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Stjerner i Natten eller jorden er rund

Lukning af idrætsklinikken betyder lighed for alle
I mange år har det forsvundne Køben-
havns Amt sammen med visse kom-
muner, blandt andet Tårnby betalt 
for særlige klinikker for ”skadede” 
idrætsfolk, så de hurtigt og kompetent 
kunne få behandlet overbelastning af 
musklerne, fiberskader, løberknæ og 
forstuvninger og lignende.

- Det har været betryggende, at vo-
res idrætsfolk hurtigt kunne komme til 
specialister, så de kunne få den rette 
kur, siger formand for Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, Jørgen Jør-
gensen.

Hvis ”kuren” betød operationer el-
ler andre indgreb kom de på de nor-
male ventelister, fortæller Jørgen Jør-
gensen. Der har altså ikke været tale 
om, at de sprang nogen over, kun at de 
hurtigt fik en diagnose af en faglæge.

- Jeg tror det har befriet mange for 
at fuske med deres skade og begyndt 
på at selvbehandle sig eller følge 
”gode” råd fra kolleger – måske en kur 
som gjorde mere skade end gavn.

Nu har Region Hovedstaden trukket 
sig fra ordningen med virkning fra 1. 
januar 2016 ud fra devisen om, at alle 
skal behandles lige i sundhedssyste-
met og at de skader som man har set 
kan klares hos praktiserende læger og 
idrætsklinikkerne på hospitalerne evt. 
i samarbejde med en fysioterapeut. 

På den måde er der lige vilkår for 
alle, og sådan er det bedst og mest 
retfærdigt, mener Socialdemokrater-
ne i Regionsrådet ifølge Frederiksborg 
Amts Avis.

Socialdemokraterne kalder de ska-
der, de lokale idrætsklinikker tog sig 

af, for ”banale lidelser”. Når der er tale 
om alvorlige idrætsskader behandles 
patienterne altid på det særlige Insti-
tut for idrætsmedicin på Bispebjerg 
Hospital. 

Dette institut er udnævnt af den in-
ternationale olympiske komite (IOC) 
til at være en af de internationale kli-
nikker, som komiteen benytter sig af. 
Fordi instituttet er i topklasse.

- Det er dog ikke alle socialdemo-
krater som ville nedlægge de fire lo-
kale idrætsklinikker. Vi er glade for 
den indsats som Flemming Pless og 
Erik Gregersen gjorde for at forhindre, 
at en god ordning skulle lukke, siger 
Jørgen Jørgensen.

spanger

For syvende gang samlede Tårnbys Stjerner sig i Natten omkring 
Naturpark Amagers og Naturskolernes lokaler og nære arealer.  Dette foto er 
taget da ”natten” startede klokken 16.00 fra 40 meters højde i brandvæse-
nets redningskurv af Mark Schiller daneontour@dk. Der var dans, musiceren 
og anden optræden og aktivitet fra Ungdomsskolen, Kulturzonen, Billedsko-
len, adskillige foreninger og institutioner og ikke mindst Naturskolen. Den 

Blå Planets nørder gik eksplosivt til værks med flydende nitrogen og masser 
af tøris. Teatergruppen Glimt gav smagsprøver på den fantastiske forestilling 
Underskoven, som spiller i Pinseskoven fra 26. maj og mange foreninger var 
med til at holde liv i Natten – der varede til klokken 23. På www.stjerneinat-
ten.dk kan man se hvad man gik glip af. 

Fotoreportage på siderne 42 og 43.

Valg, valg, valg ....
Tårnby Bladets produktionsforhold 
gør, at vi desværre ikke kan deltage 
i de kommende 21 dages koncen-
trerede valgkamp, men vi vender 
tilbage 26. juni  med lidt lokalt 
statistik - som vi plejer efter valg 
og folkeafstemninger. Vi kan kun 
formane til tålmodighed.

Redaktionen
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Noget om grønthøstere
JEG hAR vED FLERE LEJLIGhEDER fortalt om mit store held, at 
jeg som barn og ung tilbragte mangen en ferie ude på landet, 
som dækker over et par store gårde på Sjælland og en yderst 
nøjsom en af slagsen på Silkeborgegnen.

JEG OpLEvEDE LIvET OG DøDEN blandt dyrene som helt na-
turlige. Et kalve-tvillingepar blev hevet ud af moderen med 
kædetræk. Det var en tyre- og en kviekalv, så de røg på slag-
teriet få dage senere. Hun ville være gold resten af livet og 
han ville aldrig komme til at give mælk.

høNs OG KYLLINGER slagtede vi hjemme. Hanekyllingerne, 
dem med lidt mere kam end hønnikerne, røg først. Helt na-
turligt, de var klækket til det samme, så det undrede ikke en 
københavnerdreng. Mere end halvdelen af kattekillingerne 
blev om ikke slagtet, så aflivet. Hvad skulle man med dem? 
Det var ikke som jeg senere lærte i Jylland, at man kunne give 
dem til de gårde, der havde mange sommergæster med børn, 
som nærmest på samlebånd klappede og aede dem ihjel, så 
nye forsyninger skulle hentes hos naboerne.

JEG OpLEvEDE OGsÅ, at mekaniseringen kom til landbruge-
ne. Først den kække grå lille traktor Ferguson med kraftover-
føring og senere fulgte den ene maskine efter den anden. 
Den hestetrukne selvbinder blev bygget om, så den kunne 
traktor-trækkes. Høvender og siderive kom til og slåmaski-
nen, der ved en uheldig lejlighed klippede bagbenene af en 
af kattene, som troede den kunne flygte fra fremskridtet i 
lucernen.

MEsT FANTAsTIsK vAR GRøNThøsTEREN (senere kom meje-
tærskeren). Inden denne barbermaskine med giraf-lang hals 
kom, blev toppen af roerne hugget af ved håndkraft og blev, 
sammen med lucerne og græs, som skulle ende som ensilage, 
vinter-syltetøj for køer, som det blev kaldt, i den store ud-
gravning overhældt med syre (der altid dryppede på køben-
havnerdrengens til sæsonen indkøbte drejlsbukser) inden 
det blev pakket ind i græstørv, så det iltfattigt kunne ”rådne”.

NU KLIppEDE GRøNThøsTEREN toppen af roerne uden ske-
len til, om de var samme størrelse, men som man sagde ”Det 
blev de”. Roerne blev stadig grebet op på gummivognene, 
som kørte i pendulfart i efterårsferierne. De roer, der var klip-
pet for tæt, skulle bruges i de første måneder. De var såret 
i toppen og ville ikke kunne holde sig i roekulen til foråret.

sÅDAN vAR DET OG ER DET MED FREMsKRIDT. Det er godt for 

noget, men har ofte utilsigtede konsekvenser. I dag hørte jeg, 
at afsonere, der venter på et fængselsophold bliver indkaldt 
via digital post. Men tænk – rigtig mange dukker ikke op til 
udsigten med tremmer. For mange af de udeblevne er der en 
sammenhæng mellem den tilværelse, der har gjort dem eg-
nede til indespærring og en skolegang/et vidensindtag, som 
ikke har givet en forventet billet til et såkaldt normalt liv.

GRøNThøsTEREN vAR EFFEKTIv. Den høstede revl og krat 
uden dybere indsigt i, om det den høstede var højt eller lavt, 
om det var en roe eller en tidsel, den skar knoppen af. Far-
meren bestemte, hvor tæt på jorden knivene skulle flænse 
afgrøderne.

I DIssE MÅNEDER lægger politiker-råd budgetter for 2016. 
Jeg har ladet mig fortælle, at de besparelser eller kontoju-
steringer, som jeg har snuset mig til er i gang i vores lille pa-
storat, ikke sker efter grønthøstermodellen, men efter seriøs 
udvælgelse af, hvad politiske modstandere kan blive enige 
om, at folket ikke behøver.

FOR ÅR TILBAGE handlede det om, at skulle man i København 
have en forbindelse til Malmø og en metro, skulle man i det 
nørrejyske have to motorveje, efter modellen ”skal du have 
noget, vil jeg også”. Nu må vi nok se i øjnene, at der bag de 
lukkede døre forhandles om, at ”skal jeg gå af med noget, skal 
du også”. Det kan også siges sådan, at ”skal mine vælgere gå 
af med et gode, så skal dine vælgere også gå af med noget”.

REsULTATET AF DE OMvENDTE vELFæRDsGAvEBODER hører 
vi stort set først om til august, når budgettet er vedtaget i 
Budget- og Økonomiudvalget, 14 dage tre uger inden det 
vedtages i Kommunalbestyrelsen. Så er vi også så dejlig frita-
get for at tænke på det.

OG sÅLEDEs LETTET for byrder løber vi ud i sommerlandet 
og ser -uden at spekulere så meget over det - på 

landbrugets grønthøstere, der skovler afgrø-
der i hus.

Grønthøster eller ej - så nyd sommeren 
ønsker redaktøren, Terkel Spangsbo

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290
BANK: 
Arbejdernes landsbank 
5325 0507711
MAIL OG wEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk
KONTORTID dagligt kl. 9-12 
plus lidt mere, så bare ring.
REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redige-
res og layoutes af medlem-
mer af Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør). Heinrich 
Ehrenreich, Birgitte Barkholt, 

Jorunn Keller, Mona Gjedved, 
Karin Ott (foto), Ole Gjedved 
(foto).

ANNONcEsALG: Redaktionen 
og Mogens Knoblauch 4010 
2051 - mail eller ring.

OpLAG: 21.000. 17.200 
husstandsomdeles, resten 
distribueres via butikscentre, 
biblioteker oa. 
TRYK: Provins-Trykkeriet
DIsTRIBUTION: Forbruger 
Kontakt. Udebliver Tårnby 
Bladet kontakt venligst For-
bruger Kontakt tlf. 8813 0299 
eller email Amager@d-d-c.dk
DENNE UDGAvE OMDELEs  
fredag 29. og lørdag 30. maj.
 

FøRsTKOMMENDE UDGAvE  
herefter er juli-udgaven som 
omdeles 26.-27. juni. Dead-
line mandag 22. juni. 
Deadline for større annoncer 
og redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, 
hvis man er senere på den.

UDGIvELsEsDATOER I 2015: 
12 måneder om året den sid-
ste fredag/lørdag i en måned, 
dækkende den kommende 
måned, dog januar og august. 
Se udgivelsesdatoerne her-
under

August: Udkommer 7.-8. 
august. Deadline mandag 3. 
august.
september: Udkommer 28.-
29. august. Deadline mandag  

24. august
Oktober: Udkommer 25.-26. 
september. Deadline mandag  
21. september
November: Udkommer 30.-
31. oktober. Deadline man-
dag 26. oktober
December: Udkommer27.-28. 
november. Deadlinemandag 
23. november

UDGIvELsEsDATOER I 2016
Januar: Udkommer 8. januar. 
Deadline mandag 4. januar.

GENGIvELsE af Tårnby Bla-
dets tekst, foto og annoncer 
er ikke tilladt uden skriftlig 
tilladelse fra redaktøren.

Vi ville gerne ...
... have ydet vores til at vælgerne 
kunne blive bedst oplyst om partier-
nes valgprogrammer

Men vores produktions-form har kun 
givet politikere, som ventede på oplys-
ningen om valgdatoen ca. 12 timer til at 
komme med indlæg og annoncer.

Tårnby Bladet færdigproduceres ons-

dag aften, sendes til trykkeriet inden 
midnat og roterer i pressen klokken 8 
torsdagmorgen.

Fra trykkeriet køres avisen til Forbru-
gerkontakts distributions-center i Taa-
strup, fordeles i løbet af eftermiddagen 
til budene, så omdelingen kan ske fre-
dag og lørdag.

Vi har tidligere opfordret partierne til 
at være aktive i valgperioden og det vil 
vi fortsat opfordre til - ikke for at vi kan 
få valgannoncer i fire år, men så debat-

ten lever kommunalt og på landsplan.
Når Tårnby Bladet udkommer næste 

gang fredag 26. juni er valget overstået 
og vi bringer vores traditionelle opgø-
relse over Tårnby-vælgernes fordeling 
af mandater på kommunens valgsteder. 
Det er, hvad vi kan bidrage med i denne 
omgang.

Så mange er vi 
- og så mange 
bliver vi i 2040
Bolius.dk, www-siden som 
kommer med praktiske råd 
til husejere og statistiske 
oplysning om by, bolig og 
borgere, har en artikel om 
indbygger-tallene i alle lan-
det kommuner de seneste 
ti år.

Hvornår var vi flest og 
hvor mange og hvornår var 
vi færrest i perioden.

Tårnby er støt vokset 
indbyggermæssigt. Færrest 
var vi 2006, hvor vi ”kun” 
var 39.708. Flest er vi ikke 
overraskende nu, hvor tallet 
er 42.600.

Også naboen i nord, Kø-
benhavn har haft samme 
udvikling. Godt 500.000 i 
2006 og nu 580.000. (Tal-
lene er rundet op/eller ned 
til nærmeste 1000.)

Anderledes er det gået 
i syd, i Dragør. Der var de 
flest i fjor, knap 14.000.  Nu 
er de bare 12.000 tilbage. Vi 
har ikke nået at tjekke, om 
Dragør kommune er enig i 
tallene, som lyder voldsom-
me. Hvis der skal korrigeres 
bringer vi tallene på www.
taarnbybladet.dk

så fremtiden da
Der bliver færre indbyggere 
i 29 kommuner fra 2015 til 
2040, forventer Danmarks 
Statistik. Det er især på 
øerne, at der vil blive færre 
– læsø (-19,8 %), lolland 
(-18,5 %), Bornholm (-15,5 
%), Ærø (-12,6 %) og lan-
geland (-11,6 %) er således 
de fem kommuner, hvor til-
bagegangen vil blive størst 
ifølge befolkningsfrem-
skrivningen.

Også kommuner med lidt 
større byer – fx Sønderborg, 
Frederikshavn, Svendborg 
og Slagelse bliver færre i 
2040. 

Region Hovedstaden er 
den eneste region uden en 
kommune med fald i ind-
byggertallet. Således vil 
vi (de af os, der er tilbage 
til den tid) i 2040 være 
50.100 indbyggere i Tårnby, 
770.000 i København og 
også i Dragør vil de igen 
blive flere, knap 16.000 
ifølge Bolius og Danmarks 
Statistik.

tsp

Lørdag 12. september 2015

www.spraelihavnen.dk
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Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

sommerPrIs på lille service og dækhotel

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 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

giv din bil et ferieeftersyn ...
... til din personbil inkl. olie, 
pollenfilter og luftfilter 

1350,00
 inkl. moms. 

(Gælder ikke sportsvogne og special-biler)

T i l b u d  i  j u n i

s e  h e r u n d e r

s p a r  

5 0 %

E t  å r s 
d æ k h o t e l

550,00
I n k l .  e t  g r a t i s h j u l s k i f t

F a s t m o n t e r i n g a f  n u m m e r p l a d e r149,00
D e t  k a n  b l i v e d y r t  i k k e  a t  f å d e t  o r d n e t

Hvis bilen skal med på ferie ..! 
... er det nu, du skal få den tjekket og alt efter, hvor I skal 
hen få klaret det, der behøves, så der ikke går feriedage tabt 
fordi I skal finde et værksted i det fremmede.
Har du den rIgtIge olIe på (og nok) til bjergkørsel og 
til promenadekørsel på de hede middelhavs strandveje.
Hvornår har du sidst fået tjekket dit kølesystem? 
Alt er så automatisk i dag, ikke som i ”gamle” dage, hvor 
kølevandet jævnligt dampede væk og vi derfor holdt øje med 
det ved hver brændstof påfyldning.
Er der luft i reserveHjulet og tilstrækkelig slidbane 
(mindst 3 mm, gerne mere)?

vi har stadig plads på dækhotellet
Lad os passe på de sæsondæk, som du ikke bruger. Dine dæk 
bliver opbevaret ved den rette temperatur, tørt og frostfrit.

Inkl. et gratis hjulskift 550,00 

- og vi sætter nummerpladerne fast ...
- nu du alligevel er her. Det er et lovkrav og dels koster det 
omkring 1.200 kr. for et nyt sæt plader hvis dine bliver stjålet 
Og mere end dobbelt uheldigt, hvis det sker i udlandet.

149,00 

Vi troede ikke på retfærdigheden
I november 2012 ramte fi-
nansloven Tårnby Bladet og 
mange andre lokale aviser 
med en nyopfunden afgift, 
Reklamegebyret!

Kommentar af Terkel 
Spangsbo, redaktør på 

Tårnby Bladet

l50 lyder ganske tilforlade-
ligt, men dækker over Forslag 
til lov om afgift af husstands-
omdelte reklamer (reklame-
afgiftsloven). l50 blev på 
regeringens vegne fremsat af 
Skatteminister Holger K. Niel-
sen og skulle via en afgift pr. 
kilo husstandsomdelte rekla-
mer medvirke til at reducere 
mængden af papiraffald – alt-
så et miljøtiltag.

Det undrede fra starten, at 
et miljøtiltag skulle admini-
streres af Skatteministeren og 
det viste sig efterfølgende, at 
det konstant var et mysterie. 

l50 blev en afgift pr. kilo på 
tre kroner, som kunne diffe-
rentieres, hvis man trykte på 
papir efter EU’s miljømærke 
ordning kaldet Blomsten. For-
skellen var en krone, så kunne 
vores trykkeri levere papir og 
trykke efter den mindre miljø-
belastende metode Blomsten, 
kunne vi slippe med to kroner.

Da konsekvenserne gik op 
for os på redaktionen mente 
vi, at de undtagelsesregler, 
der var indbygget i loven 
kunne justeres, så lokalavi-
ser, som var mere redaktio-
nelle og havde mere skrevet 
stof end annoncer, ikke ville 
blive omfattet af loven. Men 
lokalaviser skulle udkomme 
mindst 20 gange om året. 
Derfor ville et månedsmaga-
sin som Tårnby Bladet blive 

ramt med en årlig omkostning 
tæt på 40.000 kroner eller 
25-30.000, hvis vores trykkeri 
blev Blomster-certificeret.

Konkurrenceforvridende
Det betød, at Tårnby Bladet, 
sammen med udgivelser som 
Kværndrup Info, Gang i lokal-
området, Ørestadsavis, Fejø 
Bladet og Idé Nyt blev ramt af 
afgiften, mens Amagerbladet, 
Avisen 2770 og Lokalavisen 
ikke blev. Avisen 2770 bliver 
jo ikke husstandsomdelt og 
opfylder frekvenskravet.

Tårnby Bladet overholder 
alle andre journalistiske krav, 
men ikke frekvenskravet. 
Ugeaviser og ikke-hustands-
omdelte aviser er ud fra Skat-
teministeriet præmisser altså 
mindre miljøbelastende end 
en månedsavis.

Uanset det gode formål, så 
opfattede vi l50 som konkur-
renceforvridende.

De mange breve og mail
Det skrev vi til Forbrugerom-
budsmanden, til EU’s konkur-
rence kommissær og til alle 
partiernes skatteordførere. 
Vi skrev til Kulturministeren, 
at de små blade var lokalt 
kulturarbejde. Tårnby Bladet 
og mange andre små aviser 
er ikke kommercielle, så-
dan at forstå at de skal kaste 
overskud af sig til ejerne. Vi 
fortalte ministeren for land-
distrikter, at lokalaviser er en 
del af det liv i småbyer og på 
øerne, som han  ville fremme.

Og bunken af breve og 
mail-udskrifter er så omfat-
tende, at vi er glade for, at der 
ikke skal betales afgift af den 
post. Desuden ligger der 24 

Megabite i den elektroniske 
postkasse.

Andre pudsigheder i l50 
var (for nu er den død) at kir-
keblade skulle betale gebyr, 
men politiske pamfletter ikke.

I bedste fald fik vi svar, at 
det ikke var de pågældendes 
bord, men Skatteministerens. 
Hovedparten svarede slet 
ikke. Vi skulle tilsyneladende 
kæmpe vores egen kamp, 
mod den branduretfærdige 
forskelsbehandling.

hjælpen kom fra anden kant
Andre end avisudgivere var 
urolige for en gebyr-belast-
ning. Trykkerier og distri-
butionsselskaber frygtede 
nedgang i beskæftigelsen og 
hævdede, at de faktisk alle-
rede havde reduceret miljø-
belastningen med 30-40 pro-
cent og at man fortsatte med 
at effektivisere arbejdsgange 
og udledninger.

Til de sidste sagde Skatte-
ministeren, at da forligspar-
terne i 2012 vedtog loven, 
satte de ikke noget mål for 
den forventede miljøforbed-
ring, så derfor kunne man ikke 
sige, at målet var nået.

Alle borgerlige partier bak-
kede op om at modarbejde 
loven, som aldrig nåede at 
træde i kraft, da den skulle 
godkendes i EU.

lidelsesfæller over hele 
Danmark kontaktede regions-
aviser og lokalradioer. Vi kon-
taktede DR-programmet Men-
nesker og medier, men ingen 
syntes der lå en historie i, at 
små blade trynes. Aviserne 
håbede på, at de relativt få 
annoncekroner disse blade 
lever af, ville tilfalde dem.

9. maj en jubeldag
Uden sammenlig-
ning var dagene 
først i maj i år en 
befrielsesdag for 
de mange små 
blade, trykkerier 
og distributions-
selskaber, hvis 
pres nok har 
haft større gen-
nemslagskraft 
end lille Tårnby 
Bladet som var 
b a n n e r fø re r 
for småbla-
dene. 

lørdag 9. maj lød 
befrielsesbudskabet ”Rege-
ringen ønsker ikke at indføre 
reklameafgiften”. 

”Hensigten med afgiften 
på husstandsomdelte rekla-
mer var at nedbringe mæng-
den af reklamer af hensyn 
til miljøet. Mængden af hus-
standsomdelte reklamer er 
dog allerede faldet markant. 
Dermed er de miljømæssige 
målsætninger med afgiften 
– nedbringelse af mængden 
af papiraffald – allerede ind-
friet.

