fa-
brikken der lavede Madsen 
maskingeværene. Kulturen 

kommer væltende ind og for 
at holde styr på alle oplevel-
serne har Genbyg en byhisto-
risk arkitekt ansat.

Tårnbyvirksomheden har 
sat genbrug i system og det 
de næste ideer om at passe på 
nærmiljøet går på at komme i 
dialog med Københavns Luft-
havne a/S og udnytte nogle 
ubenyttede arealer til fåre-
hold. Ideer er der heldigvis 
nok af og med 15 innovative 
medarbejdere med fokus på 
miljøet så er arven til vores 
børn i lidt bedre hænder.

Håndvaske fra  fabriken der producerede Madsen maskingeværer.

Genbygs vartegn er resultatet af redningen af tårnet fra 
Carlsbergs kontorbygning i Valby med Tom Jørgensen og 
René Holm der skuer mod  fremtidige ideer.

Arven startede på Amager Landevej

Genbygs atelierer, hvor de tager billeder til  hjemmesiden.

Tårnby Bladet søger
- telefonpasser m/k tre timer om ugen

Vil du med i et kreativt fællesskab? 
Lige nu savner vi en person, som 
kan tage en ugentlig telefonvagt. 
Hvilken dag i ugen det skal være, 
bestemmer man selv.
Vi har telefonerne åbne dagligt 
mellem klokken 9 og 12 og der er 
pt. fire om tjansen. Det vil være en 
hjælp, hvis du kan afse en formiddag 
om ugen.
Jobbet er ikke hårdt (somme tider 

endda små kedeligt), men vigtigt. Hvis du vil påtage dig 
andre småopgaver på vagtdagen, finder vi et yderligere 
ansvarsområde til dig.
Opgaven er som øvrige ulønnede, men alle aktive er 
med til flere arrangementer i løbet af året.
Hør lidt mere om tjansen hos Heinrich Ehrenreich, HE, 
på 3251 0911 eller fredage på 32 509 290 (hvor det er 
HE, der passer telefonen på redaktionen.

Udgivelsesplan for 2014 og 2015
Som hovedregel udkommer Tårnby Bladet sidste fredag/lørdag i en 
kalendermåned. 
* Januar og august er det dog først den anden fredag/lørdag lige-
som helligdage omkring månedsskifte kan rykke enkelte udgaver. 
Det vil altid fremgå af udgivelsesplanen. 
2014 
NR.  DÆKKENDE   UDKOMMER  DEADLINE 
07.  Juli  27.-28. juni  mandag 23. juni 
08.  August  8.-9. august*  mandag 4. august 
09.  September  29.-30. august  mandag 25. august 
10.  Oktober  26.-27. sept.  mandag 29. september 
11.  November  31. okt. 1.nov  mandag 27. oktober 
12.  December  28.-29. nov.  mandag 24. november 

2015
NR.  DÆKKENDE   UDKOMMER  DEADLINE 
01  januar  9.-10. januar *  mandag 5.januar 
02. februar  30.-31. januar  mandag 26. januar 
03.  marts  27.-28. februar  mandag 23. februar
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10 års Jubilæum
Marianne Sass Petersen, Tårnby, havde 1. maj 10 års jubilæum som freelance bogholder for mindre og mellemstore virksomheder i selskabet Sass Economy. Mange virksomheder har en størrelse, hvor det er en øko-nomisk fordel, for virksom-heden at bruge en freelancer.Marianne Sass Petersen er udlært i skiltevirksomheden Forza Skilte, hvor hun udover en bogholderi-/salgs uddan-nelse, også var i produktio-nen. Og senere gennemførte hun en uddannelse som mer-konom i økonomistyring.Udover bogholderiopga-ver, underviser Marianne Sass Petersen i champag-nesabling, og er godkendt våbenhandler med nye og antikke sabler. Desuden er hun valgt ind i præsidiet for Våbenhistorisk Selskab, som den første kvinde siden sel-skabets stiftelse i 1932.

Skilte med forklaringHvis en vej i Tårnby er op-kaldt efter en person, skal skiltet have et par linjer om den person, vejen er opkaldt efter, mener Bevaringsfor-eningen for Tårnby Kom-mune.
- Det er sikkert ikke så nem en sag, som den umiddelbar ser ud, men en gennemfø-relse hen ad vejen vil give kommunen et særkende, nu vi har så mange kendte per-soner inden for en bestemt kategori, nemlig  yvning, siger bestyrelsesmedlem i foreningen Kurt Birlie. 

Løb, cykling og derefter mere løb
Triatlonklubben Kvik Tri Team stod bag et duatlonstævne med godt 100 deltagere i Kongelunden

Af Malene Dissing
Solen strålede om kap med de nypudsede cykler, da Kvik Tri Team afviklede duatlon i Kon-gelunden. Et duatlon består af løb, cykling og derefter mere løb.
Efter i  ere år at have holdt interne klubstævner havde Kvik Tri Team i år valgt at åbne stævnet for alle.– Vores medlemmer nyder jo godt af de stævner, som an-dre klubber arrangerer, så det er kun naturligt, at vi også vil tilbyde andre duatleter, triat-leter og dem, der bare gerne vil prøve kræfter med sporten i hyggelige rammer, at deltage, fortæller Nicolai Frederiksen, der var stævneansvarlig. - Vi lægger vægt på, at der skal være plads til deltagere på alle niveauer. Samtidig har vi nogle skønne ruter her på Amager, som vi gerne vil vise frem. 