Dermed bortfalder grund-
laget for indførelsen af rekla-
meafgiften, der blev vedtaget 
ved finansloven for 2012.”

Så var der alligevel en slags 
retfærdighed til. Her på re-
daktionen er vi sådan set 
ligeglade med, hvilket figen-
blad regeringen dækkede sig 
bag, men loven var makværk 
på mange leder, så vi takker 

bare 
alle de gode 
mennesker, der tog vores sag 
alvorligt. Måske havde en 
årlig ekstraudgift ikke taget 
livet af Tårnby Bladet, men 
lysten hos de mange frivillige 
medarbejdere ville have fået 
et livstruende knæk.

Så tak til alle der fulgte og 
bar.

Frihedsbrevet af 9, 
maj 2015

Regeringen ønsker ikke at indføre 
reklameafgiften vækstinitiativer mængden af husstandsomdelte reklamer er faldet 

markant. dette er sket uden, at reklameafgiften er trådt i kraft. 

dermed er de miljømæssige målsætninger indfriet. regeringen 

ønsker derfor ikke at indføre reklameafgiften. 
Hensigten med afgiften på husstandsomdelte reklamer var at nedbringe mængden af reklamer af 

hensyn til miljøet. Mængden af husstandsomdelte reklamer er dog allerede faldet markant, selvom 

afgiften endnu ikke er trådt i kraft. Dermed er de miljømæssige målsætninger med afgiften – 

nedbringelse af mængden af papiraffald – allerede indfriet. 

Dermed bortfalder grundlaget for indførelsen af reklameafgiften, der blev vedtaget ved finansloven for 

2012. 

"Reklameafgiften er blevet overhalet af virkeligheden. vi har set et uventet stort fald i 

reklamemængden, og det betyder, at det oprindelige formål med afgiften faktisk er indfriet. Meget tyder 

på, at markedet via den naturlige digitale udvikling bevæger sig i retning af et markant mindre 

papirforbrug. Det er glædeligt. Miljøet bliver allerede nu forskånet for en stor mængde papiraffald, og 

det er derfor ikke nødvendigt at indføre reklameafgiften," siger skatteminister Benny engelbrecht. 

Regeringen ønsker at styrke danske virksomheders beskæftigelses- og vækstmuligheder. Når 

regeringen ikke indfører den planlagte reklameafgift vil det komme erhvervslivet – og særligt den 

grafiske branche – til gode. Afskaffelsen af reklameafgiften er en del af regeringens vækstinitiativer 

rettet mod bedre vilkår for danske virksomheder og styrket beskæftigelse. 

Afskaffelsen af reklameafgiften vil indebære et varigt finansieringsbehov på ca. 190 mio. kr. (efter 

tilbageløb og adfærd) svarende til det merprovenu, der var forudsat i det oprindelige lovforslag. 

Afskaffelsen finansieres bl.a. med en indeksering af afgifterne på cigaretter og tobak, som sigter på at 

understøtte folkesundheden. Faktaark: Afskaffelse af reklameafgift 
Faktaark: Magasinmoms Faktaark: Forhøjelse af tobaksafgifterne 

Udspilstekst: Afskaffelse af reklameafgift 
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Lager fra 4 –25 m2  Kontor fra 21 – 250 m2

F.eks. (ekskl. moms)  F.eks (ekskl. moms)
4,3 m2  kr.  390,- pr. md. 21,0m2 kr. 3.200,- pr.md.
11,2 m2  kr.  590,- pr. md. 43,7 m2 kr. 5.891,- pr. md.
12,5 m2  kr.  780,- pr, md. 87,4 m2 kr. 11.876,- pr. md.
24,8 m2  kr.  1.390,- pr. md. 128,1 m2 kr 17.406,- pr. md.
Lejen for lager er inkl. lys, varme og alarm.   Ovennævnte leje er ekskl. driftsudgifter.

Ny kontor- og lagerbygning i Dragør

Kontorhotel kr. 2.700 pr. md, inkl. varme, lys og el.

Lej et mødelokale, kr. 500,- pr. time med alle faciliteter, herunder køkken og toiletforhold.

Kontakt:  Hvalsø Holding A/S,  tlf. 22 72 31 61 eller mail sh@hvalsoegruppen.dk

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Hokus pokus og skraldespanden er væk
på baggrund af maj-måneds 
tema-artikler om hushold-
ningsaffald  i Tårnby bringes 
her undtagelsesvis en kom-
merciel artikel fra firmaet 
subnovate i Risskov

Fritstående skraldespande 
og carporte ”pryder” mange 
forhaver og bliver dermed det 
førstehåndsintryk, som gæ-
ster og forbipasserende får af 
vores hjem.

Vores forhaver til villaer og 
sommerhuse rummer det før-
stehåndsindtryk, som vi giver 
gæster og forbipasserende. 
Tager det sig nydeligt og ind-
bydende ud? Eller er der tale 
om det modsatte? 

Vi kender det alle fra spad-
sereture rundt i landets man-
ge beboelseskvarterer.

Tidligere måtte skralde-
spandene gerne stå skjult 
længere inde på grunden, 
men ikke nu om dage.

Nu er de forhavernes 
”pryd”, det egentlige første-
hånds-indtryk, og det er ofte 
slemt skue. Kun meget få ev-
ner at gøre en dyd af nødven-
digheden og dermed skjule, 
beplante eller på anden vis 
sløre skraldespandens uskøn-
hed.

Men det kan lade sig gøre
God dag og velkommen til 
min skraldespand. Subnovate 
skraldespands løsning bliver 
gemt af vejen under jorden. 
Det giver flot udtryk til ejen-
dommen, og man kan glæde 
sig over at køre forbi dit hus 
uden, at skulle se på grimme 
skraldespande. De kan også 
leveres med et praktisk ind-
kast. Et elegant alternativ til 
forskellige former for affalds-
skjulere, som virksomheden 
formulerer det.

Vi har modtaget:

Affaldssorteringen i Tårnby 
skal gøres bedre

Af Andreas Schrøder, besty-
relsesmedlem DSU Amager 

I Tårnby kommune er vores 
måde at sortere affald på ikke 
god nok. Hjemme hos borger-
ne er der ingen eller meget 
lidt sortering. Det er synd, da 
man ellers i Tårnby kommune 
har et så højteknologisk og 
miljøforbedrende affalds-
håndteringssystem. 

Det er godt, at vi har en so-
cialdemokratisk regering og 
kommune, der tænker på mil-
jøet og prøver på at forbedre 
det. Det synd at det er en ting 
som affaldssortering, der så 
skal sætte en stopper for den 
miljørigtige udvikling. 

Bortskaffelsen af affald 
fungerer rigtig godt, og res-
sourcer som elektronikaffald 
går ikke til spilde, men bliver 
genbrugt i nye computere. 
Det samme gælder haveaffal-
det, som man i øjeblikket for-
søger at omdanne til biogas 
og andre bioressourcer i det 

topmoderne forsøgsanlæg 
REnescience. 

Sorteringen på genbrugs-
pladserne er god og ny-
tænkende. Men det er det øje-
blik, hvor borgerne kommer 
hjem i deres egen bolig, at 
affaldssorteringen bliver dår-
lig. Næsten alt affaldet bliver 
smidt ned i spanden for dag-
renovation, og der bliver der-
for smidt en masse forskellige 
former for affald ned i span-
den. Affald der kunne blive 
sorteret og større dele af det 
kunne blive genbrugt, i stedet 
for at ende i flammehavet på 
Amager Forbrænding. 

Denne skraldespandsløsning gemmes væk under jorden, 
indtil den skal bruges af beboerne eller tømmes af renovati-
onsfolkene.

Hvorvidt det kan lade sig 
gøre at åbne låget på skral-
despandene helt, når de står 
inde i stativet , får stå hen i 
det uvisse, men det ser ikke 
sådan ud.

Når der er brug 
for skraldespan-
dene, kan man  
med et snuptag 
- eller nok nær-
mere et tryk på 
en knap få dem 
til at dukke op 
af jorden som 
en anden fugl 
Fønix.
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WWW.TAARNBY.DK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information om 
hvad der sker i Tårnby - eller noget helt andet? 
På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at søge 
informationer og benytte ”Selvbetjening” der er én samlet ind-
gang til links til de mange selvbetjeningsservices, som kommu-
nen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

UDviDeT åBNiNgSTiD Til ReSTAURANT 
KASTRUP STRANDPARK
Tårnby Kommunalbestyrelse har den 28.4.2015 besluttet at 
godkende ansøgning fra restaurant Kastrup Strandpark om at 
holde åbent i den almindelige lukketid fra kl. 00-05. Tilladelsen 
gælder kun inden for i restauranten. Da der ikke ligger beboel-
sesejendomme på havnen, vurderes det ikke at være til gene for 
borgerne.

Tårnby Kommune, Kommunalbestyrelsens Sekretariat

TåRNBY  
KOMMUNe

NYHeDeR, AKTiviTeTeR Og TilBUD

TåRNBY KOMMUNe
KOMMUNAlBeSTYRelSeN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 16.6.2015, kl. 
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager landevej 76, 2770 
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2015
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2015 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 
25.8., 29.9., 27.10., 24.11. og 15.12.
Der tages forbehold for ændringer.

PARKeRiNgSliceNS Til gl. lYSTBåDeHAvN 
Og KASTRUP SYD 
Bestilling og betaling af parkeringslicens foretages digitalt via kom-
munens hjemmeside. 
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes på 
kommunens hjemmeside.

SUNDHeDSKORT (TiDligeRe gUlT 
SYgeSiKRiNgSBeviS)
Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort? 
Så kan du nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens 
hjemmeside www.taarnby.dk/Sygesikring - Det koster kr. 190,- og 
betaling kan kun ske med dankort.

eU-SYgeSiKRiNg – DeT Blå KORT
Dit gule sundhedskort kan ikke længere bruges som rejseforsikring. 
i stedet skal du benytte det blå eU-sygesikringskort og evt. en privat 
rejseforsikring.
læs mere og bestil kortet på www.huskdetblaa.dk 

SKAl DU HAve PAS Til åReTS 
UDlANDSRejSe?
Undgå længere ventetid - bestil tid via kommunens hjemmeside 
www.taarnby.dk – Selvbetjening 
Ansøgeren (også børn) skal altid møde personligt og skal medbringe 
følgende:

• Det sidst udstedte pas.
• Original dåbs- eller navneattest samt sundhedskort hvis det er første 
gang du skal have pas eller hvis du har mistet dit pas.
• Navne- eller vielsesattest hvis du har ændret navn eller er blevet gift.
• Børn under 5 år skal altid medbringe foto.
• Dokumentation på dansk statsborgerskab, hvis du ikke har et dansk 
cPR-nummer. Dokumentationen skal du have fra dit bopælsland.
Særlige forhold for børn under 18år
Børn under 18 år skal have underskrift fra den eller de der har foræl-
dremyndigheden. Hvis ikke begge forældremyndighedsindehavere 
møder op sammen med barnet, kan ansøgningen udfyldes og under-
skrives af begge parter hjemmefra og medbringes ved bestilling af 
passet. 

Foto / AnSøgning
Det er ikke nødvendigt at medbringe ansøgning og pasfoto. Foto kan 
tages i forbindelse med ekspeditionen og koster kr. 110,-. Det er fort-
sat muligt at medbringe eget foto, det skal dog opfylde de gældende 
krav, som kan ses på kommunens hjemmeside.
Af tekniske årsager er det kun muligt at tage foto af stående 
borgere(over 120 cm) og børn skal være fyldt 5 år. 
Ansøgningsskemaer hentes via www.taarnby.dk eller www.politi.dk

SundhedSCenter tårnby inFormerer
Alle tilbud fra Sundhedscenter på www.sundhedscentertaarnby.dk

SundhedSuge For mænd – menS heAlth Week
gRATiS hårdtslående aktiviteter i uge 24

Find din indre kriger
Torsdag 11. juni kl. 18.15 - 20.30
en prøvetime i Mixed Martial Arts, MMA 
som er en moderne kampsportsform hvor 
du kan prøve kræfter med din indre kri-
ger. – Det kræver ingen forudsætninger 
andet end lyst til en sjov aften! 
judoklubben Mitani, Strandlodsvej 38-40 
Mænd 18-25 år som bor i Tårnby.
Tilmelding senest 5. juni til foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

mAndehørm i køkkenet
Onsdag 10. juni kl. 17.00 - 20.30.
vi tilbereder lækker sund mad og spiser sammen. Sundhedscenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1. th.
Mænd 18-25 år som bor i Tårnby.
Tilmelding senest 5. juni til foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

SundhedStjek
ved ovenstående aktiviteter er der mulighed for at få et sundhedstjek, 
hvor du blandt andet kan få målt fedtprocent, muskelmasse mm. 

viND i HåReT, FælleS OPlevelSeR, 
cYKelTURe Og gODe HiSTORieR. 
Kør med i vores glædesspredende cykelfællesskab cykling uden 
alder på sommertur lørdag 30. maj. vi mødes foran Tårnby Hoved-
bibliotek kl. 10.00 
Du kører med på din egen cykel men kan også prøve en af vores 
rickshaws og se, om du skal være pilot. vi kører til Kastrup Strandpark 
eller en tur på fælleden afhængig af vejret. Nærmere information om 
turen bliver annonceret på www.sundhedscentertaarnby.dk

tårnby kommune
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Du kan læse om 
foreningen cykling 
uden alder på www.
cyklingudenalder.
dk eller på face-
book.com/cyk-
lingudenalder
Naomi Gurfinkiel, 
frivillighedskoordina-
tor, på tlf. 3076 0525 
eller ngu.sc.as@
taarnby.dk

SPADSeR UD i liveT – Og iND i NYe 
veNSKABeR
Sundhedscenter Tårnby etablerer nu gå-venner i samarbejde med 
ældre Sagen. 
en gå-ven er en form for besøgsven. Du og din gå-ven mødes en 
gang om ugen til en hyggelig gåtur ud i det blå. Du behøver ikke 
være i god form for at få en gå-ven – så går i blot en lille tur. 
Ønsker du at glæde et andet menneske med dit selskab og få gået 
en dejlig tur hver uge, er du måske vores nye gå-ven. 
Ønsker du at få en gå-ven på besøg – eller vil du være gå-ven skal 
du kontakte: 
Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.
sc.as@taarnby.dk eller lisbeth Topp, ældre Sagen tlf. 2258 4457.

TilBUD Til BORgeRe MeD NYOPSTåeDe 
læNDeRYgSMeRTeR
et tilbud til dig, der for første gang oplever rygsmerter og er motiveret 
for at modtage råd, vejledning og viden om lænderyg lidelser for at 
forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver kroniske. Tilbuddet 
giver dig redskaber til at håndtere en hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til forskellige former for fysisk aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1 times varighed
• 4 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sam-
menhænge i kroppen. 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitals-
afdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, 
der laver den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fysio-
terapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet holdes i Sundhedscenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th.,  Kastrup.

ReHABiliTeRiNgSTilBUD Til BORgeRe MeD 
KRæFT
et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning fra din egen 
læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en individuel samtale med 
en sygeplejerske og en fysioterapeut om rehabilitering. Samtalen 
tager udgangspunkt i hvad du ønsker at blive bedre til i hverdagen. 
Sammen vurderer vi, hvilke af vores tilbud der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft 
• Ernæring 
• Psykosociale reaktioner 
• Sociallovgivning 
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to gange om ugen på hold 
af 1 times varighed samt mulighed for social netværksdannelse.

Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte os på 
tlf. 2115 0544 eller 3076 0452
Tilbuddet foregår i Sundhedscenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 
Kastrup.

TåRNBY KOMMUNe TilBYDeR 
PåRØReNDegRUPPeR FOR PåRØReNDe Til 
DeMeNTe i TåRNBY
ved forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal lund og christina 
Sahl. Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demen-
te bor hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Må-
let med pårørendegruppen er, at tilbyde et forum hvor det er muligt,
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud 
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i Sundhedscenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. 
På følgende dage: 
• Tirsdag d. 23. juni kl. 17.00 – 18.30 
• Tirsdag d. 30. juni kl. 10.00 – 11.30
vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, der 
afholdes den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og vand. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

BARe FORDi DU BliveR ælDRe, BeHØveR DU 
iKKe AT FAlDe!
Fald kan nemlig forebygges… og det er aldrig for sent!
er du en af Tårnby Kommunes ældre borgere, som enten er faldet eller 
er i risiko for at falde? - Så er det måske en ide, at få besøg af en fald-
forebygger, som tilbyder råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at 
undgå at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræver ingen 
henvisning
ved besøget taler vi om: 
• Hvordan du har det rent fysisk 
• Hvordan dit helbred er 
• Hvordan dit hjem er indrettet 
• Hvilken medicin du tager 
• Mad og drikke 
• Motion/aktivitet 
• Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med: Faldforebyggelseskoordinator 
charlotte Wærling (Sygeplejerske). Tlf. 30 76 06 77, mail chw.sc.as@
taarnby.dk
vidste du at fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre menne-
sker, og hvis du først er faldet én gang, er risikoen 2-3 gange større for 
at du falder igen.

UDleveRiNg AF FOReBYggeNDe 
HjælPeMiDleR
er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde eller er du 
på vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjæl-
pemiddel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en ba-
debænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til Sund-
hedscenter Tårnby på tlf. 5144 3148 (dette er et midlertidigt nummer) 
i telefontiden torsdag kl. 13.00 – 15.00, eller på mail: hjaelpemidler.
sc@taarnby.dk 

tårnby kommune

Foto: CVind i håret - nye fællesskaber

Fortsættes næste side
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Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpemid-
ler hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i Sundhedscenter Tårnby, Kamille-
vej 4, 1 th., 2770 Kastrup.

STAvgANg veD DiABeTeSFOReNiNgeN
Hver mandag kl. 10.00 hele året. 
Du kan vælge at gå 2 km eller 4 
km, den korte rute er i moderat 
tempo, 4 km-ruten er rask i tem-
po. Stave kan lånes eller købes 
af Diabetesforeningen, Tårnby 
lokalforening.
Mødested P-pladsen ved Pleje- 
og Daghjemmet Travbanehuset, 
løjtegårdsvej 98, Kastrup

PeNSiONiSTceNTReT ”SOlgåRDeN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 52 95 00
tirsdag 2. juni kl. 
12.30
Afslutning på strikkeholdet.
onsdag 3. juni kl. 
10.30 - 12.30
Temadag i glas: vi skal lave 
ugler.
torsdag 4. juni kl. 13.00 - 15.30
Seniorshop holder udsalg i caféen.
Fredag 5. juni
grundlovsdag er Solgården lukket
Fredag 12. juni kl. 13.30 - 15.30
caféeftermiddag: erik Rasmussen
Spiller op til dans.
torsdag 18. juni kl. 12.30 - 15.30
Afslutning på sundheds/slankeholdet
på 1. sal i lille foredragssal.
Fredag 19. juni kl. 12.00 - 16.00
Sommerfest med tema: WeSTeRN 
Billetter kan købes i caféen fra 26. maj.
onsdag 24. juni kl. 13.15 - 15.30
Bankospil
torsdag 25. juni kl. 9.30 - 17.00
Skovtur til Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm, med spisning i golfklub-
ben ved siden af. (se opslagstavle)
www.taarnby.dk/solgården

BORDiNgHUS
tårnby kommunes 
Pensionisthus 
klitrose Alle 30 
tlf. 3250 7395
åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 
Onsdag kl. 9:30 – 11.30 
Torsdag kl. 9:30 – 11:30 
Fredag kl. 14:00 – 17:00 (sidste fredag i måneden kl. 13.00) 
lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til ar-
rangementerne i Bordinghus. er du interesseret i at se hvad der sker 
i huset og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik inden for tirsdag, 
fredag eller søndag, der hygger vi os som regel med kaffe og kage. 

Yderlig information - www.bordinghus.dk 
For bruger i huset er der adgang til pc’er og der er næste altid en, som 
kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den. 

FælleS Aktiviteter:

juni:
Mandag 8. juni Udflugt til Bakken. 
lørdag 13. juni  Kl. 13.00  Telekoret underholder. 
Tirsdag 23. juni Kl. 17.00 Sankt Hans vi starter med fælles spisning,  
  hvor man skal tilmelde sig. Bagefter åbent hus, 
  hvor vi hygge med bålsang.  
Onsdag 24. juni Tur ud af huset, se opslag. 
Fredag  26. juni Fællesfrokost.

juli:
Onsdag 29. juli Tur ud af huset 
Fredag 31. juli Sommerfest med Bordingshus Spillemænd.

AuguSt: Ferie lukket. Start igen tirsdag 1. september.

PeNSiONiSTHUSeT PileHAveN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 32 52 09 72
Mandag lukket – åbent ved særlige  
arrangementer
Tirsdag kl. 9.00 - 16.00 
Onsdag kl. 9.00 - 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00 
lørdag lukket – åbent ved særlige arrangementer 
Søndag lukket – åbent ved særlige arrangementer 
Fredag 5. juni  grundlovsjazz kl. 11.30 – 17.00 
 Fantastisk musik på bondegård med udsigt til   
 Præstøfjord – pris 200 kr.
Tirsdag 9. juni  Billeddag Flensborg turen kl. 15.30 – 17.00  
 For de der deltog i turen 
Torsdag 11. juni  Fællessang + kaffe og kage kl. 10.00 – 11.30 
 Bare mød op – incl. kaffe og kage – 25 kr.
Fredag 12. juni  landbohøjskolens haver kl. 9.30 – 13.30 
 guidet tur incl. kaffe og tapas – 130 kr. billet i PH
Mandag 15. juni  Massagetilbud kl. 9.30 – 12.00 
 Prøv ½ times massage tilmelding i PH
Torsdag 18. juni  Andelslandsbyen Nyvang kl.10.00 – 17.30. Frokost i  
 det grønne, kaffe i Madam Blå – billet 250 kr. i PH
Søndag 21. juni   Midsommer fest i Pilehaven kl.13.30 – 16.30 
  Sommermad, musik og hygge – pris 100 kr. i PH 
Rejse til venedig – huset lukket 23. – 27. juni
Tirsdag  30. juni  Rakkerpak – gratis gadeteater kl.18.00 – 21.00. 
 Tilmelding i Pilehaven
Torsdag 2. juli  Sommerferie kaffebord kl. 14.00 – 15.30. 
 velkommen til hygge inden ferien - gratis
Fredag 3. juli  Dronninge dragter Fr.borg slot kl. 9.15 – 15.00. 
 entre 60 kr. - frokost i Hillerød 135 kr. – bus og metro
Sommerferie lukket resten af juli

PLYSSEN  • UDSTILLING • JUNI
Amager Strandvej 350 • 2770 Kastrup • www.plyssen.dk
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, gratis adgang 
• Se detaljeret program på side 22.
Sommerlukket fra mandag 15. juni til lørdag 8. august

BiBliOTeKeT iNFORMeReR
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

tårnby kommune

Fortsat fra forrige side
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åbningStider
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10
Mandag – torsdag  kl. 9 – 20 
Fredag   kl. 9 – 17 
lørdag   kl. 9 – 15 
Søndag (1.9.-30.4.)  kl. 9 – 15
HUSK at Tårnby Hovedbibliotek er lukket søndage fra 1. maj til 31. 
august.
vestamager Bibliotek, Ugandavej 111
Mandag – torsdag  kl. 10 – 19 
Fredag   kl. 10 – 17 
lørdag   kl. 10 – 14

FeRieSeRvice
Sådan bevarer du din plads i reserveringskøen, når du er på ferie.
gå på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk og log ind. Under ”Min 
konto” og ”rediger brugerprofil” kan du tilføje feriestart- og sluttids-
punkt, så dine reserveringer er på pause indtil du er hjemme igen. 
Alternativt kan du henvende dig i informationen næste gang, du 
kommer på biblioteket eller kontakte biblioteket pr. telefon.
På denne måde bevarer du din plads i reserveringskøen. 
OBS: Denne service gælder kun reserveringer på bibliotekets egne 
materialer.

eR DU jOBSØgeNDe? - få hjælp på biblioteket
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu hjælp til jobsøgende. Du kan 
få hjælp til:
At oprette et cv på jobnet - At søge efter relevante jobs i forskellige 
jobdatabaser - At komme i gang med at skrive en ansøgning - At 
skrive et cv - At sende ansøgninger elektronisk
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10. 

Få hjælp til pc, tablet og mobil i NeTvæRKSTeDeT 
Nu er der Netværksted på både Hovedbiblioteket og vestamager 
Bibliotek. 
Hver onsdag kl. 10.00-12.00 i læringsrummet på 1. sal på vestama-
ger Bibliotek, Ugandavej 111. 
Hver torsdag kl.14.00-16.00 i læringsrummet på 
Hovedbiblioteket, Kamillevej 10.
Der er ingen tilmelding.

3D-PRiNT
Biblioteket har købt to 3D-printere, som vi nu stiller til rådighed for 
bibliotekets brugere hver onsdag kl. 14.00-16.00, samt udvalgte lør-
dage kl. 10.00-14.00 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10.
Frem til september er det følgende lørdage:
• 9. og 23. maj 
• 27. juni 
• 4. og 18. juli 
• 8. og 29. august
lørdag 27. juni og lørdag 15. august er det muligt at printe på vesta-
mager Bibliotek, Ugandavej 111, i tidsrummet 10.30-13.00.
Prisen er 10 kr. i startgebyr og 5 kr. pr. påbegyndt meter plastic. 
læs mere på https://taarnbybib.dk/3d

BiBliOTeKeT RYKKeR UDeNFOR - med idéer til 
sommerferielæsning
Fra mandag 8. juni – fredag 12. juni mellem kl. 14 – 16 kan du møde 
os uden for biblioteket ved Amager landevej. vi står klar med som-
merbogen til dig. 
vi giver gode tips til din sommerferielæsning, og har fundet vores 

bedste bøger frem, så du kan få en god bog med på sommerferien.
i tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor i biblioteket

velKOMMeN Til BiBliOTeKeTS ARRANgeMeNTeR
Du kan hente en månedsoversigt på biblioteket eller se alle planlagte ar-
rangementer på bibliotekets hjemmeside under ”Det sker på biblioteket”

billetbeStilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt frem-
møde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
ved arrangementer, der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kom-
munebiblioteker købes billetter på tlf. 32 51 14 95 eller via www.aof-
amager.dk 
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved 
indgangen.

ARRANgeMeNTeR FOR vOKSNe

eRiNDRiNgScAFé veD STADS- Og lOKAlARKiveT 
sommer - og Hvad sÅ??
vi serverer som sædvanlig kaffe og te, og i leverer jeres fortællinger fra tid-
ligere tider og sammen finder vi sommerferiestemningen fra dengang frem 
igen. Se mere under Stads- og lokalarkivet i informationsannoncen.
Tirsdag 2. juni kl. 14.30. Tårnby Hovedbibliotek. gratis billetter.

akvarelCaFÉ
Måske maler du allerede eller har lyst til at prøve i selskab med andre. i 
akvarelcafeen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i 
gang.
Onsdag den 3. juni kl. 10.00. Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang - uden 
billetter.

dokumentarFIlmkluBBen tÅrnBy doX
viser: Krigerne fra Nord
Den omtalte dokumentar om dansk-somaliske unge, der drager i hellig 
krig i Somalia. De kæmper for den somaliske militante oprørsgruppe Al-
Shabaab. De kæmper for at indføre Sharia-lovgivning i Somalia og resten 
af verden. De kæmper mod den vestligt støttede regering, og dette gøres 
blandt andet ved selvmordsangreb mod civile mål.
instruktøren er selv dansk-somalier, og det har krævet hele hans person-
lige netværk og fire års optagelser at infiltrere den danske gren af ter-
rorgruppen. instr: Søren Steen jespersen, Nasib Farah. Danmark, 2014, 
varighed: 58 min. 
Onsdag 3. juni kl. 16.30. Tårnby Hovedbibliotek. gratis billetter.

sommerkonCert med PIleHavekoret
Synge kan man hele livet - og det gør de af fuld hals i Pilehavekoret, hvor 
alderspræsidenten er 90 år! 
Kom og lyt med, når de fylder biblioteket med sommertoner og sangglæde. 
Korleder Marianne Kragh sidder ved flyglet.
lørdag 13. juni kl. 11.00. Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang - uden billetter.

HvorFor sPIse mellemmÅltIder? 
Det er sundt - Kom og smag!
Synes du det er en jungle og finde frem til hvordan man skal spise sundt? 
To studerende fra Professionsbacheloren i ernæring og Sundhed sætter 
fokus på vigtigheden af sunde mellemmåltider. De giver tips og inspiration 
til at lave sunde snacks og mellemmåltider som kan være med til at give 
dig ekstra god energi i en travl hverdag. 
Der vil også være smagsprøver og dertilhørende opskrifter. 

tårnby kommune
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Arrangementet afholdes af Nathalie og lærke i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker.
Mandag 15. juni. Tårnby Hovedbibliotek. gratis billetter.

en gÅtur og en go´HIstorIe
vi går en tur ad Hjertestien fra vandtårnet gennem Byparken til Ho-
vedbiblioteket. På plænen ved siden af biblioteket runder vi turen af 
med en kop kaffe eller te, mens bibliotekar laura Michelsen læser 
en historie højt.
gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Turen er knap 2 kilometer lang. Rikke Klæsøe og Sara Pors møder 
jer ved rundkørslen på englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sam-
men går vi til Hovedbiblioteket.
Onsdag 17. juni kl. 14.00. Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang - uden 
billetter.

syng dig glad - mIdsommersang
vi varmer op til Sankt Hans aften med midsommersang ude på det 
grønne område ved siden af biblioteket. 
Kom og syng med på vores vidunderlige danske sommersange 
under den (forhåbentlig) blå midsommerhimmel. Marianne Kragh 
tager sit el-klaver med, og vi sætter stole op, så i kan sidde ned 
under sangen. i tilfælde af dårligt vejr synger vi inde i biblioteket, i 
Rotunden.
Mandag 22. juni kl. 16.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.
erindringscafé ved Stads- og lokalarkivet i Tårnby

sommer - og Hvad sÅ??
vi serverer som sædvanlig kaffe og te, og i leverer jeres fortællinger 
fra tidligere tider og sammen finder vi sommerferiestemningen fra 
dengang frem igen.
Se mere under Stads- og lokalarkivet i informationsannoncen.
Tirsdag 30. juni kl. 14.30.vestamager Bibliotek. gratis billetter.

ARRANgeMeNTeR FOR BØRN
FIlmkluBBer – for børn og unge
Bibliotekets filmklubber inviterer indenfor til hygge, 
popcorn og gode film.

hovedbiblioteket
For de 8-10 årige: første onsdag i måneden kl. 16.00 
For de 11-13 årige: sidste onsdag i måneden kl. 16.00

veStAmAger bibliotek
For de 8-10 årige: første mandag i måneden kl. 16.00 
For de 11-13 årige: sidste mandag i måneden kl. 16.00
Følg programmet på www.taarnbybib.dk, hvor du også kan printe 
gratis billetter.
Kom og hør en historie….

HøjtlÆsnIng For Børn
Kom og hør en historie, hver tirsdag kl. ti og hver torsdag kl. to. 
vi har fundet gode bøger frem og læser både op på Hovedbiblioteket 
og vestamager Bibliotek.
vi læser op i tøsehulen på Hovedbiblioteket og i småbørnsområdet 
på vestamager Bibliotek.
Tirsdage kl. 10.00 og torsdage kl. 14.00. Hovedbiblioteket og vesta-
mager Bibliotek. Der er ingen tilmelding, kom bare når i har tid og 
lyst.

BrÆtsPIlkluBBen - for de 8-13 årige
vær med i Hovedbibliotekets nye brætspilsklub. Kom sammen med 

dine venner eller din familie og tilbring en stund i brætspillenes fantasti-
ske verden. vi mødes mandage i lige uger kl. 15-17. 
Din spilbibliotekar stiller en bunke spil til rådighed, men du er også vel-
kommen til at medbringe dine egne brætspil. 
Biblioteket råder pt. over cluedo, Ticket to ride, Small world, carcas-
sonne, Africana, Uno, Kalaha og Rummikub. Spilsamlingen kan udbyg-
ges efter ønske.
vi glæder os til at se dig til en hyggelig eftermiddag på Hovedbibliote-
ket.
Næste gang er mandag 22. juni
Mandag 8. juni kl. 15.00. Hovedbiblioteket. Fri adgang - uden billetter.

FIFa turnerIng - for de 9-13-årige
Denne sommer er der hverken vM eller eM i fodbold. Men fortvivl ikke, 
for nu kan du være med i sommerferiens store fodboldturnering på 
Playstation 4. Der er fede præmier på spil. 
De indledende runder finder sted på Tårnby Hovedbibliotek og Vesta-
mager Bibliotek mandag 29. juni.
De skarpeste målskytter fra hvert bibliotek mødes til finalerunden ons-
dag 1. juli kl. 13 på Hovedbiblioteket.
Mandag 29. juni kl. 13.00. Tårnby Hovedbibliotek og vestamager Bib-
liotek. gratis billetter.

StAdS- og lokAlArkivet

eRiNDRiNgScAFé veD STADS- Og 
lOKAlARKiveT i TåRNBY 
SOMMeR - Og HvAD Så??
Når vi holder ferie i dag, er det ofte noget der foregår i udlandet - men 
hvad med tidligere? lad os mødes og mindes vores ferier, før det blev 
normalt at tage på charterferie. 
Der er sikkert nogen der har haft sommerferiejobs, eller været på telt-
tur et sted i Danmark, og kigget misundeligt på de få der trods alt ople-
vede en af de tidlige charterture.
De voksnes ferie har jo aldrig kunnet stå mål med skoleferien, så hvad 
lavede vi i de lange ferier, når vores forældre passede deres arbejde? 
Der er sikkert nogen der har slidt deres sandaler på en af kommunens 
Sol-kolonier, eller deltaget på en af Gabriel Jensens ferieudflugter.
vi serverer som sædvanlig kaffe og te, og i leverer jeres fortællinger 
fra tidligere tider og sammen finder vi sommerferiestemningen fra den-
gang frem igen.
Tirsdag 2.juni kl. 14.30 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10 
Tirsdag 30. juni på vestamager Bibliotek, Ugandavej 111
gratis billetter.
glemmer du nr. 3, 2015

AlDRig gleMMe
Anden verdenskrig og befrielsen
Bladet kan hentes gratis på bib-
liotekerne så længe oplag haves, 
eller hentes i en printvenlig version 
på taarnbybib.dk, gå ind under 
Stads- og lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et 
abonnement på ’glemmer Du’ 
som nyhedsbrev, så du får bla-
det sendt elektronisk, så snart 
det udkommer.

tårnby kommune
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Lørdag 12. september 2015

www.spraelihavnen.dk

KOM
OG LAD DIG
inspirere!

T-Shirts 300,-
Buks Capri 300,-

Kjole 500,-

T-Shirts 250,-
Buks Capri 300,-

Kom og se 
vores nye flotte 

forår og sommer varer 
Str. 36-52

... og mange flere

SNART SOMMER
- klassisk mode til voksne piger

T-Shirts 350,-
Buks Capri 300,-
Kjole 500,-

Konservative har valgt 
folketingskandidat
Det Konservative Folkeparti i Tårnby 
og Dragør har på opstillingsgeneralfor-
samlingen 23. april, valgt den 28 årige 
Josefine Kofoed Christiansen som 
kredsens nye folketingskandidat.

Josefine har en solid erfaring i poli-
tik og har senest været opstillet til val-
get til Europa Parlamentet i 2014 med 
en ganske flot kampagne, hvor hun fik 
7700 personlige stemmer.

Det er således en erfaren kandidat 
som er kredsens nye kandidat.

Josefine evner at føre offensive 

og stærke kampagner, med fokus på 
konservativ politik med ansvar for de 
svagest stillede, samtidig med, at hun 
evner at have et stærkt fokus på både 
retspolitik, skattepolitik, miljøpolitik 
og familiernes vilkår. 

Kandidatudvalget udtaler:
Josefine har en tilgang til samarbejde 
og dialog som ligger tæt op af kandi-
datudvalget og bestyrelsernes hold-
ninger. Josefine har bevist at hun er en 
slider, der på trods af modgang, små 
økonomiske midler, så giver hun ikke 
op. Det er kvaliteter vi sætter pris på, - 
vi tror derfor at Josefine vil føre en flot 

og synlig valgkamp her på Sydamager.  
Det var en enstemmig generalforsam-
ling, der valgte Josefine Kofoed Chri-
stiansen som kredsens nye kandidat.

Josefine Kofoed  
Christiansen

Bjarne Jensen

Jacob Heering 
Nielsen 

Petur  
Samuelsen

Nye i BankNordik
Bjarne Jensen, 60 år, er pr. 1. maj ble-
vet ansat som privatkunderådgiver i 
BankNordik i rådgivningsfilialen på 
Kongelundsvej. 
Bjarne Jensen har arbejdet i den finan-
sielle sektor i 44 år – herunder en peri-
ode som privatrådgiver hos EDC Mæg-
lerne. Han har senest haft sit virke som 
privatkunderådgiver i Sydbank i Køge. 

Jacob Heering Nielsen, 30 år, er 
ansat som privatkunderådgiver i 
BankNordiks Amager afdeling. Han 
kommer fra lån & Spar Bank, hvor han 
har været i over otte år. Jacob Heering 
Nielsen har stor erfaring med rådgiv-
ning af privatkunder herunder bolig- 
og investeringsrådgivning.

Petur Samuelsen, 35 år, er ansat som 
privatkunderådgiver i BankNordiks 
Amager afdeling.

Han kommer fra Jyske Bank, hvor 

han har været ansat i over otte år. Pe-
tur Samuelsen har bred viden inden 
for rådgivning af privatkunder og min-
dre erhvervskunder. 
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Så nærmer sommeren sig med hastige skridt  
- er dine ben sommer klar?

I en voksbehandling er før- og efterbehandling meget vigtig for et 
godt resultat.

Få en behagelig voksning af dine ben eller fra knæene og ned ...

Behandlingen består af desinficering - herefter voksning - en lækker 
lavendel-olie til at fjerne evt. voksrester og til sidst en skøn tea tree 
olie som desinficerer og plejer huden. 220,- kr / 370,- kr.

Ansigtsbehandling på 30 minuter, som består af rens - peeling - 
skøn maske - og god plejende kvalitets-creme, der passer til din 
hudtype 220,- kr.

Vi er på korsvejsmarkedet lørdag 6. juni 
- på stand 12 C

 Kom og se vores nye spændende varer...

KLIPPE / STUEN

Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

Klip   209,-   159,-
vask, klip og føn   250,-   189,-
vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper    50,-
Retning af øjenbryn   39,-

Åbningstider:  
Tirs – tors:  9:30 – 17:30
Fredag:  9:30 – 18:00
lørdag:  9:30 – 15:00

Lokaleindvielse med drama
Tårnby Gymnasium har fuld-
endt sit byggeprogram med 
en fuldt ekviperet teater/
dramasal

Af Terkel Spangsbo  
Foto: Kathrine Aggebo

Faget drama på skoler og 
gymnasier har ikke altid væ-
ret lige nemt at definere. 
Hvad var det for noget?

Var det teater, ikke kun. Var 
de personlighedsudviklende, 
ja så sandelig. Var det tids-
spilde og pjank? Det mente 
flere (men færre efterhån-
den, som faget udviklede sig). 
Kunne det bruges – og i givet 
fald til hvad? 

Ved indvielsen af sidste 

skud på Tårnby Gymnasiums 
byggeepoke gav dramalærer 
Solveig Andersen gennem 25 
år noget af svaret.

- I år er det 25 år siden faget 
drama flyttede ind i fagræk-
ken på TG. Vuggen var et yd-
mygt lokale – tidligere sprog-
laboratorium – med en lille 
forhøjning på 40 centimeter 
og knap 4 kvadratmeter. Vi 
delte det med mediefag – og 
var glade. Der var et hold og 
en lærer.

- Faget er vokset og blom-
strer, og vi er tre lærere. Og 
nu skal vi og vores unikke fag 
flytte ind i dette herlige bolig-
kompleks - med magiske rum.

Lokalerne
Det magiske rum er bygget 
op omkring den tidligere pi-
gegymnastiksal. Selve salen 
er omdannet til et scenerum 
med mobil publikumsopbyg-
ning. Her vil revyer, musicals 
og andre opførelser finde 
sted under de bedste forhold. 
Tidligere blev gymnasiets 
festsal benyttet med de ska-
vanker og begrænsninger, det 
rum har til teater og musik.

Omklædningsrum og an-
dre sidelokaler er omdannet 
til prøvemiljøer, hvor studier 
i tekst og samspil kan finde 
sted i ro og mag. Drama hand-
ler også om at turde overskri-

de personlige grænser – det 
gøres bedst i trygge rammer.

verden bringes ind
- Forestil jer gulvet – funda-
mentet – her står vi på den 
globale kultur og kulturhisto-
rie. Vi møder Englands Shake-
speare, Frankrigs Molière, 
Tysklands Brecht, Italiens Fo 
– ofte med rod i de græske 
tragedier. Somme tider når vi 
helt til Japans No-teater, men 
vi kommer altid tæt på den 
nordiske skuespiltradition – 
Holberg, Strindberg, Ibsen og 
Knutzon, sagde Solveig An-
dersen, der som TGs dramati-

ske ildsjæl og slider gennem 
mange åre var den der holdt 
festtalen og klippede snoren 
ved den officielle ibrugtag-
ning.

- Kreativiteten frisættes; 
vilde blomster foldes ud i 
noget der ligner kaos – nogle 
visner, andre plukkes – kaos 
bliver til orden. 

- Og her tager entrepre-
nørskabet over. De kreative 
forestillinger skal omsættes i 
en praksis, der er er tilpasset 
mulighederne. Beslutninger 
skal tages med respekt for 
den enkelte og det fælles 
mål. Der skal arbejdes disci-
plineret, fiktionens figurer 
skal gøres levende, gives et 
sprog. Øvelse gør mester, så 
der  øves.

Solveig Andersen, danse- og dramalærer har fået drama på 
skemaet og i eget lokale - inden hun til ferien går på pension.

Siderummene er indrettet 
til øverum. Her et tidligere 
baderum.
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RedBuzzRun for en bedre skoledag

Lærer Peter Wesselhof fra Pilegårds skolen plus de tre 
vindere Louise, Julie og Rikke samt projektleder Louise 

Bergmann Sørensen.

Louise, Julie og Rikke fra 
9.k på pilegårdsskolen fik 
i maj overrakt et diplom 
og 15.000 kroner så deres 
ide kan realiseres

Konkurrencen var en del 
af projekt Skab Morgenda-
gens Skole på Københavns 
Universitet, hvor formålet 
var at bruge den nyeste 
viden om fysisk aktivitet 
og ernæring til at skabe en 
sundere skoledag for ele-
verne. 

9.k på Pilegårdsskolen 
havde den bedste idé ud af 
de i alt 81 forslag inden for 
kategorien ”Hvordan får vi 
mere bevægelse ind i sko-
ledagen.”

Eleverne louise, Julie 
og Rikke havde udviklet 
og illustreret vinder-idéen 
’RedBuzzRun’, som går ud 
på at opsætte to røde buzz-
knapper – en nedenfor og 
en oven for skolens trappe 
– som bruges til at tage tid 
på, hvor hurtigt man kan 
løbe op ad trappen. 