Præcis 100 deltagere gen-nemførte stævnet, der bød på to distancer, en kort på 6,2 kilometer løb, 19,5 kilometer cykling og til sidst 3,1 kilome-ter løb. Den lange distance på henholdsvis løb 9,2, cykling 28,95 og 6,2 kilometer løb.

- Distancerne er indrettet efter omgivelserne. Der er en dejlig runde i skoven på 3,1 km, som vi løb  ere gange, og cykelruten er lige knap 10 km. At deltagerne løber og cykler  ere runder gør sporten mere tilskuervenlig, påpeger Nicolai Frederiksen.
Stævnet var optimalt for både forberedelser til store konkurrencer som danmarks-mesterskaber og debutanter.Kvik Tri Teams egen Søren Andersen vandt den lange 

konkurrence hos herrerne og  k dermed en god optakt til DM i duatlon, der  nder sted 11. maj i Viborg. Her skal Søren Andersen forsvare den DM-titel han vandt i 2013. Kvik Tri Teamhar oplevet stor medlemsfremgang det sene-ste år, så for andre medlemmer var duatlonet rammen om de-res debut.

- Vi havde et superstævne og har fået masser af positiv feedback, så det er ikke sidste gang, at Kvik Tri Team inviterer til duatlon i Kongelunden, slår Nicolai Frederiksen fast. 

Flere foto på side 32

DUATLON 2014 SKIFTEZONE: Solen skinnede og 

Kongelunden summede af hygge og forventning, da 100 

duatleter deltog i Kvik Tri Teams forårsduatlon. Foto: Flemming Aabrink 

Netværkshuset Kastruplund  k den bedst 
tænkelige start

Røde Kors Hovedstaden og Tårnby Kom-
mune har i fælleskab skabt et rigtig  nt 
værested for borgere, som har brug for at 
få et netværk og aktiviteter i trygge ram-

mer. Huset, der ligger i et fredeligt gård-
miljø bag Dan Hotel, blev indviet midt 
i maj måned og kunne ikke have vist sig 
smukkere frem. Ideen med huset blev illustreret super-
 ot på indvielsesdagen, idet de mange 
fremmødte gæster helt naturligt fandt sig 

til rette omkring huset. Offi  cielle repræ-
sentanter, ansatte, frivillige, håndværkere 
og kommende brugere slog sig ned i den 
hyggelige have bag huset og faldt i snak 
på kryds og tværs, så der var lutter smil og 
glade ansigter. Det lover godt for husets 
fremtid.

Fra 10. til 13. juni holdes en tema-uge 
kaldet Mens Health Week i samarbejde 
med Sundhedscenteret i Tårnby. Se hele programmet på side 4. Det inde-

holder blandt andet Walk’ talk – vi går smi-
let frem, bedstefardag og Fars Kokkeskole 
for fædre og sønner.

Læs mere på side 4

I firkanten mellem Kastruplundgade 
og Gl. Skovvej og godt gemt bag 
Dan Hotel og boligblokke med adresser ud til Kastrupkrogen gemmer sig et hyggeligt gårdmiljø. 

Her er nu åbnet et såkaldt Netværkshus for udsatte borgere. 
Tårnby Kommune betaler og Dansk 
Røde Kors driver stedet.

Smil, solskin og netværk

TÅRNBY BLADET
TÅRNBY BLADET
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alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRæLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

hedstro rundtur, som med brug af lys, lyde 
og lugte bringer gæsterne tilbage til den-
gang, ubåden HMS Neptun var i brug un-
der den kolde krig i 1980’erne. Som ekstra 
krydderi er der skabt en udstilling om 110 
års ubådshistorie i Sverige. Museet råder 
desuden over Sveriges eneste skibssimu-
lator samt en undervandstunnel med ud-
sigt til et ægte skibsvrag fra 1700-tallet. 

Den gamle flådeby Karlskrona er at fin-
de på Unesco’s verdensarvsliste over sær-
ligt bevaringsværdige områder. Det tager 
cirka tre timer at køre fra København til 
Karlskrona.  jli

Spa- og strandferie
I sommermånederne og indtil 10. august 
byder falkenberg Strandbad på et stort 
udbud af sommeraktiviteter og livekon-
certer, strand, spa, og hyggelig samvær 
med familien for hele familien.

Falkenberg Strandbad ligger midt på Skrea 
Strand og byder i sommermånederne på 
muligheden for at kombinere strand- og 
spa-ferien med familiekvalitetstid. Falken-
berg Strandbad byder på en eksklusiv spa-
afdeling med et stort udbud af behandlin-
ger for hele kroppen.