Det indbyggede stopur 
skal så huske tiderne, så 
man kan lave konkurrencer 
om ugens/månedens/årets 
hurtigste tid. Med elever-
nes ord vil denne løsning 
”gøre det sjovt at tage trap-

pen og man får pulsen op”. 
De havde illustreret ideen 
med fotos af trappen og en 
gang, hvor ’RedBuzzRun’ 
kunne sættes op.

Nudging kontra påbud
Der var rigtig mange gode 
forslag til både udendørs 
og indendørs tiltag, der 
ville skabe bedre rammer 
for bevægelse. Valget faldt 
på ’RedBuzzRun’, fordi ide-
en er et innovativt bud på, 
hvordan man kan skabe be-
vægelse, der tiltaler elever-
ne, ved at udnytte skolens 
eksisterende rammer på en 
ny måde. 

- Vi var enige om, at løs-

ningens underholdende 
konkurrenceelement vil be-
tyde, at eleverne bevæger 
sig mere, sagde projektle-
der louise Bergmann Sø-
rensen, der også var dom-
mer i konkurrencen.

 Desuden var dommerne 
begejstrede for at ’Red-
BuzzRun’ benytter ’nud-
ging’ frem for regler og 
påbud. 

- Det har været spænden-
de at få indsigt i, hvad der 
tiltaler eleverne. Vi mener, 

at denne ide kan være et 
eksempel for andre skoler, 
da løsningen kommer alle 
elever til gode og kan til-
passes skolens rammer og 
ønsker, for eksempel ved 
at sætte en timer på, så den 
kun virker i ét frikvarter, 
fortæller louise Bergmann 
Sørensen.  jli

inkl. moms og montering

NYGAMMELT KØKKEN
køkken, bad og garderobespecialister siden 1985Du er altid

velkommen i vores
showroom på Amager,

så kom forbi og se vores
store udvalg i køkken-

låger, bordplader,
greb mv. og få en
god køkkensnak

SPAR 20%  

Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup
38 79 16 14, www.nygammelt.dk

  

showroomets åbningstider
Mandag til onsdag 10.00-16.00
1. lør i måneden 10.00-13.00

Der er hjælp at hente, hvis du har et køkken, som er for godt til at 
smide ud, men alligevel langt fra indbydende. Hvis planløsningen
er i orden, og skabene ikke fejler noget, så kan du med stor fordel 
udskifte låger og bordplade. Vi renoverer dit køkken på kun 1 dag!

SKIFT IKKE KØKKEN - SKIFT KØKKENLÅGER

FØR PRIS 15.855,-
SPAR 2.268,-
NU

KUN

VÆLG MELLEM 
CREME, HVID OG SORT

 
gælder hele juni 2015

13.587,-

PRISEKSEMPEL
10 højglans folielåger, 
5 skuffefronter, 15 greb,
20 hængsler samt
kørsel og levering

PÅ HØJGLANSLÅGER I FOLIE

Vi har modtaget:

Vi skal kunne 
betale kontant

Af Martin Henriksen, MF for DF

Det er uforståeligt, at regeringen nu 
vil fratage danskerne mulighed for at 
betale med kongens mønt i en ræk-
ke butikker. Endnu engang ser vi et 
tvangstiltag fra regeringen, som især 
vil ramme vores ældre. 

Den ansvarlige minister Henrik Sass 
larsens snak om, at folk, der ikke har 
dankort eller Mobilepay, bare ”må 
komme ind i kampen” er arrogant og 
utilstedelig. Nej, det er regeringen, 
der må komme ind i kampen! I Dansk 
Folkeparti er vi modstandere af rege-
ringens gentagne mangel på omtanke 
og omsorg over for almindelige men-
nesker.

Vi skal udvikle vores samfund så 
godt vi kan. Men alt med måde. 

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X
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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!

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af 
den lokale låsesmed

lÅseBussen
32 52 50 00

smedekærvej 6
2770 kastrup

FINN 
RUDAIZKY

O�
Stem
personligt 
på

Møllevej 72
Tlf. 26 44 26 17

www.amagerkattepension.dk

AMAGER  
KATTEPENSION

Husk www.
taarnbybladet.dk

Når en levende lærer er død
Tanker efter mindeordene 
ved Eilert Larsens bortgang

Af Per F. Pedersen

Tårnby Bladet bragte i sidste 
nummer som andre blade 

flotte mindeord i forbindelse 
med min gamle historielærer 
Eilert larsens alt for tidlige 
bortgang. Og igen blev man 
bragt en tur ned ad Mindernes 

Allé. Som jeg jo bliver, hver 
gang jeg ser et dødsbudskab 
om et menneske, hvis veje på 
et tidspunkt er blevet krydset. 
Man standser uvilkårligt op, 
mindes den afdøde og ikke 
mindst hvad personen har 
betydet for én selv og andre. 
Hvilke finger- og fodaftryk 
efterlader vedkommende til 
vi, der lidt endnu holder den 
gående i denne verden.

For mit vedkommende går 
tankerne tilbage til historie-
timerne i realen på Pilegårds-
skolen, hvor min klasse havde 
den lykke at få Eilert larsen 
som manuduktør udi verdens-
historien i hele tre år. 

Og Eilert var en personifi-
cering af historien; han var 
Hitler, han var Stalin, han var 
Churchill, lenin, Trotsky, Ca-
stro, Kennedy og mange flere, 
når han spankulerede frem og 
tilbage foran tavlen og leven-
degjorde det, der gik forud for 
vores daværende nutid. 

Og han gav os dermed de 
mest optimale muligheder 
for fremover at begribe den 
virkelighed, som vi naturlig-
vis ville blive en del af kort 
tid efter. Muligheden for at 
forstå nutidens tildragelser 
og give en chance for en kry-
stalkugle til fremtiden ligger 
indlysende begravet i vores 
fortid. Har man ikke begreb 
om det historiske fundament, 
vi står på i dag, giver nutidens 
hændelser selvsagt ikke me-
gen mening. Næsten alt har jo 
sine grunde.

Således sidder jeg i dag 
tilbage med en stor taknem-
melighedsgæld til min gamle 

historielærer, der som den 
fantastiske pædagog og ora-
toriske begavelse, han var, 
evnede at gøre fortællingen 
levende og dermed motive-
rende for en flok snotforvir-
rede hormon-inficerede og 
68’oprørsindbildske langhå-
rede realskoleelever.

hvad nu hvis man ikke ...
Tankerne går derpå naturligt 
videre til de andre skolelæ-
rere, der satte uudslettelige 
indtryk og input. Hvad var hi-
storien uden geografilæreren, 
der satte tingene i et yderli-
gere perspektiv? Hvad skulle 
vi have gjort uden vores dyg-
tige sproglærere udi engelsk, 
tysk og latin, der har gjort det 
muligt at rejse rundt i verden 
og få syn for sagn, herunder 
at kunne kommunikere med 
lokalbefolkninger derude og 
ikke mindst skabe livslange 
venskaber med folk fra frem-
mede egne. 

Hvilket job ville man have 
haft i dag, hvis ikke ens dygti-
ge dansklærere havde bibragt 
én evnen til at skrive, læse og 
kommunikere i øvrigt. Hvor 
havde man været, hvis man 
ikke havde kunnet ”regne den 
ud” med hjælp fra sine regne-
lærere. Og så videre. Hvor 
meget skylder vi ikke hver 
især mange af de mennesker, 
der som deres livsgerning har 
valgt at bringe efterfølgende 
generationer viden og færdig-
heder?

Og tænker man tanken 
videre: Hvor meget skylder 
vi ikke de andre, der væl-
ger at give noget af sig selv 

som spejderledere, fodbold-, 
håndbold-, alt mulig-andet-
trænere eller noget andet in-
den for fritidsaktiviteter for 
børn og unge. Forskning i de 
såkaldte ”mælkebøttebørn”, 
der bliver i stand til at ryste 
den sociale arv af sig og klare 
sig som helt normale menne-
sker og blive til gode, solide 
samfundsstøtter, viser jo ube-
tinget, at netop en engageret 
skolelærer, pædagog, skak-
klubformand, svømmetræner 
eller andre af samme kaliber 
med så godt som 100 pro-
cents sikkerhed står bag den 
unge, der bliver i stand til at 
ryste sine nok så tvivlsomme 
opvækstvilkår af sig.

Jo, vi har som mennesker og 
samfund rigtig meget at takke 
denne særlige persontype for. 
Og har vi ikke alle mødt dem, 
når vi tænker efter?

Tilbage til Eilert: Udover de 
nævnte tillidsposter og frivil-
lige jobs, han overkom ved 
siden af sit arbejde, husker 
jeg ham også som manden, 
der helt af egen drift stillede 
op med sin guitar og blev en 
ganske væsentlig del af det 
musikalske bagtæppe de to 
gange, vi i det ved den fatale 
politireform hedengangne 
Tårnby Politi valgte at opføre 
en flot revy, første gang ved 
vores Politiforenings 25 års 
jubilæum. 

Eilert var også en festlig fyr, 
der som nævnt af andre aldrig 
bragte sig selv forrest i ram-
pelyset.

Æret være Eilert Larsens 
minde!
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Min første vandretur
De grønne pigespejdere i 
Tårnby, har i Kr. himmel-
fartsferien været på vandre-
tur i sverige

Af Eva Holm-Rasmussen

Jeg skulle på min første van-
dretur. Selvom jeg har været 
spejder hos De grønne pige-
spejdere i 38 år, har jeg aldrig 
været på vandretur med fuld 
oppakning over flere dage.  
Jeg var lige så spændt som 
mine veninder. Nogle havde 
prøvet det før, og andre havde 
det som mig og var nybegyn-
dere.

Vi stod fem friske pigespej-
dere, forventningsfulde og 
klar i lufthavnen. Klar til i fem 
dage at skulle vandre i Skåne 
og Blekinge.

Vi går ombord på toget til 
Sverige og begynder turen 
mod Bromölla, hvor vi købte 
ind til alle dagene. Madvarer-
ne blev herefter fordelt i vo-
res rygsække, så vi alle fik lige 
et par ekstra kilo på ryggen.

Det var planlagt at vi ville 
sove på en overnatningsplads 

syv kilometer uden for byen, 
men det endte med at vi gik 
længere og vi måtte slå vores 
bivuak op bag nogle vækst-
huse. Det var et ganske fint 
og uforstyrret sted, og vi kun-
ne rolig lægge os til at sove. 
Trætte og ømme efter første 
dag på de svenske stier.

Vi vågnede op til strålende 
solskin. Efter havregrøden var 
vi klar til at gå videre. Dagens 
etape var på 25 kilometer. 
Men da vi allerede havde gået 
længere dagen før, var turen 
til næste overnatningssted in-
den for rækkevide.

Optaget i naturen
Vores ønske om at nå frem til 
overnatningsstedet tidligt og 
før andre dukkede op, gik ikke 
helt efter planen og shelteren 
var optaget. Endnu engang 
måtte vi frem med presennin-
gerne og lave en bivuak.
  Fødderne var ømme og tu-
rens første vabler var ankom-
met. Jeg havde selv gået mig 
til tre styks. Her fik jeg så lært 
på den hårde måde, at nye 

støvler nok skulle være gået 
til inden, jeg kastede mig ud 
på en længere vandretur.  
Vablerne blev behandlet, og 
så var vi klar til at krybe i so-
veposerne.

Vi sov længe, meget længe 
næste dag, og vi kom ikke ud 
af poserne før langt op af da-
gen, og derfor kunne vi ikke 
helt nå vores næste overnat-
ningssted. 

I stedet besluttede vi at 
tage bussen så langt op vi 

kunne nå, og så finde et over-
natningssted der. Men så 
langt nåede vi ikke. 

Et lift til ømme fødder
Da vi stod af bussen, kunne vi 
ikke rigtig komme videre, og 
en forælder som var i nærhe-
den tilbød at komme og hente 
os, og så kunne vi jo komme 
med til deres sommerhus og 
overnatte der. 

Vi var ikke længe om at 
beslutte os for at tage imod 
tilbuddet, da vores fødder var 

meget ømme og vores ryg-
sække var tunge. 

Resten at turen var vi i som-
merhus og vandrestøvlerne 
holdt pause.

Det var min første vandre-
tur. Ikke så lang som planlagt, 
men super hyggeligt.

Meget har jeg fundet ud af 
på denne tur. Blandt andet at 
man aldrig bliver for gammel 
til at prøve noget nyt og til at 
lære nye ting.

De grønne pigespejdere 
var i Kr. Himmelfartsferien 
på vandretur i den smukke 
sydsvenske natur. Det blev 
til mange kilometer med 
ømme fødder og godt kam-
meratskab til følge.

Vores land - dit valg

Stem personligt 
Paw Karslund

Vi har modtaget:

Nej tak til mere formynderi

Vi har modtaget:

Ros for flere pædagoger
Vi har modtaget:

Kan du stole på Løkke?

Af Søren-Michael Pihl, Kon-
servativ Folketingskandidat, 

København.

Nationalbankens direktør, 
lars Rohde, går med tanker 
om at det skal være forbudt 
i Danmark at optage i af-
dragsfri lån i fast ejendom. 
Danskerne kan åbenbart ikke 
forvalte deres privat økonomi 
fornuftigt - derfor skal staten 
blande sig. 

Tak for tilliden, siger jeg. 
Men som konservativ mener 
jeg ikke, at staten skal be-
stemme, hvordan og hvornår 
jeg nedbringer min gæld, 
uanset hvad der stilles som 
sikkerhed for den.   

I lyset af, at de offentlige 
kasser allerede opsuger og 

disponerer over 1.000 mia. 
kr., så synes jeg, man bør vise 
borgerne den tillid, at vi selv 
får ansvaret for de stumper, 
der er tilbage. 

Det danske realkreditsy-
stem har vist sin styrke gen-
nem årtider, fordi sikkerhe-
den har været i realværdier, 
ikke fordi lånene har haft en 
bestemt afdragsprofil. Med 
de afdragsfri lån blev der åb-
net nye muligheder, som har 
været med til at frigøre penge 
til investeringer og forbrug. 
Det har Danmark haft brug 
for. Derfor skal vi sørge for at 
realkreditsystemet fortsat ud-
vikles, så det kan være med til 
at understøtte en levende og 
moderne økonomi. 

Flere pædagoger giver mere 
nærvær i daginstitutionerne

Af Jan Poulsen og Nina Hem-
mingsen, faglige sekretærer i 

BUPL Hovedstaden

Børn og forældre kan se 
frem til lidt flere pædagoger 
i daginstitutionerne. Og det 
er glædeligt, at politikerne i 
Tårnby prioriterer at bruge de 
cirka 2 millioner kroner, der er 
afsat på finansloven, og som 
kommunen kan modtage, til 
mere pædagogisk personale.

Vi glæder os over, at politi-
kerne har været enige med os 
i at bruge pengene på at øge 
det pædagogiske personales 
timetal. Det er dog helt afgø-
rende, at lederne på instituti-

onerne efterlever den politi-
ske beslutning og bruger pen-
gene på at øge timetallet for 
personalet, når pengene kom-
mer ud på institutionerne. 

Vi ved, at pædagoger ople-
ver, at de er presset i deres ar-
bejdsdag - især i ydertimerne, 
hvor en enkelt pædagog ofte 
må tage sig af mange børn. Og 
vi ved, at det giver anledning 
til stor bekymring blandt for-
ældrene, når der ikke er tid og 
personale nok til nærvær og 
omsorg. Det er frustrerende 
for børn, forældre og pæda-
goger fordi vi ved, hvor stor 
effekt det har, når der er flere 
pædagoger.

Forskning på det pædagogi-
ske område dokumenterer, at 

flere pædagoger og mere tid 
til børnene er en god investe-
ring. I højkvalitetsdaginstitu-
tioner, hvor der er tid og mere 
uddannet personale, viser 
forskningen positive effekter. 
Børnene har mindre stress, 
hvilket har stor betydning for 
barnets sproglige, sociale og 
kognitive udvikling, som på 
sigt betyder, at børnene får en 
bedre uddannelse, er mindre 
kriminelle og klarer sig bedre 
på arbejdsmarkedet.

Bedre normeringer, især i 
ydertimerne, giver mere ro i 
daginstitutionerne, mere tid 
til nærvær og omsorg for bør-
nene og styrker samarbejdet 
med forældrene. 

Af Maja Panduro, politisk 
ordfører (S)

Forleden kunne man læse, at 
lars løkke Rasmussen lover 
et skattestop, hvor ingen skat 
eller afgift må stige. 

Det lyder forjættende, men 
er nok for godt til at være 
sandt. Sidst løkke var stats-
minister havde han også et 
såkaldt skattestop, men alli-
gevel øgedes skatter og afgif-
ter med 24 milliarder kroner 
for erhvervslivet. Ja du læste 
rigtigt 24 milliarder kroner, 
selvom der var skattestop. 
Spørgsmålet er, om man over-
hovedet kan stole på løkke i 
pengesager. 

Se hvor mange skattelettel-

ser løkke lover. Indtil videre 
har han snakket om skattelet-
telser til banker, olieselska-
ber, arvinger til store formuer, 
topskatteydere og bilejere, 
for bare at nævne nogle. Men 
det er jo sådan, at skattelet-
telser skal finansieres, ellers 
ender man med at tørre reg-
ningen af på andre - og det 
klæder ikke en statsminister-
kandidat som løkke. 

Og når man spørger, hvor 
der skal skæres ned og hvor 
høj brugerbetalingen skal 
være ved lægen, så kommer 
der ikke noget svar.

Så spørgsmålet er, om du 
overhovedet kan stole på løk-
ke i pengesager?

Stærkt forkortet af red.

Stærkt forkortet af red. Stærkt forkortet af red.
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hOFOR har kåret det vinder-
forslag, der skal sikre den 
grønne omstilling af Ama-
gerværket

Amagerværket bliver Køben-
havns nye grønne udsigts-
punkt med unik adgang til 
kraftværket i form af nyt ud-

sigtspunkt over København 
og mulighed for et blik helt 
ind i værkets maskineri.

HOFOR, der leverer fjern-
varme til over 500.000 kø-
benhavnere, er i gang med at 
omstille varmeproduktionen 
på Amagerværket fra kul til 
bæredygtig biomasse. Det 

sker som del af Københavns 
mål om at blive verdens før-
ste CO2-neutrale hovedstad i 
2025.

Derfor er det nødvendigt 
med en ombygning af vær-
ket, men det har ikke været 
en let opgave for arkitekterne 
at komme med bud på en 

løsning, for HOFOR har stillet 
svære betingelser i form af 
en stram økonomisk ramme 
og krav til ombygningens 
æstetisk af hensyn til omgi-
velserne.

Op og se ud
Der bliver mulighed for fra 
nært hold at kigge ind i vær-
ket, idet der etableres en 
trappe langs den 200 meter 
lange bygning der i over 40 
meters højde ender i en grøn 
udsigtsplatform hvor besø-
gende kan lære mere om sko-
ven og omstillingen til bære-
dygtig energi.

Noget, der ikke er set før 
andre steder, og som HOFOR 
håber vil blive et interessant 
og anderledes udflugtsmål 
for københavnerne. 

- Omstillingen af HOFORs 
varmeproduktion til bære-
dygtig biomasse er helt afgø-
rende for Københavns mål om 
CO2-neutralitet i 2025, siger 
administrerende direktør hos 
HOFOR, lars Therkildsen. 

- Vi skal kombinere høj 
forsyningssikkerhed og for-
nuftig økonomi af hensyn til 
kundernes pengepung. Det 
er glædeligt, at selv om vi 
har haft behov for at presse 
citronen, hvad budgettet an-
går, så er det lykkedes at få et 
visionært bud, der vil klæde 
København. 

- Og som jeg håber og tror, 
at byens borgere også bliver 
glade for, idet de får en unik 
mulighed for at komme helt 
tæt på værket.

spanger

Fakta om ombygningen af 
Amagerværket:
• Den nye kraftværksblok på Amagerværket har fået nav-
net ’BIO4’ og forventes at stå færdig i 2020.
• bIO4-blokken vil fyre med bæredygtig biomasse i form 
af træflis.
• Gottlieb Paludan Architects er hovedrådgiver for arki-
tektprojektet med Møller & Grønborg som landskabsarki-
tekt og Speirs + Major som lysdesigner.

De besøgende inviteres til at bevæge sig op gennem facadens skov af stammer via en spekta-
kulær trappe, der ender i en beplantet udsigtsplatform, hvor de kan lære mere om energifor-
brug, produktion og bæredygtighed.

Det gennemgående 
tema er skoven som 

sted og som kilde 
til CO2-neutralt 

biobrændsel. Skov-
temaet udfoldes i 

facadebearbejdnin-
gen ved at ophænge 

træstammer, som 
både på afstand og 

nært hold skaber 
overraskende æste-

tiske og rumlige 
oplevelser.

Marinehjemmeværnet i Dragør indbyder til NAVY DAY på 
DRAGØR FORT ’for 29. gang’

GRUNDLOVSDAG fredag 5. juni 2015 kl. 13.00 - 16.30

PROGRAM:
•  Marinehjemmeværnsfartøj MHV 911 BOPA er åben for besøgende i den  
 gamle færgehavn, og der vil være demonstration af gummibåde og materiel.
•  Søværnet kommer forbi med et patruljefartøj af Diana klassen.  
 Der holdes åbent skib, samtidig med BOPA.
•  Flyvevåbnets redningshelikopter EH-101 lander på græsarealet i løbet af eftermiddagen, 
 hvor helikopteren kan beses. 
•  Dragør Brandvæsen viser materiel, og der er mulighed for de mindste at prøve  
 vandkanon og ”røgdykning”. 
•  Københavns Politi Station Amager viser deres køretøj og materiel.
•  Falck viser deres nyeste grej inden for ambulancetjeneste og behandlingsteknik. 
•  Brand & Redning fra Københavns Lufthavn viser redningsfartøjet ’Airport Rescue’  
 frem i fortets havn, hvor der også vil mulighed for at prøve livreddende førstehjælp.
•  Desuden vil Brand & Redning præsentere et af de store brandslukningskøretøjer.
•  Kystartilleriforeningen viser film fra ”Den gang der var kystbasser til”.
•  Amager Marineforening viser udstilling og fortæller om foreningens arbejde  
 gennem 26 år.
•  Skoleskibsforeningen DANMARK fortæller om dengang og nu.
•  Kvindelige Marineres Musikkorps kommer kl. 14.00 spiller og på fort pladsen.
•  Vallensbæks Modelskibs Klub viser de sidste modeller. 
•  Lions Club varetager tombola og lotteri. Overskuddet heraf går til støtte for  
 hjælpearbejdet i Dragør Kommune.

Vi vil se om vi igen i år kan få liv i Fortets gamle hovedmaskiner.
På fortet er det muligt at købe is, grill pølser og velskænket fadøl.

Bemærk: Al ophold og færdsel sker på eget ansvar.

Med venlig hilsen og på gensyn GRUNDLOVSDAG
Jan Sigsgaard, Kaptajnløjtnant 

NAVY DAY på        DRAGØR FORT

Amager Bakke 
får grønt 
udsigtspunkt 
som nabo

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE
Klip 150,-
Pensionist 130,-
Drenge u/ 12 år 130,-
Gl.dags barbering 100,-

DAME
Klip 200,- 
Pensionist 180,-
Pige u/ 12 år 160,-

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

Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDESS
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Alle har ret til 
vind i håret
Den 30. maj ruller vores tre lækre 
rickshaws - og alle andre interes-
serede cyklister - på sommertur til 
Fælleden ved Naturcenter Amager
Cykling uden alder startede i Køben-
havn for to år siden. Nu har ca. 40 
kommuner taget ideen til sig med at 
lade frivillige rickshawpiloter give 
deres ældre naboer vind i håret og 
gode oplevelser. Ca. 200 rickshaws og 
600 piloter sørger for, at bevægelsen 
Cykling uden alder spredes og vokser. 
Ideen går ud på, at give de ældre mu-
lighed for at komme ud i bylivet eller 
lokalsamfundet og få nogle gode op-
levelser under mottoet ’Ret til vind i 
håret’.  
Vi mødes 30. maj foran Tårnby 
Hovedbibliotek, Kamillevej 10 kl. 
10.00 og ved Plejehjemmet Uganda-
vej, Ugandavej 149 kl. 10.30. Derfra 
cykler vi sammen ud på fælleden og 
nyder en lille forfriskning. 
Yderligere information om ini-
tiativet og foreningen på: www.
cyklingudenalder.dk eller facebook.
com/cyklingudenalder

Det lindrer at tale om det

Frivillige har startet kræft-cafe i 
sundhedscentret
Fire frivillige, der selv har kræft inde 
på livet står i spidsen for en såkaldt 
kræft-café, et fristed som vil holde et 
månedlig møde for andre i samme si-
tuation.

Ved det første møde fortalte sogne-
præsten fra Tårnby Kirke, Karsten Møl-
ler Hansen, om nogle af de mennesker 
med sygdom, som han havde mødt 
gennem sit virke.

Hos Karsten Hansen, der har været 
hospitalspræst i otte år, kan man få 
et frirum, hvor man ikke behøver at 

være stærk. Karsten fortalte, at man 
altid er velkommen til at snakke med 
ham, uanset om man er sognebarn el-
ler ej. Mødet viste et stort behov med 
15 fremmødte. Der blev ordentlig delt 
erfaringer hen over bordene.

Et fristed
Cafeen er tænkt som et fristed, hvor 
der er plads til både sjov og alvor. Mål-
gruppen er mennesker der på den ene 
eller anden måde har været i forbin-
delse med cancer, herunder pårøren-
de og andre berørte.

På sigt skal det naturligvis være 
brugeres ønsker og behov, der skal 
styre hvilket indhold cafeen skal have. 
Man vil blandt andet forsøge at koor-
dinere cafeen med interessante fore-
drag i SundhedsCentret.

- Der skal også være plads til, at man 
kan have en dårlig dag, og at man kan 
hjælpe hinanden med at finde håb og 
støtte, fortæller en af initiativtagerne 
Carina Holmboe Jakobsen.

På første dag havde cafeens frivil-
lige allieret sig med andre frivillige 
medarbejdere fra SundhedsCentret 

og fra kommunen. De vil på skift være 
til rådighed for cafeens brugere både i 
fællesskabet og for en personlig snak, 
hvis der skulle være behov for det. 

tsp
INFO:
Kræft-caféen åbner hver anden 
torsdag i hver måned (minus juli og 
august), kl. 15-17 i SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1.
Yderligere oplysninger: Carina Holm-
boe Jakobsen: cafetaarnby@gmail.
com (frivillig koordinator)

 



1
8

 T
å

R
N

B
y

 B
lA

D
ET

 J
U

N
I 2

0
1

5 Du kan hente foto fra Facebook, Instagram, Picasa og lignende direkte ned til 
vores computer og vi kan - som en af de få på Amager -  printe dem ud som 
flotte og glansfulde klassiske papir-billeder i stor størrelse - og vi har også 
rammerne, hvis du vil lave gaver.

Billederne kan leveres på en time, dagen eller tre dage efter

CARSTEN’s FOTO OG VIDEO, SKOTTEGÅRDEN 4 
• 2770 KASTRUP • Tlf.: 32 51 34 77 • 

• www.carstensfoto.dk •

Digitale fotos fra iphone 4-5-6 og ipad 

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 filia-
ler og aftal et uforpligtende møde. 

Eller se mere på al-bank.dk.

Udendørs aktiviteter nu i tørvejr
Rejsegilde hos FDF Korsve-
jen – igen! Terrassebyggeri 
brugt som uddannelse

Sidst i maj fejrede FDF Kors-
vejen at opførelsen af deres 
overdækkede terrasse nu 
nærmer sig sin afslutning. 
Der er blevet lagt 140 m2 fli-
ser og herpå opfører man en 
overdækket terrasse på 8 x 8 
meter, så man i fremtiden vil 
kunne lave en masse aktivite-
ter udendørs, uanset hvilket 
lune det danske vejr har valgt 
at være i. 

Sådan et projekt er ikke 

helt billigt, så FDF’erne har 
allieret sig med Teknisk Skole 
og et hold SKP-elever, som 
fandt projektet spændende 
og relevant for deres uddan-
nelse. Det betyder, at det ikke 
bliver arbejdslønnen, som 
dræner kassen. 

FDF’ernes omkostninger er, 
at de må vente på det rele-
vante tidspunkt for lærlinge-
nes uddannelse med at bygge 
og at teknikken skal forholde 
sig til uddannelsens pensum. 
Desuden tager byggeriet lidt 
længere tid og naturligvis 
skal alle meterialer, træ, søm 

og skruer, beslag og diverse 
betales af FDF.

Et rejsegilde hører med
Selvom der altså er tale om 
elever under uddannelse, og 
ikke professionelle tømrere, 
så skal de naturligvis ikke 
snydes for lidt festivitas, og 
derfor blev der arrangeret 
rejsegilde med øl, vand og 
grillede pølser og ikke mindst 
en hjemmelavet krans til at 
hænge i toppen af bygningen. 

13 år siden sidst
Sidst man holdt rejsegilde 
hos FDF’erne var i sommeren 
2002, hvor man var i gang 
med opførelsen af kredshuset 
”Grunden”. Huset blev den-
gang først indviet i 2005, men 
så længe er det ikke planen at 
der skal gå denne gang!  

Overdækningen bliver præ-
senteret ved det årlige Kors-
vejsmarked lørdag 6. juni, 
hvor alle gæsterne med egne 
øjne kan se det flotte resultat. 

MCP

SKP-eleverne fik en dag 
ud af det, med alt hvad 

der hører til et rigtigt 
rejsegilde . Selvfølgelig var der både grillede pølser med det hele. og er 

der noget, FDF’ere kan, så er det at grille pølser!

Skelettet til den nye overdækkede terrasse står nu klar hos 
FDF’erne, men færdiggørelsen må vente, til det passer ind i 
uddannelsesplanerne for de involverede elever på Teknisk 
Skole.
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Ildstedet Amager, Englandsvej 370
2770 Kastrup, tlf. 4181 8193

JOTAX  APS
STILLADSER 

TIL TIDEN

Amagers længste kræmmer-gade - 1200 meter facade!

Programmet
kl. 10.00   Markedspladsen åbner 
kl. 10.00   Hundeopvisning med agility
kl. 10.00 - 15.00 Børneloppemarked
kl. 11.00   Børnetrylleri med Lars
kl. 11.00 - 18.00 Jørgen Jensen 

underholder i teltet
kl. 12.00    Tambourkorpset underholder
kl. 12.30  - 14.00  Sømandsorkestret

kl. 14.00 - 14.30 CPH Dans
kl. 14.30 - 15.15 Ungdomsskolen giver den gas
kl. 15.15 - 16.00 Ullerup Linedance
kl. 16.00 - 17.00  Vandkamp - den traditionelle 

med brandvæsenet
kl. 17.00 - 19.00  Soulman Group
kl. 19.00 - 20.00 “Happy Hour” i teltet!  
kl. 18.00  - 24.00 Discjockey i teltet

Korsvejsmarked 2015
Igen i år vil der være masser af kræmmere, 
underholdning og aktiviteter til børn. Husk 
også at kikke forbi FDF-lejren, hvor du har 

mulighed for at lave 

dit eget snobrød og møde FDF’erne på hjem-
mebane.
Vi byder velkommen til det  24.  Korsvejs-
marked!GRATIS

Legeland, FDF lejr, musik og meget mere...

Invitation til

Lørdag d. 6. juni kl. 10:00 - 23:00 - Gemmas Alle 100

Scan koden og se vores 48 siders 

markedsavis!

Posh 
Hundesalon

SF Tårnby Dragør

Social-
demokraterne I Tårnby

www.øe.dk

Skottegården 
6
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Nyt skoleløb på fælleden

Midt i maj blev Tårnbys første fælles 
skoleløb skudt i gang. Løbet blev 
afholdt for alle folkeskolernes 
mellemtrinsgrupper i kommunen.

Af Louise Schøtt

I alt 354 elever mødte til start ved Na-
turcenteret Vestamager. 

Starten gik fra den store gårdsplads, 
hvor Niels Ager Hansen, Viceinspektø-
ren for kommunens specialskole Tårn-
bygårdsskolen, forinden havde holdt 
velkomsttale for de fremmødte glade 
og energifyldte elever. Efter Niels 
Ager Hansen´s peptalk, stod den på 
fælles opvarmning ved louise Schøtt 
understøttet af musik fra ‘DJ Mikkel’ 
- afgangselev fra Tårnbygårdsskolen. 
Herefter blev klasserne sendt afsted 
med korte intervaller.

Arrangementet er blevet til i et sam-
arbejde mellem Pædagogisk Udvik-
lings Center, Naturcenter Vestamager, 
samt Tårnbygårdsskolens UdeBase-
team; et alternativt socialtræningstil-
bud for skolens elever.

Udebasen ser løbet som en mulig-
hed for, at kommunens elever oplever 
at inklusionen også kan gå fra special-

området og ud i almenområdet. 
En dejlig dag på fælleden. Store 

smil på læben, fart i benene og vind 
i håret. Vi ser allerede frem til næste 
års skoleløb.

DJ Mikkel - afgangselev fra Tårnby-
gårdsskolen, sørgede for musik til 
den fælles opvarmning. 

Fælles opvarmning før det går løs med skoleløb for alle kommunens skole-
elever på mellemtrinnet.

Starten gik fra Natur-
center Vestamager og 
der blev lagt masser 
af energi for dagen fra  
de mange elever, der 
deltog.
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Det blev både et lokalt Amager-arrangement og 
landsdækkende, da  Dansk Blindesamfund og 
den danskejede virksomhed siteimprove afholdt 
en fælles tandemtur for både blinde, seende og 
svagsynede i Amager strandpark.

100 medlemmer af Dansk Blindesamfund cyklede 
den knap fire kilometer lange tur på tandemcyk-
ler sammen med de øvrige deltagere, heriblandt 
finansminister Bjarne Corydon, den amerikanske 
ambassadør Rufus Gifford og direktør for Dansk 
Cyklistforbund, Klaus Bondam. 

Cykelturen skulle gøre opmærksom på, hvilken 
forskel tilgængelighed gør for blinde og svagsynede 
og blev derfor afholdt på den internationale dag for 
tilgængelighed, torsdag 21. maj..

- Vi vil gerne få folk til at tale og lære om inklusion 
af alle borgere uanset handicap, siger Morten Ebbe-
sen, direktør og grundlægger af Siteimprove, der 
leverer løsninger til kvalitets- og tilgængeligheds-
sikring af hjemmesider.

- Vi anser tilgængelighed for en menneskeret, 
uanset om der er tale om adgang til en cykeltur eller 
til internettet, siger Ebbesen.

Efter begivenheden donerede Siteimprove de 
100 tandemcykler til forskellige tandemklubber og 
privatpersoner med synshandicap.

social ansvarlighed vægtes højt
Siteimprove blev grundlagt i 2003 af den danske 
iværksætter Morten Ebbesen, og er i dag verdens 
førende leverandør af web governance-løsninger.

- Social ansvarlighed prioriteres højt i Siteimpro-
ves arbejde og som softwarevirksomhed har vi en 
unik mulighed for at gøre en forskel inden for digital 
tilgængelighed, siger Ebbesen. 

Siteimproves værktøjer bruges af tusindvis virk-
somheder og organisationer i det meste af verden, 
og de har kontorer i Europa, Nordamerika og Austra-
lien.

bbark

100 tandemcykler fylder meget og det var et flot syn, der mødte de fremmødte i Amager Strandpark. 
Firmaet Siteimprove donerede efter arrangementet de 100 tandemcykler til forskellige tandemklubber 
og privatpersoner med synshandicap. Foto Torben Jensen.

Formanden for Dansk Blindesamfund, Thorkild 
Olesen, og Finansminister, Bjarne Corydon, delte 
fælles tandem på den 4 kilometer lange rute rundt 
i Amager Strandpark. Foto Torben Jensen.

Direktør for Dansk Cyklistforbund, Claus Bondam, 
den amerikanske ambassadør Rufus Gifford og 
Bubber fra DR klar til tandemtur med afgang fra 
Strandstation 3 i Amager Strandpark. Foto Torben 
Jensen.

Blinde og seende på tandem sammen 

Stem personligt

Den lokale Tårnbyafdeling har arrangeret, at Martin 
Henriksen holder grundlovstale fredag 5. juni kl. 13.00 på 
græsplænen foran Kastrupgård (Kastrupvej 399). Her kan 
du også møde den lokale DF-bestyrelse.

Martin er desuden lørdag 6. juni på Korsvejsmarkedet om 
formiddagen og søndag 7. juni på Dragør Marked.

Færre taxaer i lufthavnen
… men ikke til passagererne
Taxaer holder i en såkaldt kaper-kø i omkring 
330.000 kø-timer årligt. Det skal et nyt internt sy-
stem ændre på, et system som samtidig betyder 
bedre service for de rejsende, mere plads og en 
markant reduktion af spildtid for chaufførerne. 

DanTaxi og 4x48 TaxiNord, der tilsammen råder 
over knap 950 taxier i Storkøbenhavn, har som de 
første indgået en aftale med CPH om at etablere et 
Taxi Management System i Københavns lufthavn. 
Alle taxiselskaber i Region Hovedstaden kan fortsat 
tilslutte sig aftalen.

Systemet, der kendes fra andre internationale 
lufthavne som bl.a. Stockholm, Frankfurt og Paris, 
skal sikre, at antallet af taxier i lufthavnen doseres 
efter passagerbehovet. Det sker via et informations-
system, der løbende, digitalt holder centraler opda-
teret på taxi-efterspørgslen.

Taxierne venter i dag i gennemsnit 42 minutter på 
en tur i Københavns lufthavn. Ambitionen er at ven-
tetiden mindst halveres, så den bliver maksimalt 20 
minutter i gennemsnit. Det vil spare chaufførerne 
for ca. 330.000 timer i kø årligt og miljøbelastnin-
gen vil blive reduceret betydeligt.

Taxiselskabet 4x35 samt Amager-Øbro/4x27 har 
fortsat mulighed for at tilslutte sig aftalen.

spanger
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Skoletid af Claus Juul Dupont

I kalenderen på www.taarnbybladet.dk kan du 
se tid og sted for kommende arrangementer. 

NYHED - NYHED
Stort udvalg i persienner,  
plissé, lamel og  
rullegardiner efter mål

TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

Tlf.: 32 51 02 60
Fax 21 31 02 80
www.amagermarkiser.dk
E-mail: Jd@amagermarkiser.dk

FÅ ET GODT TILBUD 
UDEN FORBINDENDE

Levering til private samt 
stat & kommuner

6 års garanti på markiser

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup

Han gav os nordiske 
oplevelser
Bengt-Olof svanbäck er død 79 år 
gammel

Mange deltagere i Nordiske Dage, 
den folkelige udveksling mellem fire 
nordiske byer, alle forstæder til store 
byer som Göteborg, Oslo, København 
og Helsingfors, vil vide, hvem Bengt-
Olof Svanbäck er – og nu var. Måske 
kendte de ham ikke af navn, men i al-
lerhøjeste grad af gavn, mens de nød 
resultatet af hans og andre fremsyne-
de menneskers ildhu med at opbygge 
og gennemføre Nordiske Dage.

Det betød i Tårnby, at borgere ud-
valgt på skift i forenings- og kultur-

Lars Bang 60 år
Tårnby Bladforenings første 
formand, Lars Bang peder-
sen, er just fyldt 60 år
De var alle 25 år yngre end i 
dag, flokken af foreningslede-
re, som fandt på, at forenings- 
og kulturlivet via deres fælles 
organisation selv kunne ud-
give en lokalavis og samtidig 
lære foreningernes bladma-
gere at beherske den nyeste 
teknik, desktop publishing.

Ambitionerne blev sat højt 
og hele menageriet blev sty-
ret af Tårnby Bladforening, 
som fik en energisk formand, 
der i forvejen var engageret 
i Det Danske Spejderkorps 
lokale gruppe på Glamsbjerg-
vej, lars Bang Pedersen.

Det viste sig hurtigt, at det 
ikke var nogen lille bolsjebu-
tik, der var sat i søen. Næsten 
50 foreninger og det dobbelt 
antal enkeltpersoner meldte 
sig som medlemmer og 40 
personer ville være aktive. På 
samme tid stod lars i spidsen 
for at organisere foreningen 
og var deltagende i at få sam-
let en duelig redaktion.

De aktive blev sendt på 

kurser og fik ”hjemmeunder-
visning” og foreningens med-
lemmer blev løbende orien-
teret om fremdriften. Imens 
var lars Bang også formand 
for ”de uniformerede ung-
domskorps’” løse sammen-
slutning kaldet Samrådet og 
var med i Kastrup Tårnby Ung-
doms Råds forretningsudvalg.

Ungdomsrådet har sammen 
med medlemmerne skiftet 
navn til Foreningsrådet. Nav-
net Ungdom- passede ikke 
længere på de langtidshold-
bare ildsjæle, hvor lars var en 
af de meget seriøse. Det viste 
sig også, at da familien Peder-
sen, som stadig består af mor 
Dorte og børnene lasse og 
Signe, flyttede til Benløse ved 
Ringsted fortsatte det folke-
lige engagement som frivillig 
leder i Det Danske Spejder-
korps på de kanter.

I nordisk venskabskommu-
ne sammenhæng går de stadig 
ry efter lars’ underholdsvær-
di, da han sammen med blandt 
andet Annelise Holm og afdø-
de John Topp improviserende 
lagde koncerthuset i Karis ned.

Ved siden af den frivil-
lige og ideelle indsats er lars 
leder af Byskovskolens As-
gårdafdeling, der ved siden 
af almindelige klasser også 
rummer en ”centerafdeling” 
som på flotteste vis integre-
rer funktionshæmmede børn.

At han med sit venlige og 
konsensussøgende væsen er 
en uhyre afholdt leder og per-
sonlighed viste en stopfyldt 
gymnastiksal, der lagde gulv 
til venner, familie og bekend-
te fra fortid og nutid samt en 
privat koncert med Burning 
Red Ivanhoe. 

spanger

livet hvert andet år kunne mødes med 
ligesindede fra kommunerne i Norge, 
Skedsmo, Sverige, Alingsås og Finland, 
Karis.

Fire runder i alt 16 gange nordiske 
Dage, nåede Bengt-Olof Svanbäck at 
opleve. Desværre nåede han også at 
opleve, at kommunerne for få år siden 
slagtede dagene som værdiløse. Der 
blev ellers knyttet livsvarige bånd og 
kontakter mellem deltagerne på græs-
rodsniveau.

Hjemme i Karis var han også ”nordist” 
som rektor i Medborgerinstituttet, som 
bedst kan sammenlignes med AOF og 
VUC. Hans kammeratlige facon og hans 
positive livssyn prægede hans omgang 
med de mennesker han kom i kontakt 
med – og det var mange.

tsp

Nu 60-årige Lars 
Bang Pedersen 

og frue Dorte Lau 
Baggesen - na-

turligvis med telr 
(spejder) i bag-

grunden.
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Noget at gå til i juni

Sankt Hans er sommerhygge med 
bål, båltaler og fællessang med 
Midsommervisen. 
Bålet ligger lige midt i den ny Naturpark 
Amager, som starter i hjertet af København 
og strækker sig fra Amager Fælled sydover 
til Kalvebod Fælled gennem Kongelunden og 
langs stranden op til Dragør. Et fantastisk 
naturlandskab, hvor besøgende kan få vind 
i håret, høre lærker synge, se dåhjorten i 
brunst eller blot nyde de store vidder. 

Det store Sankt Hans bål på Naturcenter 
Amager er på ingen tid blevet et populært 
tilløbsstykke, som trækker mennesker fra 
hele byen. Kom og nyd madkurven i den 

storslåede natur på den længste sommer-
dag i året. 