Derudover er der i sommersæsonen 
mulighed for at give sig i kast med et væld 
af sjove sommeraktiviteter for både store 
og små. Falkenberg Strandbad byder på to 
enestående restauranter, der begge kan 
byde på fransk gastronomi og smuk udsigt 
over Skrea Strand og Øresund.

Børnevenlig svømmehal 

Som gæst på hotellet har man også gratis adgang 
til en stor og børnevenlig svømmehal, som ligger 
lige op ad hotellet. Svømmehallen har et 50-meters 
saltvandbassin med 8 baner, hvor der er plads til 
både leg og motionssvømning.

Bassinet har en temperatur på 28 grader og til-
byder sjove aktiviteter som eksempelvis klatrevæg, 
vandvolleyball og masser af legeredskaber. Svøm-
mehallen er også udstyret med et aktivitetsbassin 
med sænkbar bund og en vandtemperatur på 34 
grader. Her er også jacuzzi og sauna. 

For de allermindste er der mulighed for undervis-
ning. 

Tips til turen i sommerferien

Færgerute Västervik og Visby
en ny færgerute mellem västervik i Småland og visby på got-
land i bogstaveligste forstand søsat i Østersøen 
Danskere, der har planlagt at holde ferie i Sverige kan via en 
spritny færgerute nemt og billigt at kombinere turen til den 
charmerende kystby Västervik i Småland med en smuttur til 
svenskernes populære ferieø Gotland.

Det er rederiet Gotlandsbåten aB, som står bag den nye fær-
gerute mellem Västervik og Visby. Færgen, MV Västervik, skal 
sejle med op til fire daglige afgange i højsæsonen fra slutnin-
gen af juni til midten af august. Overfarten tager tre timer og 20 
minutter. Billetter kan købes for priser helt ned til 100 svenske 
kroner uden bil. Billetter i bil fås fra 295 svenske kroner. Infor-
mation og booking af billetter på www.gotlandsbaten.se  

en rejse – to ferieparadiser 
Västervik kaldes også Østkystens perle, ligger i det østlige 
Småland lige ud til den smukke skærgård med mere end 5000 
øer.

Her er der rig mulighed for at tage på ø-hop, fiske fra klip-
perne eller slappe af på stranden. I den hyggelige by pryder de 
maleriske fiskerhuse gadebilledet, og på den livlige havn er der 
udsigt til skærgården og lystbådene. 

Gotland er blandt andet kendt for sine ekstra mange sol-
skinstimer, helt unikke kalksøjler, kilometerlange sandstrande, 
betagende natur – og ikke mindst middelalderbyen Visby, der 
med sin velbevarede ringmur er optaget på Unescos eftertrag-
tede verdenskulturarvsliste.                                                            jli

Ubåde i Sverige
Marinemuseet i karlskrona tiltrak mange besøgende fra Dan-
mark, da museet indviede sin interaktive ubådsudstilling.

På en god og travl sommerdag lægger cirka 2.000 gæster vejen 
forbi Marinmu-
seum Karlskrona 
i Sydsverige. Det 
tal var for nylig 
mere end tre-
doblet til 6.300. 
anledningen var 
åbningen af en 
ubådsudstilling, 
der er Sveriges 
største muse-
umssatsning i 

mange år, og allerede nu ser det ud til, at den kan tiltrække et 
væld af museumsgæster fra ind- og udland.   

- Vi har oplevet en enorm interesse fra især svenskere og 
danskere, som syntes, det var spændende at se en ubåd indefra 
og var imponerende over brugen af effekter, fordi de gør ople-
velsen meget autentisk. Vi havde især besøg af mange familier. 
Efter at have arbejdet på udstillingen i syv år er det fantastisk at 
føle, at man indfrier forventningerne, siger Joakim Johansson, 
informationsansvarlig på Marinmuseum Karlskrona. 

Ubådsudstillingen foregår via en dramatiseret og virkelig-
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LokalBolig Amager ApS

Holmbladsgade 76
2300 København S • Tlf 36301555

LokalBolig Amager ApS

Kongelundsvej 264
2770 Kastrup • Tlf 36301555

Åbningstider
Mandag - Torsdag 9.30 - 17.30
Fredag 9.30 - 16.00
Lørdag Lukket
Søndag 10.00 - 16.00

Nye sager hver dag på
lokalbolig.dk

Boligsalg med passion
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Castor Alle 14, Stuen., 2770 Kastrup

Super lækker villalejlighed
Denne lejlighed ligger i en smuk villa i patricierstil med
sortglaseret tegltag, pudsede facader og sprossevinduer.
Fra fordelingsentreen bliver du naturlig ført ind i husets

hjerte, den store stue med åbent rumforløb til køkkenet.
Derudover er der to gode soveværelser samt badeværel-
se. I den private forhave er der en dejlig stenterrasse.

Knt.:.................2.395.000
Udb:.................... 120.000
B/N:..............12.823/11.194
Alternativ finansiering
Handelsbanken prio. lån P3M
Afd.fri B/N:...... 6.711/5.849

Bolig:........................... 85
Altan/elevator:........ Nej/Nej
Stue/vær:......................1/2
Opført....................... 1924Energimærke: E Sag: 21-ME0016