Bålene varsler, at lyset vender og at det 
nu går mod mørkere tider. Ved sådanne 
overgange troede man i gamle dage, at der 
var frit spil for overnaturlige kræfter. Det er 
af denne grund, vi har den gamle tradition 
med at brænde en heks på Sankt Hans-
bålet. For at sikre, at de onde kræfter, der 
er på spil denne nat, ikke får plads i den 
kommende tid, men derimod sendes helt 
til Bloksbjerg. Medbring selv en lille heks til 
bålet, hvis du vil sikre dig mod ondskab!

Vi er et børnevenligt arrangement, som 
allerede sætter ild til bål og heks klokken 
21.00. 

Alle er velkomne til at bruge vores bål-
pladser, der kan købes brænde i Frilufts-
huset. Traktørstedet har også åbent hele 
aftenen og tilbyder musik til maden.

Tirsdag 23. juni kl. 20.30
Program:
Kl. 20.30 Kor: Danmark nu blunder den 
lyse nat
Båltale v. Jan Ejlsted Direktør og Frilufts-
rådet
Kor: Midsommervisen
Kl. 21.00 Bålet tændes

Sankt Hans På Naturcenter Amager

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

www.kastrupgaardsamlingen.dk

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

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

REALITYMALERI
PETER CARLSEN

5.3—7.6.15

Nyd sommeren i Naturpark 
Amager med en helt unik 
oplevelse, når kunst og natur 
forenes i familieforestillingen 
underskoven. 
Forestillingen indledes med en cykeltur ud 
over Kalvebod Fælled, der kan bringe selv 
den mest hektiske storbypuls helt ned i 
gear. Dernæst begiver vi os ind i Pinsesko-
ven, hvor GLiMT åbenbarer et magisk paral-
lelunivers fyldt med luftakrobatik, musik, 
dans og fysisk teater.

- Det er en kæmpe oplevelse at iscene-
sætte en forestilling midt i en skov. Sce-
nerummet er levende og ændrer stemning 
konstant. Det har været en udfordring, men 
er virkelig en stor gave, siger instruktør 
Lars Gregersen. Man behøver altså ikke at 

tage til København for at få en stor teatero-
plevelse. 

- Amager Naturpark er vores egen bag-
have, og vi har villet lave en forestilling her 
i Tårnby, til alle her i Tårnby, afslutter Lars 
Gregersen, der sammen med Camila Sar-
razin selv bor i Tårnby. 

Vi følger en ung pige, spillet af Filippa 
Suenson, på hendes indre rejse og søgen 
efter selvstændig identitet, fortalt med 
stærke visuelle greb, hvor skoven transfor-
meres til pigens mentale landskab. Det er 
en identitetshistorie, som kan opleves af 
børn såvel som af voksne, da denne søgen 
efter at finde sig selv er noget, alle går 
igennem. 

GLiMT forener og forstærker naturo-
plevelsen med deres markante visuelle 
udtryksform, der ud over oplevelsen af, at 
man træder ind i et fremmed univers, im-
ponerer med sine akrobatiske udfoldelser 
og fængende fortællegreb. Skoven får lyd 
skabt af komponisterne Hanne Raffnsøe 
og Johan Segerberg, som både arbejder 
med naturens egne lyde og nykomponeret 
musik, der flytter publikum rundt i fortæl-
lingen.

Publikum starter ved Naturcenter Ama-
ger, hvor man kan leje en cykel til en 20’er, 
hvis man ikke medbringer sin egen. På-
klædning efter vejret anbefales, da forestil-
lingen byder på en lille rejse.

Forestillingen er produceret af GLiMT 
i samarbejde med Naturcenter Amager, 
Naturstyrelsen, PUC Tårnby, Tårnby Natur-
skole, Tårnby Biblioket og Amager Skov-
hjælpere. 

Info
Instruktion: Lars Gregersen
Scenografi og kostume: Camila Sarrazin

Musik: Hanne Raffnsøe, Henriette Groth og 
Johan Segerberg
Medvirkende: Filippa Suenson, Glenn Ziq-
ver Xavier, Lars Gregersen, Camila Sarrazin, 
Hanne Raffnsøe og Henriette Groth

UNDERSKOVEN spiller i Pinseskoven fra 28. 
maj-20. Juni, torsdag-fredag kl. 19 og lør-
dag kl. 15, samt skoleforestillinger tirsdag-
fredag. Billetter via Teaterbilletter.dk
www.glimt.info 
www.facebook.com/glimt.info www.vimeo.
com/channels/glimt

Pinseskoven bliver forvandlet til et teater

Foto: Søren Meisner

ÅBNINGSTIDER 
KULTURELLE 
INSTITUTIONER:

Kastrup Svømmehal
Åbningstider:
Tirsdag: 18.00-22.00
Torsdag: 19.00-22.00
Lørdag: 8.00-15.00
Søndag: 8.00-13.00

Pilegårdsbadet
Åbningstider:
Onsdag og fredag:  
18.00-21.30
Lørdag og søndag:  
8.00-13.00

Kastrup Søbad
Åbningstider, hvor der er opsyn 
ved søbadet/omklædningsfacili-
teter:  
Måned  Hverdage  Weekend 
Juni  15-18  11-18 
Juli  11-20 11-20
August  15-20 11-20

Kulturzonen
Åbningstider:
Mandag-torsdag  
14.00-22.00
Fredag  
14.00-19.00

Hovedbiblioteket 
Se næste side

Vestamager bibliotek 
Se næste side

Naturcenter 
Vestamager
Offentlig åbent
Alle hverdage: 9-15
Alle ugedage i sommerferien: 
 10-17
Alle weekender og helligdage
April - september:    10-17

Kulturzonen se side 37
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Noget at gå til i juni og juli

Bibliotekernes  åbningstider:

Hovedbiblioteket, Kamillevej 
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15

Vestamager bibliotek, Ugandavej 
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.
dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby 
kommunes biblioteker.

Ved arrangementer, der afholdes af AOF i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes 
billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-
amager.dk

For alle arrangementer gælder at resterende bil-
letter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrangemen-
ter gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angi-
vet ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Sommerferie – og hvad så??
Erindringscafé 
Når vi holder ferie i dag, er 
det ofte noget der foregår 
i udlandet - men hvad med 
tidligere? Vi mindes vores 
ferier, før det blev normalt 
at tage på charterferie.

Vi serverer som sæd-
vanlig kaffe og te, og I leverer jeres fortællinger fra 
tidligere tider, og sammen finder vi sommerferiestem-
ningen fra dengang frem igen. 
Tirs. 2. juni kl. 14.30, Hovedbiblioteket Gratis billetter.

Biblioteket rykker udenfor – med idéer til 
sommerferielæsning
Vi giver tips til din sommerferielæsning, og har fundet 
vores bedste bøger frem, så du kan få en god bog med 
på sommerferien.

Kom og mød os hver dag uden for biblioteket ved 
Amager Landevej i uge 24. Vi står klar med sommerbo-
gen til dig. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor i 
biblioteket. 
Mandag 8. juni-fredag 12. juni kl. 14-16, Hovedbib-
lioteket

Sommerkoncert med Pilehavekoret
Synge kan man hele livet - og det 
gør de af fuld hals i Pilehavekoret, 
hvor alderspræsidenten er 90 år! 
Kom og lyt med, når de fylder 
biblioteket med sommertoner og 
sangglæde. 

Korleder Marianne Kragh sidder ved flygelet. 
Lørdag 13. juni kl. 11.00, Hovedbiblioteket. 

En gåtur og en go’ historie
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem By-
parken til Hovedbiblioteket.

På plænen ved siden af biblioteket 
runder vi turen af med en kop kaffe 
eller te, mens bibliotekar Laura Mi-
chelsen læser en historie højt.

Gå med og få lidt motion til både 
hjerte og hjerne!

Turen er knap 2 kilometer lang. Rikke Klæsøe og 
Sara Pors møder jer ved rundkørslen på Englandsvej, 
hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til Hoved-
biblioteket. 
Ons. 17. juni kl. 14.00. Start Vandtårnet, Englandsvej. 

Brætspilklubben - for de 8-13 årige
Vær med i Hovedbibliotekets brætspilsklub. Kom sam-
men med dine venner eller din familie og tilbring en 
stund i brætspillenes fantastiske verden. Vi mødes 
mandage i lige uger kl. 15-17. 

Vi stiller en bunke spil til rådighed, men du er også 
velkommen til at medbringe dine egne brætspil. 

Biblioteket råder pt. over Cluedo, Ticket to ride, 
Small world, Carcassonne, Africana, Uno, Kalaha og 
Rummikub. Spilsamlingen kan udbygges efter ønske.
Mandag 22. juni kl. 15, Hovedbiblioteket.

Syng dig glad – Midsommersang
Vi varmer op til Sankt Hans aften 
med midsommersang på det grønne 
område ved biblioteket.

Kom og syng med på vores vidun-
derlige danske sommersange under 
den blå midsommerhimmel. Marianne 
Kragh tager sit el-klaver med, og vi 
sætter stole op, så I kan sidde og 
synge. Vi serverer kaffe og te. Ved 
dårligt vejr synger vi inde i biblioteket, i Rotunden.
Mandag 22. juni kl. 16 – 17.30, Hovedbiblioteket. Bil-
letpris: 30 kr.

FIFA-turnering - for de 9-13-årige
Denne sommer er der hverken VM eller EM i fodbold. 
Men fortvivl ikke, for nu kan du være med i sommerfe-

riens store fodboldturnering på 
Playstation 4. Der er fede præ-
mier på spil. 

Indledende runder på Tårnby 
Hovedbibliotek og Vestamager 
Bibliotek mandag 29. juni. De 
skarpeste målskytter fra hvert 
bibliotek mødes til finalerunden 
onsdag 1. juli kl. 13 på Hoved-
biblioteket. 
Mandag 29. juni kl. 13, Hovedbiblioteket og Vestama-
ger Bibliotek. Gratis billetter.

Sommerferie – og hvad så??
Erindringscafé: 
Samme arrangement som på Hovedbiblioteket 2. juni.
Tirsdag 30. juni kl. 14.30, Vestamager Bibliotek. Gratis 
billetter.

I Carl Flensburgs fodspor 
Byvandring ved Lone Palm Larsen
Carl Flensburg var fabrikant og 
fotograf. Han boede på Carstens 
Minde, der lå på Amager Strandvej 
på fabriksgrunden, der tilhørte væ-
veriet Carl Flensburg & Sebbelov. 
Omkring år 1900 fotograferede han 
det gamle Kastrup. 

Det er i hans fodspor, vi går med 
lokalarkivar Lone Palm Larsen som 
guide.

Start og slut ved Kastrupgård, Kastrupvej 399. Turen 
varer ca. 1½ time. 

Gratis billetter. Begrænset antal billetter, derfor max 
2 billetter pr. person. Billetter kan købes og printes 
online på www.taarnbybib.dk, eller ved henvendelse på 
bibliotekerne i kommunen. 
Torsdag 9. juli & onsdag 15. juli - begge dage kl. 
14.00. Start ved Kastrupgård. 

Få 3D-printet en ting på biblioteket
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu, at bibliotekets 
brugere kan få printet en ting på bibliotekets nye 3D-
printere (Ultimaker 2). 

Der er mulighed for at printe hver onsdag kl. 14.00-
16.00, samt udvalgte lørdage kl. 
10.00-14.00 på Hovedbibliote-
ket, Kamillevej 10.
Følgende lørdage:
• 23. maj
• 27. juni
• 4. og 18. juli
• 8. og 29. august
Lørdag 27. juni og lørdag 15. 
august er det desuden muligt at 
printe på Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111, i tidsrummet 
10.30-13.00.

Hvis du vil printe noget, skal du enten medbringe en 
fil i stl-format eller finde en ting på siden Thingiverse.
com, hvor man f.eks. kan finde filer til telefoncovere, 
bogmærker, smykker og meget andet. 

Da 3D-print tager tid, kan det ske, at du først kan 
afhente din ting den førstkommende onsdag. 

Prisen er 10 kr. i startgebyr og 5 kr. pr. påbegyndt 
meter plastic. Beløbet betales, når printet bestilles. 
Som et eksempel koster et smartphone-cover ca. 20 kr. 
at printe.  
Læs mere på http://taarnbybib.dk/3d

Dokumentarfilmklubben Tårnby Dox
Har du hang til dokumentarfilm? Og har du lyst til at 
dele gode filmoplevelser med andre? Så byder vi dig 
velkommen til Tårnby Ho-
vedbiblioteks dokumentar-
filmklub. 

Vi ser udvalgte doku-
mentarfilm og åbner op 
for diskussioner om vigtige 
emner i samfundet, om 

historiens gang, om særlige eller usædvanlige menne-
skelige forhold. 
Onsdag 3. juni kl. 16.30 vises filmen

Krigerne fra nord
Den omtalte dokumentar om dansk-somaliske unge, 
der drager i hellig krig i Somalia. De kæmper for den 
somaliske militante oprørsgruppe Al-Shabaab. De kæm-
per for at indføre Sharia-lovgivning i Somalia og resten 
af Verden. De kæmper mod den vestligt støttede rege-
ring, og dette gøres blandt andet ved selvmordsangreb 
mod civile mål.

Instruktøren er selv dansk-somalier, og det har kræ-
vet hele hans personlige netværk og fire års optagelser 
at infiltrere den danske gren af terrorgruppen. Læs 
mere om filmen her.

Instr: Søren Steen Jespersen, Nasib Farah. Danmark, 
2014, varighed: 58 min. 
Gratis billetter afhentes på bibliotekerne eller printes 
på www.taarnbybib.dk

Foredrag - Hvorfor spise mellemmåltider?
Det er sundt - Kom 
og smag! Synes du 
det er en jungle og 
finde frem til hvor-
dan man skal spise 
sundt?  

Vi er to studeren-
de fra Professionsba-
cheloren i Ernæring 
og Sundhed som 
vil sætte fokus på 
vigtigheden af sunde mellemmåltider.  Vi giver tips og 
inspiration til at lave sunde snacks og mellemmåltider 
som kan være med til at give dig ekstra god energi i en 
travl hverdag. 

Der vil også være smagsprøver og dertilhørende op-
skrifter. 

Arrangementet afholdes 
af Nathalie og Lærke i 
samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker.
Gratis billetter afhentes på 
bibliotekerne eller printes 
på www.taarnbybib.dk 

Mandag 15. juni kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek.

Sommeraktiviteter med Tårnby Kommunebiblioteker
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I Tårnby elsker vi bøger. De er 
fulde af gode historier indeni 
og de er smukke udenpå. I 
dagene op til Danmark Læser-
dagen, 23. april, målte vi 
derfor læseglæden i Tårnby på 
Hovedbiblioteket sammen med 
bibliotekets brugere, for at finde 
ud af hvor højt vi egentlig læser 
i Tårnby. Her er resultatet.

Fra mandag til torsdag sta-
blede vi, bibliotekets brugere 
og personale, alle de afleverede 
romaner op oven på hinanden 
i et læseglædemåleinstrument, 
kreeret til lejligheden. Hver dag 
havde sin søjle.

Fintællingen viste, hvad de 
fleste der har sin daglige gang 
på biblioteket allerede ved, at 
mandag er den dag hvor der er 
mest aktivitet på biblioteket og 
mandag blev derfor også noget 
af en højdespringer:

Mandag 6,4 meter
Tirsdag 4,8 meter
Onsdag 5,6 meter
Torsdag 5,6 meter (ja, det er 

det samme tal som onsdag!)
Det samlede resultat viste 

altså at læseglæden i Tårnby, 
fire tilfældige dage i april, er 22 
meter høj. Det er da noget! Det 
er fx lidt mere end halvvejs op 
til Rundetårn, som i alt måler 
41,55 meter. Og hvis vi målte 
i en hel måned ville det blive 
til 165 meter, hvilket er højere 
end det højeste tårn i Danmark. 
Det hedder Tinghøjtårnet og det 
ligger i Øster Doense i Himmer-
land og er 148 meter højt.

Så vi kan roligt sige at læ-
seglæden i Tårnby er tårnhøj! 
Og det vil vi gøre vores til at 
den fortsætter med at være. På 
gensyn på biblioteket. Vi glæder 
os til at se jer.

Vi læste højt i Tårnby - 
men hvor højt?

Læsernes eget læsemåleinstrument. Mandag er den travleste dag 
på biblioteket.

De seks 10.klasser fra Tårnby 
Kommunes 10.klassecenter dystede 
den fredag inden sidste skoledag på 
Tårnby Stadion i forskellige olympiske 
discipliner. 
X-fagene har i den sidste periode af skoleåret på 
US10 stået i sportens tegn, hvor der blev trænet 
hårdt til OL. Og det kunne tydeligt ses, da det 
skulle stå sin prøve fredag 22. maj 2015, hvor 
de helt store vindere blev Katrine Westermann 
fra 10.E for pigerne og Oliver Richter fra 10.D for 
drengene, som vandt guld i både 100 og 800 me-
ter. 10.A løber af med den samlede sejr med flest 
point efter tre guldmedaljer, to sølvmedaljer og 
fire bronzemedaljer. 

Vinderne
• 100m løb for piger: Katrine 10.E (1), Veronica 
10.E (2), Louise 10.B (3)
• 100m løb for drenge: Oliver R. 10.D (1), Oliver 
10.A (2), Asaad 10.a (3)
• Længdespring for piger: Denise 10. C (1), Caro-
line 10.C (2), Louise 10.B (3)
• Længdespring for drenge: Jonas 10.A (1), To-
bias 10.E (2), Oliver 10.A (3)
• Kuglestød for piger: Louise 10.B (1), Julie 10.A 
(2), Mia 10.D (3)
• Kuglestød for drenge: Frederik 10.B (1), An-
dreas 10.F (2), Ibo 10.B (3)
• Højdespring for piger: Emma 10.A (1), Louise 
10.B (2)
• Højdespring for drenge: Lucas 10.C (1), Oliver L 
10.B (2), Gustav 10.A (3)
• 800m for piger: Katrine 10.E (1), BS 10.D (2), 
Simone 10.D (3)
• 800m for drenge: Oliver R. 10.D (1), Carlo 10.F 
(2), Gustav 10.A (3)
• Den afsluttende stafet blev vundet af 10.A (1), 
10.F (2), 10.D (3)

Højst, længst, hurtigst - OL på Tårnby Ungdomsskole

Noget nogen gjorde i maj

Højdespring var en af de mange discipliner ved 
10. klassernes Olympiske Lege.

En speaker manglede ikke - her ved længde-
springskonkurrencen.

100m løb, 800m eller stafet - der manglede ikke heppere ved de 
elevernes konkurrencer.

Vinderen i AmAger Fotoklubs fotokonkurrence ved Stjerner i Natten 2015 blev: 
Preben Lund
Vægterparken 142
2770 kastrup
2. pladsen gik til Michael Oxkjær og 3. pladsen til Marianne Sonne. Der er biografbilletter fra Kastrup 
Bio og fototilbehør fra Carsten’s Foto & Video til de tre vindere.
Se mere omtale af stjerner i nAtten på side 42-43 i dette nummer af Tårnby Bladet.
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Kastrupgårdsamlingen 
viser en lang række 
litografier lavet af 
danske kunstnere på 
det grafiske værksted 
Steinprent i Thorshavn.

Værkstedet Steinprent er et 
internationalt anerkendt grafisk 
værksted beliggende i Thors-
havn på Færøerne. Med en 
lang række værker af mange af 
dansk samtidskunst markante 
navne viser Kastrupgårdsam-
lingen den særlige forbindelse 
imellem Steinprent og de dan-
ske kunstnere. Udstillingen 
rummer nyere tryk af kunstnere 
som Claus Carstensen, John 
Kørner, Andreas Schulenburg, 

Julie Sass, Bjørn Nørgaard, 
Kathrine Ærtebjerg, Fie Nor-
sker, Nils Erik Gjerdevik og 
mange flere. Udstillingen er en 
enestående mulighed for at se 
kunstnere som normalt arbej-
der indenfor alt fra maleri til 
installation prøve kræfter med 
det litografiske tryk. 

Den færøske forbindelse.
Udstillingen er blevet til på 
initiativ af kunstneren Jonas 
Hvid Søndergaard, som også 
deltager på udstillingen, i sam-
arbejde med værkstedslederne 
Jan Anderson og Friða Matras 
Brekku. Værkstedet Steinprent 
fungerer nærmest som kul-
turcentral i Nord-Atlanten, da 

dets høje standard gør, at det 
besøges af kunstnere fra hele 
verden. De danske kunstneres 
besøg på Færøerne har præget 
og inspireret kunstnernes vær-
ker lige såvel som deres tilste-
deværelse også har sat sit præg 
på værkstedet og det færøske 
samfund omkring det. De for-
skellige kunstneres udtryk giver 
et bredt billede af det profes-
sionelle litografiske stentryks 
muligheder og mangfoldighed i 
det nære samarbejde imellem 
trykker og kunstner.

Kastrupgårdsamlingen, 18. juni 
til 27. september.

Grafiske forbindelser
Fra venstre Jonas Hvid Sønder-
gaard, John Kørner og Fie Nor-
sker. Foto: Steinprent.

I hele maj måned har rigtig mange 
børn i Tårnby kommune haft travlt 
med at undersøgt hvilke krible krable 
dyr, der bor på deres legeplads. De har 
undersøgt om der evt. kunne være nye 
gode venner til vinbjergsneglen Viggo, 
som var flyttet ind på deres legeplads. 
På kulturnats dagen afsluttede forløbet sammen 
med Naturskolen til en stor fælles kultur-natur 
festival.

Til festivalen kunne de oplevede teaterstykket 
”Edderkoppeblues” af Dorte Abrahamsen. Tea-

terstykket var en musikfortælling om at leve og 
overleve i den lille – men vilde verden, fortalt og 
sunget sammen med børnene, der både skulle 
synge og hjælpe med at spinde spind.

 
Efter teaterstykket var der mulighed for at 

besøge flere mindre værksteder, hvor børnene fx 
kunne undersøge de fascinerende krible krable 
dyr helt tæt på eller hilse på nogle af verdens 
største og mest spektakulære krible krable dyr. 
De kunne også udsmykke sommerfuglens smukke 
vinger og lave krible krable venne-badges. 

Det har Kriblet og Krablet i maj

UDSTILLINGSCENTER

PLYSSEN

AMAGER STRANDVEJ 350, 1. 
2770 KASTRUP

PLYSSEN • UDSTILLING • JUNI
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby 
Kommune, lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og 
frivillige medarbejdere.
malerier i olie og akryl og akvarel: Tamara 
Jacobsen, Kirsten Klokkeblomst Jeppesen, Mette 
Gabelgard og Melisa Gigasari Hansen.
samlinger: Dukker og dukkehuse ved Karin Nielsen. 
Receptkuverter ved Eva Jespersen. Håndværktøj i mini-
format ved Kaj Åge Jørgensen. Gamle slips ved Gunnar 
Anker. Souvenir-skildpadder fra hele verden ved Gerda 
Rasmussen, Spillekort fra hele verden ved Lis Juel 
Andersen, Smykker ved Ritva Frederiksen. Modeller af en 
kirke fra Østen og mølle fra Amager ved Theodor von der 
Ahe.
Fotoudstillinger: Fra Den Blå Planet ved Åge 
Jakobsen. Fra det Gamle Kastrup og Tårnby ved 
Poul Broholm. Saltholm, Tømmerup, Kastrupgård, 
Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke ved 
Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitektturpriser ved 
Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune og Tårnby 
Brandvæsen.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af 
Syrevej station, Kastrup station og Tømmerup station samt 
modeller af gamle lokomotiver ved Allan Meyer. Plancher 
med fotos om Amagerbanens historie.
lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller 
og andre effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul 
Broholm. 
bryggergården: Tegninger og foto ved 
Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune. Farvetegninger 
fra Bryggergården og omegn ved Chr. Flindt. Diverse fotos 
og tegninger.
Første verdenskrig 1914-18 på Amager: 
Plancher fra Tårnby Lokalhistoriske Samling.
glimt fra teatre på Amager i gamle dage 
- Plyssens historie - kastrup broforening –
tårnby brandvæsen og Foreningsportrætter

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, 
Gratis adgang

Sidste åbningsdag inden sommerferien: Søndag 14. juni. 
Åbner igen lørdag 8. august kl. 14.00 mad nye udstillinger. 

Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk
udstillere sØges
Foreninger, hobbyfolk og andre samlere kan få lejlighed 
til at fremvise deres aktiviteter og effekter. Henvendelse til 
udstillingsleder; Heinrich Ehrenreich – Tlf. 32 51 09 11 eller 
e-mail: heinrich.ehrenreich@gmail.com

Noget at gå til i juni og resten af sommeren

Nyd sommeren
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Tårnby LokaLafdeLing
JUNI • 2015

Så blev det endelig Sommer igen
De fleste af vores aktiviteter lukker ned et par 
måneder,(se senere på siden) og Kontoret 
har ferielukket fra mandag 22. juni til søndag 
2.august. Begge dage inkl.
Det er jo ikke det samme som, at vi i bestyrelsen 
stopper med at tænke tanker om nye aktiviteter 
til glæde og gavn for os alle - både jer som 
brugere og os som frivillige.
Det gælder nok for os alle, at en dag i hænge-
køjen kan give mange ideer. Vi er over 6.000 
medlemmer her i Tårnby, og hvis vi alle 
sammen bruger sommeren til at finde bare en 
person hver, vi mener kunne have glæde af 
vores arrangementer, ja, så skal I ikke komme 
i Tirsdagsklubben eller Søndagscafeen alle 
sammen på en gang... uden at ringe først :)

Anne-Grethe

er du alene - og måske ensom, ring til 
Anne-Grethe på 2629 8016 kl. 10-20 hver dag. 
Du kan også henvende dig i åbningstiden på 
kontoret (tjek ferielukningen).

SenSommertur til Stettin i Polen
5 dage fra 27. september til 1. oktober 2015. 
Kr. 1.990,- i dobbeltværelse, enkeltværelse kr. 
2.590,-
Prisen er inkl. bus tur/retur. Hotel Victoria, 4 x 
morgenmad, 6 x udflugter, (3 x middag for egen 
regning). Sidste tilmelding: 20. august. Program 
kan hentes på kontoret.
Teknisk rejsearrangør DEN-TOUR rejser. Medlem 
af rejsegarantinr.1954.

bridge Søger SPillere både øvede og 
begyndere, der vil føres nænsomt ind i spillets 
mysterier.  
Ring til: Ena: 3250 7727 • Hanne: 2965 4404

 
rundt til de ydmyge Steder
Onsdag 19. august opsøger vi sammen 
med Allan Mylius Thomsen byens historiske 
udskænknings-steder. Vi kommer forbi Minefeltet, 
Parnas, Skinbuksen, Wessels Kro m.m. Vi får 
en enkelt eller to genstande på Hviids Vinstue. 
På Tegl-kroen indtager vi stegt flæsk med 
persillesovs og slutter her kl. 12.00. Turen koster 
kr.100,- og maden kr.135,-.
Mødested: Springvandet på Gammeltorv 
kl.10.00.
Tilmelding via vores hjemmeside fra 1.6. til 4.8. 
Netbankbetaling til konto 4183 4183098047 
(husk navn og ”19. august”) og på Kontoret (tjek 
ferielukningen på Kontoret)
SøndagSbrunch - hoS le Perr
Hvorfor sidde og vente på at de andre kommer 
hjem fra ferie? Søndag 12. juli kl.11-13 mødes 
vi hos restaurant Le Perr i Kastruplundgade 11 
til stor brunch buffet. (Så skal vi ikke have mere 
mad den dag!)
Vi håber at kunne sidde uden for. Inkl. kaffe. 
kr.99,00, betales ved fremmødet. Ingen tilmelding 
- bare mød op.

lad oS beStille rejSekortet til dig!
Onsdag 10. juni kl. 11-13 i Postkassen 1.sal.
Vil du slippe for turen til Hovedbanen, så kom 
her i Postkassen, hvor folk fra DSB vil sidde parat 
til at bestille kortet for dig. Det koster kr. 50,-, 
som opkræves af DSB ved bestillingen på dagen.
De tager foto, bestiller og kortet bliver sendt hjem 
til dig. nemt, ik’? Husk: betalingskort og dit 
NEM-id (nøglekortet).
Der vil være kaffe, mens du venter og folk fra 
DSB vil besvare spørgsmål.
Tilmelding nødvendig senest mandag 8. juni. 
Ring til Kontoret 3252 0516.

Sommertur til StralSund.
Fra søndag 23. august til torsdag 27. august.
Pris i dobbeltværelse kr. 2.790,-. Enkeltværelse 
kr. 3.490,-.
Udflugt 1 til Rügen til Kap Arkona, Alten-
kirchen, Prora og Binz. Udflugt 2 til bl.a. Ribnitz 
Damgarten, Greifwald og sommerfuglefarm.
Vi bor på Hotel Intercit i Stralsund. Se mere 
på vores Hjemmeside eller hent et program på 
Kontoret. Sidste tilmelding torsdag 18. juni.
Tekniskrejsearrangør Den-Tour Rejser 
(rejsegarantinr.1954)

SucceS hoS knaPPedamen
Handywoman /Knappedamen 
- også kaldet Inge havde 
succes om fredagen i 
StrikkeCafeen. Den første, 
der blev hjulpet var en 
mand - og næste gang hun 
sidder parat til at hjælpe med 
småreparationer er fredag 
26.juni.

nb: vedr. bakketuren
Nyt mødetidspunkt til Bakketuren 19.juni: 
Klampenborg station kl. 10.45 ( evt. mødes på 
Tårnby station kl. 9.50 - toget afgår kl. 10.05).
Alle tilmeldte vil også blive kontaktet pr. telefon. 

oPlySning fra beStyrelSen: Ny 
kasserer er Karen M. Overgård Jensen.
Søren Havemann er udtrådt af bestyrelsen og i 
stedet er indtrådt suppleant Jytte Larsen.

Hjertelig velkommen til jer begge to.

følgende aktiviteter holder 
ferielukket og Starter igen:

auguSt: Badminton 

SePtember: Bowling • Bridge • PC 
Danseundervisning (16.9.) • Ipad-kursus 
Kreativ Motion • Madlavning for Mænd 
Svømning • Tablet-kursus • Tirsdagsklub

oktober: Pilates

voreS faSte aktiviteter:
badminton, Vestamagerhallen, 
Onsdag og fredag kl. 8-12
bowling, englandsvej 
Onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-12
bridge 
Tirsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30
danseundervisning, Tårnby Skole 
Onsdag kl. 14.30 (start 16.9.)
Fotoworkshop, Postkassen 1.sal 
Mandag ulige uger (sidste dag 15.6. starter igen 
10.8.)
ipad kursus, begyndere, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12 
kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 09.30 og kl. 11
krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10.00
Madlavning for mænd, korsvejens Skole          
Torsdag kl. 17.00
PC-Undervisning, Postkassen 
Fredag kl. 09.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10
Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30  
Onsdag kl. 17.15  

roning, Øresund 
Onsdag kl. 10
Strikkecafé, Postkassen 1.sal 
Fredag kl. 13-15 
Svømning, kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30 
Torsdag kl. 14.30–15.30
Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tablet-kursus, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen 
Tirsdag kl. 10-14 
Tøjreparationer, Postkassen 1.sal 
Fredag den 26.juni fra kl.13-15
Vandring, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold  
Fredag kl. 10 Slowhold

i ønskes alle en rigtig god sommer!

lokalafdelingen
kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
kontortid:  

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

12.00 til 13.00” 

Handymænd IT og håndværker 
Kontakt kontoret for en aftale

Danske Bank netbank: Reg. 4183 konto 4183098047

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Facebook: Ældre Sagen Tårnby
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Gudstjenester
Juni    
Søndag    7.  kl. 10.00 1. s. e. trin. Luk. 16,19-31 Martin Herbst
Søndag    14.  kl. 10.00 2. s. e. trin. Luk. 14,16-24 Julie Aaboe
Torsdag    18.  kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste på Tagenshus Julie Aaboe
Torsdag 18.  kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste på Pyrus Allé Julie Aaboe
Søndag 21.  kl. 10.00     3. s. e. trin. Luk. 15,1-10 Martin Herbst
Søndag 28.  kl. 10.00 4. s. e. trin. Luk. 6,36-42 Julie Aaboe

Juli    
Søndag 5.  kl. 10.00 5. s. e. trin. Luk. 5,1-11 Julie Aaboe
Søndag 12.  kl. 10.00 6. s. e. trin. Matt. 5,20-26 Julie Aaboe

Det gælder om at være på!
     

Den 24. marts 2015 fløj den 27-årige tyske 
andenpilot Andreas Lubitz med fuldt overlæg 
et Germanwings-fly ind i en bjergvæg, så 
det kostede 150 mennesker livet, deriblandt 
ham selv. Hvorfor gjorde han det? Var han 
sindssyg? Nej. Terrorist? Heller ikke. Religiøs 
fanatiker? Nej. 

Det rigtige, men tillige uhyggelige svar er, at 
Andreas Lubitz begik sin ugerning, fordi han 
ville være på! ”En dag vil jeg gøre noget, 
som vil ændre hele systemet, og alle vil 
lære og huske mit navn.” Sådan betroede 
han sin ekskæreste sidste år. Andreas Lubitz 
var ikke en motivløs galning. Heller ikke en 
blodtørstig morder. Han var naturligvis ikke i 
psykisk balance, men det er der efterhånden 
ret mange, der ikke er. Spørgsmålet er, 
om noget psykologisk sikkerhedsnet eller 
overvågningsapparat kunne have forhindret 
Lubitz’ handling. Det kan man med rette 
sætte spørgsmålstegn ved.

Dermed være ikke sagt, at det er forkert at 
diagnosticere Andreas Lubitz. Diagnosen er 
faktisk åbenlys, hvis vi tør se den i øjnene. 

For den rammer også os selv og hvor egen 
kultur: Andreas Lubitz er det tydelige 
symptom på en kultur, der er besat af at 
være på. Vi lever i et samfund, hvor alle 
vil være på – ofte bare for at være på. Vi 
er næsten alle ramt af denne mani. Den 
rammer store som små. Selfie mig her, og 
selfie mig der, og selfie mig alle vegne. Tag 
blot journalister. Jeg kan huske dengang, 
en journalist stod stille, når man lyttede til 
spørgsmål og besvarede dem. De dage er 
fortid. I dag bevæger journalisten ansigt og 
krop fra side til side, som var han bokser i 
en boksering. Med sine svajende bevægelser 
får han opmærksomheden, endog før man 
har hørt spørgsmålet til ende!

Måske har Andreas Lubitz være psykologisk 
uligevægtig. Han har givetvis været 
deprimeret over aldrig at kunne blive 
luftkaptajn på langdistanceruter. Men hans 
primære motivation for at styrte disse 
uskyldige sjæle i døden var, at han ville 
være på, om det så kun var én enkelt gang. 
Og han fik sit ønske opfyldt. I nogle uger 
var han på alles læber og på alverdens 

avisforsider. Hvad gør vi nu? Flere penge 
til overvågning? Flere psykologiske tests til 
piloter? Flere mennesker i cockpittet? 

Hvis vi skal løse dette problem ved roden, 
må vi gøre op med vores ’jeg vil være på’ 
besættelse. Eller rettere, vi må lære at 
være på – på den gode måde. For man kan 
være på – på to måder. Den dårlige og den 
gode: Den dårlige måde er at være på for 
sig selv. Den gode at være på for andre. Den 
dårlige at være på – på bekostning af andre. 
Den gode at være på – for andres skyld. Gud 
lærer os at være på – på den gode måde. 
Gud er selv på. Han er hele tiden på. Men 
vi opdager det sjældent, fordi han altid er 
på for andres skyld; for din, min og verdens 
skyld. 

Tænk, hvis vi alle forstod, at det gælder om 
at være på, men på den gode måde! Vær 
på! Men på den gode måde! 

Sognepræst Martin Herbst 

  Aktiviteter - Juni
 

En tid til eftertanke - 
Musik-andagt ved Julie Aaboe og Ole Reuss 
Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 

musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m. Kom og vær med! 
Tirsdag 2. juni kl. 10.00

Islams udfordring til Danmark 
Korsvejstræf: ved indvandrerpræst Jens 
Lind Andersen  

Kulturmødet og religionsmødet i Danmark 
har mange ansigter, og det er rigtig svært 
at overvinde de mange forhindringer, man 
møder, hvis man gerne vil leve sammen på 
en god måde.
Foredraget handler først og fremmest om, 
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.  
Fredag er fridag.

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

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

Kordegn: 
Torben Hamann Hansen. Tlf. 3251 7424/
fax:3252 7124
tohh@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.

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

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

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

hvad vi etniske danskere kan gøre for at 
tage udfordringen op.
”Muslimerne skal også yde deres, og det 
kommer vi sikkert også til at tale om. Mine 
fire år som indvandrerpræst på Amagerbro 
har imidlertid lært mig, at der er en række 
typiske fejl, som vi ’gammeldanskere’ begår, 
når vi møder vores muslimske medborgere; 
og det vil jeg gerne fortælle om”, siger Jens 
Lind Andersen.
Onsdag 3. juni kl. 14.00

Konfirmandindskrivning 
... for dem der skal konfirmeres i 2016

Introduktion 
til det 
forestående 
forløb. 
Medbring 
dåbsattest/
fødsels-
attest. 
Velkommen 

til forældre og kommende konfirmander!
Kirkens præster
Tirsdag 16. juni kl. 19.00 i kirken.

Minikonfirmander
Alle børn, som bor i Korsvejens Sogn og går i 
3. klasse efter sommerferien, vil få mulighed 
for at gå til minikonfirmandundervisning 
i skoleåret 2015/16. For yderligere 
oplysninger kontakt minikonfirmandlærer 
Lone Madsen på mail lone@korsvejskirken.dk 
eller på telefon 6116 5509.

Sommerkoncert med Euphonia
Sommerkoncert med kirkens kor, 
kammerkoret Euphonia, under 
ledelse af organist Ole Reuss Schmidt. 
Desuden opfører musikere fra Det 
Kgl. Kapel Beethovens Septet i ES-
dur, Opus 20.  
Der er reception efter koncerten. 
Yderligere information på www.
euphonia.dk
Mandag 8. juni kl. 19.30

Crossroad Gospel - Sommerkoncert
GOSPELKORET CROSSROAD GOSPEL afslutter som sædvanlig sæsonen med et brag af en 
koncert. Ved klaveret: Anna Bard. I pausen er der salg af vand, vin og lotteri. Dørene åbnes 
kl. 19.00. Entré kr. 50 o. 16 år. Onsdag 10. juni kl. 19.30

Dantes Guddommelige Komedie 
Studiekreds ved Martin Herbst

Torsdag 4. juni kl. 19.30: 
Vi gennemgår ’Purgatoriet’ Sang 16-21

Torsdag 3. september kl. 19.30: 
Vi gennemgår ’Purgatoriet’ Sang 22-33 

Torsdag 1. oktober kl. 19.30: 
Vi gennemgår ’Paradiset’ Sang 1-18  
Torsdag 5. november kl. 19.30: 
Vi gennemgår ’Paradiset’ Sang 19-33

Torsdag 3. december kl. 19.30: 
Afslutning og sammenfatning på 
’Komedien’
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Ode til Tårnby
Sommeren er på vej, da du ridsede dit navn i stenene.

Det var ikke dig, der havde stjålet cyklen foran kirken.

Men du sov da jeg kom og lagde ikke telefonen da koret begyndte at synge.

Det er under Bygrænsen og på den anden side af Løjtegårdsvej. Skoven kan skimtes ved siden af 
fælleden, havet kan man nå uden at badebukserne bliver tørre.

Myggestik i parken og den første cigaret, da solen gik ned. På Fidusen vil du blive kysset i døren 

og på Løjtehus sang I for din mormor. 

Flaget var på halvt, da du kørte i skole og hejst --------- da du cyklede hjem på din cykel som ikke er din. 

Alt det smukkeste gør ondt, men bag skyerne langs stranden sejler båden helt til Bermuda.

Du spillede bold i Travbanehallen. Og scorede dit første mål på banen ved siden Stadion. Engang var du 
i København. Om sommeren tog dine forældre dig med til Spanien, I drak lilla og fik røde skuldre, og 
det var som at alt var nyt, men din by lå der stadig, da flyet landede lige ved siden af, hvor du bor.

Oh Tårnby, dine brødre har træningstøj på og dine døtre vil gerne have længere hår, en lille landsby og 
en forstad, et tårn ved siden af et torv og alle kender alle og dem som tager afsted til Sundby de kommer 
hjem igen, bare vent, når børnene begynder at kravle og far skal have en ny tatovering.

Morgen i din barndomsby. Du vågnede op til drømmen, på bare tæer erobrede du verden, dit smukke 
smil, og tasken som du glemte på bænken under stationen.

Der er noget over dig, og du ved det godt, smag og smag, hurtig i replikken, og en dag kan det også være 
der holder en knallert i din indkørsel, det hele stikker af og slagene ruller bare og bare tilbage.

Dine haver har blomster foran og et fodboldmål gemt i træet, dine børn hopper på trampolinen henover 
hækken, jeg kan se dem, når jeg går forbi duften af bøfferne på grillen.

Engang i august kom du cyklende til kirken og da det blev maj gik du derfra i et nyt sæt tøj.

Du havde favnen fuld af røde roser.

Du smilte, nu var du videre og vi så din ryg gå.

Gå vel, ven, dejligt du lagde vejen forbi. Sejl ud. Bliv hjemme. Vi ligger her endnu, døren er åben og du 
kan ridse i dit navn igen, det står på den midterste sten i våbenhuset til venstre fra højre, lige under der 
hvor der står Guds hus er dit hus. 

Tillykke med konfirmationen, og tak til dig Tårnby, du sendte nogle af dine over til os i kirken.

Karsten Møller Hansen
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JUNI 2015
Møder og arrangementer

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil)  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag, 
onsdag og fredag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, mandag fri.

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

Sognepræst Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.

Organist Poul Anders Lyngberg-
Larsen 
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 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
Er du blevet alene? Eller er du gået på pension eller 
efterløn? Er børnene flyttet hjemmefra, så du har 
fået bedre, eller måske endda for meget tid, så er 
Netværksgruppen måske noget for dig. Vi mødes 
ofte et par gange om måneden som regel den 2. 
torsdag til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.                                                                                               
Du vil møde nogle nye mennesker og få et fællesskab 
på en anden måde, og vi vil gerne lære dig at kende 
og høre om dit liv. 

Vi mødes i juni: 
Torsdag 11. juni til gudstjenesten kl. 19.30, med 
ønskekoncert, hvor kirkegængerne selv vælger 
salmerne. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuen.                                                        
Tirsdag 30. juni er der Bakketur. Vi mødes kl. 11.15 
på Tårnby Station.  På Bakken finder vi et sted at 
spise, og alt efter vejr og kræfter går vi en tur, inden vi 
slutter med kaffe. 
Noter allerede nu: Sommerudflugt søndag 26. juli, 
hvor vi efter gudstjenesten tager til city, spiser frokost 
og ser en af de store kirker. Tilmelding til denne tur 
senest 22. juni. 

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 18. juni kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 26. juni kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… holder sommerferie. 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. 
Ved mange tilmeldte, laves der også hold kl. 10.00. 
Man bedes ved tilmeldingen markere, om man 
kan begge klokkeslæt. Vi begynder igen torsdag 24. 
september. 
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 
4186. Det er gratis at deltage i Babysang, men da der 
er stor efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du 
har tilmeldt sig, og alligevel ikke kan deltage.  

Familiegudstjeneste
Søndag 21. juni kl. 10.00 er der familiegudstjeneste i 
Tårnby Kirke.
Det betyder, at prædikenen er tilrettelagt for mindre 
børn, og at der vil blive uddelt saft ved altergangen.                                                                                                    
Efter gudstjenesten er der mulighed 
for at prøve at spille på orglet.                                                                                        
Næste børnegudstjeneste er lørdag 25. juli kl. 12.00.

For kommende konfirmander
Nåede du ikke indskrivningen til konfirmation er 
der stadig tid. Du kan henvende dig på tlf. eller 
mail til den præst, der forestår undervisningen. 
Elever, der går på Løjtegårdsskolen, forberedes 

hos Karsten Møller Hansen. Elever, der går på 
Nordregårdskolen forberedes hos Ida Nielsen.                                                                       
Og øvrige hos Desirée Risum. Det er elever fra 
nuværende 7. klasser der indskrives.    

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

Sommerlejr
Husk tilmelding til sommerlejren i uge 27, der i år 
går til Mellerupcentret ved Åbenrå.

Korsvejsmarked
Lørdag 6. juni er der korsvejsmarked i området 
omkring Gemmas Allé. Her er mulighed for at gøre 
et godt loppefund, samt for at få lidt at spise og 
drikke. Der er mange aktiviteter for mindre børn og 
også børnenes helt eget loppemarked.                                                                                        

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

PC
Tårnby Kirke har, efter en afdød kirkegænger, 
arvet en PC. Det er en duca pc, en såkaldt 
ældrevenlig model, hvor man kan få et abonnement, 
så man kan få hjælp til at komme i gang.                                                                                                       
PC en er gratis og man kan kontakte kordegnen, hvis 
man er interesseret.

Gudstjenester
Maj

Søndag 31.  Højmesse Trinitatis, Sognedag 10.00 Nielsen

Juni
Søndag 7.  Højmesse 1.s.e.trin. 10.00 Hansen
Torsdag 11. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen
Søndag 14. Højmesse 2.s.e.trin. 10.00 Nielsen
Søndag 21. Højmesse 3.s.e.trin. 10.00 Nielsen
Lørdag 27. Dåbsgudstjeneste 12.00 Risum
Søndag 28. Højmesse 4.s.e.trin. 10.00 Risum
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TÅRNBY FORÅRET 2015
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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            

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

Juni
Søn. 7.
10.00 Højmesse Sørensen
Tir. 9.
16.30 børnegudstj. Sørensen
Tor. 11. 
11.00 babysalmesangs-
gudstjeneste

Søn. 14.
10.00 Højmesse Mehlsen
11.30 Fælles bøn for Skelgård 
– kirke & sogn
12.00 rytm. gudstj. Sørensen
Tor. 18.
10.30 Plejehj.gudstj. Mehlsen
Søn .21.
10.00 Højmesse Mehlsen
Søn. 28.
10.00 Højmesse Sørensen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

Maj
Søn. 31.
10.00 elizabeth laursen

Juni
Søn. 7.
10.00 Susanne Steensgaard

Søn. 14.
10.00 bente lübecker
Søn. 21.
10.00 bente lübecker
Ons. 24.
12.00 Susanne Steensgaard 
– Sct. Hans-gudstjeneste i 
Kastrup kirkes Gårdhave 
– efter gudstjenesten serveres 
en lille sommerlig frokost
Søn. 28.
10.00 elizabeth laursen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

  Kastrup Kirke  
  - juni

Mange-farver-fest...  
...for børn
en hyggelig fest der byder 
sommeren velkommen, med 
ansigtsmaling, sjove farverige 

sommerlege og bålhygge. Vi 
går undervejs ind i kirken og 
holder sommer-børne-guds-
tjeneste.

Lørdag 20. juni kl. 14-16 

i Kastrup kirkecenter, Gl. 

Skovvej 

Sct. Hans-
gudstjeneste
nu er det endelig blevet som-
mer! Og på en af sommerens 
længste dage holder vi en 
hyggelig midsommergudstje-

neste ude i kirkens gårdhave. 
Temaet er Johannes døberen, 
som har givet navn til dagen. 
Han var den person, der kom 
forud for Kristus, og forbered-
te vejen for ham. Johannes 
råbte i ørknen, at folk skulle 
vende rundt og få et bedre liv, 
hvor Gud var centrum.

efter gudstjenesten serve-
res en lille sommerlig frokost! 
Onsdag 24. juni kl. 12 i 
Kastrup kirkes gårdhave, 
Kastruplundgade

Dan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane

Da jeg var lille,
var jeg så tynd,
at ikke engang 

jeg selv
lagde mærke til mig.

  Skelgårdskirken      
  - Juni

Skynd dig at hvile…
Menighedsmøde om at kom-
me hviledag i hu.
v/ Per Ole rasmussen
Mandag 1. juni kl. 19.30 

S KOR
Onsdage 3. og 17. juni kl. 
16.15 

Musikalsk legestue… 
… og efterfølgende babysal-
mesangsgudstjeneste
Torsdag 11. juni kl 9.30 

Sangaften 
Menighedsmøde v/ Inger Me-
rete Tuxen
Mandag 15. juni kl. 19.30

Tilgivelse... 
...er ikke for tøsedrenge

Studiekreds v/ Poul bo Søren-
sen
Præstefælledvej 107,  
17. juni kl.18.30

Morgensang..
v/ præsterne
Hver onsdag kl. 10.00

Bibelmaraton 
v/ annelise Mehlsen
Sommerafslutning.
Tanger Alle 6, torsdag 18. 
juni kl. 19.00

Kulturvandring i 
Christian den 4.`s 
fodspor.
Vi mødes på Gammel Torv 
torsdag, og ser nærmere på 
Chr.4´s virke i København. 
Hvilken betydning havde 
kongen for byen og byen for 
kongen. Husk godt fodtøj. 
Tilmelding og betaling – 30 
kr - på kordegnekontoret hos 
kordegn Marlene Søberg Kri-
stiansen i kordegnekontorets 
åbningstid mandag- fredag 
10-14 – torsdag tillige kl 16-
18.
der er mulighed for spisning 
på egen regning efter byvan-
dringen.
Torsdag 11. juni kl. 16.30. 
Mødested Gammel Torv.
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Mange-farver-fest for 
Børn
Lørdag 20. juni kl. 14-16
med Ansigtsmaling
Sjove farverige sommerlege
Sommer-børne-gudstjeneste
og hygge over bålet

Sct.-Hans-gudstjeneste
Onsdag 24. juni kl. 12
I Kastrup kirkes Gårdhave
- bagefter serveres en lille sommerlig frokost
---
Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste i 
Kastrup kirke, hvor alle er velkomne
Hver onsdag kl. 12 er der andagt, hvor man 
også er velkommen
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Folkekirken på 5’Øren

Dagens prædikant, tidligere sognepræst ved Skelgårdskirken 
Peter Søes, i spidsen for processionen, som indledte gudstje-
nesten.

 Salmesang ved dagens 
gudstjeneste. 

- Hvis en stor gruppe men-
nesker får et stykke papir 
hver, og med ét ord skal 
beskrive, hvem eller hvad 
Gud er, så vil der helt sikkert 
være mange sedler, hvor der 
står ordet ’kærlighed’. 
Sådan sagde tidligere sog-
nepræst ved Skelgårdskirken 

Peter Søes i sin prædiken, 
da den danske folkekirke 2. 
Pinsedag bogstavelig talt var 
rykket udendørs. Traditionen 
tro var en lang række kirker 
og frikirker over hele amager 
denne dag gået sammen om 
én stor, fælles gudstjeneste 
på 5’Øren ved amager strand.

Kirkernes børnekor bidrog 
til at løfte stemningen, og 
kirkernes præster indledte 
sammen med de mange børn 
gudstjenesten med en lang 
procession. For et øjeblik var 
5’Øren forvandlet til uden-
dørs kirkerum, og de forbi-
passerende slog sig ned og 
lyttede til det budskab om 
kærlighed, som var omdrej-
ningspunktet i Peter Søes’ 
prædiken. Sammen med de 
200-300 faste kirkegængere, 
der havde trodset den grå 
himmel og var mødt op på 
5’Øren, fik de et anderledes 
og festligt bud på kirkens fej-
ring af pinsen.

Tilbage til Oldemors tid

I skovhuset er der gang i husfliden. Der væves, kniples og dre-
jes i træ. I tekstilstuen kan man få et kik på tidens trikotage 

og måske bliver du sat til at vaske tøj med vaskebræt og brun 
sæbe. 

I Trønninge Brugsforening kan du købe alt fra friskkærnet smør og nylavede rygeost til klip-
fisk og lakridspiber. Og bagefter kan du besøge brugsuddelerens lejlighed. 

Hvis du er heldig får du måske en køretur i Zonestationens kranvogn fra 1929. 

Skelgårdskirken har arran-
geret en skovtur der ”nær-
mest” går tilbage i tiden.

Kom med til andelslandsbyen 
nyvang ved Holbæk, der selv 
fortæller:

- I andelslandsbyen nyvang 
kan du opleve livet og hverda-
gen i den lille andelslandsby i 
begyndelsen af 1900-tallet. 
Vi er et anderledes og le-
vende oplevelsescenter, hvor 
du skal røre, smage, prøve, 
dufte og lege dig igennem 
historien. På husmandsste-
det kan du klappe køer, heste 
og kaniner. der er tændt op i 
komfuret, og kaffen er lavet 
med erstatningen richs. du 
er velkommen til at smage, 
og måske bliver du sat til at 
vaske op med karskrubbe og 
sodavand. 

Har du benzin i blodet er 
vognmandsforretningen no-
get for dig. I smedjen er der 
ild i essen, og den store snav-
sede smed har travlt med at 
hamre på jernet og regere 
med ilden. 

Søstrup andelsmejeri kører 
ofte i weekenden. Her kan du 
se mejeristerne lave smør og 
smage på gammeldags kær-
nemælk.  

Hos slagteren kan du købe 
medisterpølse, hjemmerøget 
hamburgerryg, pølser og læk-
re, varme frikadeller. 

I andelslandsbyen finder 
du også kirke, forsamlings-
hus, politi, skole og alle de 
godtfolk der hører til i sådan 
en landsby – her er oplevelser 
nok til en hel dag.

Se mere på http://adlbn.dk/

Skelgårskirkens Skovtur 
Vi kører fra kirken kl. 10.00 
mod andelslandsbyen ny-
vang hvor vi spiser hos ”Ma-
dam blå”.

en guide viser os rundt 
i landsbyen nyvang og kl. 
16.30 sætter vi os i bussen 
igen og kører hjem. Forventet 
hjemkomst kl. 17.30 

Program for dagen fås i kir-
ken. 

Pris for turen: 200 kr. Tilmelding og betaling 
senest 21. maj til kordegnen mandag-fredag fra 
kl. 10-14, torsdag desuden kl. 16-18.

Lørdag 6. juni 2015 kl. 10.00-17.30.
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AMAGERTEATRET
Amagerteatret har netop afsluttet sin 51-års sæson 
med godt 900 abonnenter til fire opsætninger spillet 
på 12 aftener samt yderligere 350 publikummer til 
familieforestillingen Vitello.

Amagerteatret er en teaterforening, som modtager 
tilskud, så priserne på et abonnement (fire forestillinger) 
ligger mellem 710,- og 590,- kroner. Vi spiller i 
Kulturhuset Kastrup Bio i fire omgange mandag til onsdag.

Der er stort set udsolgt til abonnements-
forestillingerne på tirsdage og onsdage, men det er 
muligt at tegne abonnement til mandage.

Der er brochurer med udførlig omtale af sæsonen 
2015/16’s forestillinger på bibliotekerne og andre centrale 
steder samt i Tårnby Bladets maj-udgave, som findes på 
www.taarnbybladet.dk og på www.amagerteatret.dk, hvor 
der også er tilmeldingskuponer.

Herunder nogle af de skuespillere du vil møde i sæson 
2015/16 i forestillingerne Skylight med Kurt Ravn og 
Laura Drasbæk, Det andet sted med Karen Lise Mynster og 
Flemming Enevold, Rent mel i posen med Thomas Mørk og 
Jeanne Boel samt Varmestuen fra Folketeatret / turne.

God sommer og velkommen i Amagerteatret  
første gang 19. oktober

PS: Sæsonens familieforestilling bliver Astrid Lindgrens  
Mio, min Mio. OBS: Ikke i abonnement.  
Billetter først til salg i december.

• www.amagerteatret.dk •

Ryanair-aktivister og Netvækshuset i Kastrup fik Aktivpris
1. maj uddelte 3F Kastrup 
Aktiv-priser til Aktivister 
der ser ”ud over egen næ-
setip og et brugerstyret 
værested

aktivprisen består i 10.000 
kroner til de to prismodtage-
re, kunstværket de tre porte, 
et diplom og »ikke mindst 
hæder og ære«, som for-
mand for 3F Kastrup Henrik 
bay-Clausen udtrykte det ved 
fagforeningens 1. maj-arran-
gement.

aktivprisen, der uddeles 
hvert år 1. maj gives til »per-
soner eller grupper, der aktivt 
arbejder for at sikre, forbedre 
eller beskrive livsvilkårene 
for almindelige arbejdere. 
dette gælder både arbejds-
mæssigt, kulturelt, miljømæs-
sigt, uddannelsesmæssigt, 
historisk, videnskabeligt mv.« 
hedder det i prisbeskrivelsen. 

ryanair-aktivisterne var 
de første modtagere. de har 
stillet op for at gøre ryanair 
opmærksom på, at de forhold 

luftfartsselskabet bringer til 
danmark er så dårlige, at det 
kun kan betegnes som Social 
dumping. 

aktivister har i tre måneder 
brugt masser af fritid på op-
lysning og debat.

- alle tror og håber på at 
den danske Model får lov at 
virke, og at der snart kan læg-
ges maksimalt pres på rya-
nair, med varsel om en lovlig 
konflikt. 

Mens de venter, gør akti-
visterne en helt nødvendig 
indsats for rejse debat om 
de tilstande, der kan brede 
sig på hele arbejdsmarkedet, 
hvis ”ryanair modellen” vin-
der frem, sagde Henrik bay-
Clausen.

- aktivisterne viser, at so-
lidaritet begynder med ens 
egne handlinger. de trækker 
det store læs, og sikrer fortsat 
fokus på sociale dumping.

- det gør dem til oplagte 
modtagere af aktivprisen 
2015.

Værestedet
den anden prismodtager er 
netværkshuset Kastruplund. 
Huset drives af røde Kors 
med en enkelt fuldtidsnorme-

ring og en masse gode frivil-
lige.

- det udstråler imødekom-
menhed, energi og menne-
skelig varme, og er rammen 
om nye netværk for en masse 
brugere, sagde Henrik bay-
Clausen.

netværkshuset får støtte af 
Tårnby kommune, men også 
her er man helt afhængige 
aktivister. 

- det er helt nødvendigt 

med steder som netværkshu-
set, for dem der savner net-
værk og ikke lige er tiltrukket 
af det etablerede forenings-
liv.

- det vil 3F Kastrup gerne 
støtte.

tsp

Ryanair-aktivisterne (fra venstre) Allan Mørch, Allan Slavecki, Jane Hansen og Ole Johansson 
med Henrik Bay-Clausen 3F

De frivillige, Per og Lone, fra Netværkshuset og i midten 
lederen Elisabeth sammen med Henrik Bay-Clausen 3F

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie til 10. september.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, amager landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-lykke Ingemann lund, tlf. 2233 
3316.
Café eftermiddag 4. juni
Sommerferie til 3. september.

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko fredag 29. maj. 
Banko fredag 5. juni

Banko fredag 12. juni
Banko fredag 19. juni

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-10

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-10

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-10

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Sommerferie til 28. september.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 24.
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Aloe Vera butik Amager
nYHed! Vi har fået  
et slanke program

CHANGE 9 er programmet, som på ni dage kan hjæl-
pe dig med at kickstarte din rejse mod dit  
slankere og sundere jeg.  
Virker det ikke for dig, får du pengene tilbage.

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

Den store belgier og den lille hermelin
Kaninudstilling på Amager-
lands Kaninavlerforenings 
hjemmebane

Skulle man have lyst til en lil-
le kælekanin i baghaven eller 
i lejligheden og er der spørgs-
mål, så r der råd og vejledning 
at hente på udstillingen, som 
amagerlands Kaninavler-
forening holder ”hjemme” i 
haven ved deres klubhus på 
nøragersmindevej.

der vil være mange kanin-
racer i forskellige størrelser 
og mange farver eksempelvis 
den store belgiske kæmpe, 
kaninernes konge på over 7 
kg og den lille Hermelin med 
de små ører. 

På udstillingen kåres den 
bedste kanin som amagerme-
ster, og der vil også være en 
pokal til Hun med unger, så 
der vil komme en hel del små 
søde kaninunger.

- det er nu blevet populært 
at være selvforsynede med 
eget produceret kød, kaldet 
”Urban farmer” så her er en 
mulighed for sundt og dej-
ligt kød. der er også den si-
degevinst, at her er gødning 
til haven, fortæller lars Peter 
Sørensen, formand for ama-
gerlands Kaninavlerforening

- der er altid gode mulig-
heder for at finde føde ude i 
naturen eller i haven en stor 
del af året som skvalderkål, 
mælkebøtter og græsser, som 
de er helt vilde med og har 
godt af.

INFO:
Nøragersmindevej 72 i ha-
ven.
Udstillingen er åben for 
publikum lørdag 20. juni fra 
kl. 14 til 19 og søndag 21. 
juni fra kl. 10 til 16.
Begge dage fra kl. 14.00 kan 
man komme og hoppe med 
sin kanin på en lang flot 
bane.
Søndag kl. 12 - 14 er der 
kæledyrsudstilling, hvis man 
skulle have lyst til at deltage, 
se nærmere på www.ama-
gerkaniner.dk 
Der er gratis adgang til ud-
stillingen.

Disse mælkebøtter spirer ikke 
igen - og fuldfed kanin sma-
ger godt!

International strikkedag – 

Kulturzonen på nøragersmindevej 90, åbner 
dørene lørdag 13. juni kl. 10 -15. Her har du 
mulighed for at møde strikke- og hækleglade 
mennesker. Sammen vil vi fejre den verdens-
omspændende begivenhed ”World Wide Knit 
in Public”.

World Wide Knit in Public fejrer i år 10 års 
jubilæum. den oprindelige tanke bag at fejre 
strikketøjet og interessen herfor, opstod på 
baggrund af initiativtagerens ønske om at 
strikkere skulle mødes og nyde hinandens sel-
skab imens de strikkede løs.

”det at strikke er en enkeltmands fornøjel-
se, som man kan dyrke og fordybe sig i uden 

at behøve at tænke på 
alle andre strikkere 
der findes i nærhe-
den. naboer kan bruge 
hele livet uden at vide 
at deres naboer også 
strikker.

dette er en særlig 
dag til at komme ud af husene og tage til en 
lokal event – sammen med dit strikketøj. Kun 
for dig, og mennesker som dig. Hvem ved, 
måske møder du din nabo? ”, sådan beskrives 
tanken bag World Wide Knit in Public på hjem-
mesiden www.wwkipday.com.

Husk at medbringe madpakke og strikketøj. 
du behøver ikke at kunne strikke for at kom-
me. Iben er her og hjælper dig gerne med at 
komme i gang. du skal bare selv medbringe 
garn og strikkepinde.
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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

Nordisk guld til KG66 gymnast
Den 14-årige danske junior-
gymnast Marie Skammelsen 
fra KG66 hentede i maj en 
historisk guldmedalje ved 
de Nordiske juniormester-
skaber i idrætsgymnastik 
i Helsingfors (”OL-gymna-
stik” med gulv, bom, hest og 
barre)

Ud over den samlede første-
plads blev det også til guld i 
disciplin-finalerne på hest og 
på gulv.

Marie Skammelsen Star-
tede til idrætsgymnastik som 
6-årig i nivå og  flyttede gym-
nastikklub til KG66 for tre år 
siden, for at træne dér, hvor 
den absolutte elite og lands-
træner holder til.

Hun skiftede for et år siden 
til en sportsklasse på bag-
sværd Kostskole og Gymna-
sium for at kunne satse endnu 
mere på gymnastikken, blandt 
andet deltage i morgentræ-
ning.

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

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •
Hjertestarter på Vestamager
Nu også på Amagerlands 
Rideskole (Nøragersminde-
vej 3) 

amagerlands rideskole har 
holdt førstehjælpskursus for 
alle, der er fast tilknyttet ri-
deskolen, fordi mellem 350 
og 400 mennesker hver uge 
har deres gang på ridesko-
len, ligesom der bor og fær-
des rigtig mange mennesker 
rundt om i villakvarterer, ha-
veforeninger, gårde og andre 
rideklubber.  

- derfor er det vigtigt at 
vi ved, hvad og hvordan vi 
skal gøre, hvis uheldet skulle 
være ude, siger Claes T. Mad-
sen, formand for amagerland 
Sportsrideklub aMr.

- Men endnu vigtigere er 
det, at mange mennesker 
hvert får rammes af hjerte-
stop mens de opholder sig 
udenfor sygehus – ofte med 
fatale følger. anvendelse af 

hjertestartere har vist sig at 
give en betydelig forbedring 
af overlevelsen ved disse 
hjertestop. en hjertestarter er 
nem at betjene – og bør være 
let tilgængelig. derfor er den 
placeret på gavlen ud mod 
vejen på nøragersmindevej 3. 
Her kan den nemt ses og bru-

ges, hvis uheldet skulle være 
ude. 

- da hjertestartere kun gav-
ner, hvis man ved, hvor de 
er, er vores hjertestarter na-
turligvis også registreret på: 
www.hjertestarter.dk, siger 
Claes Madsen.

tsp

hjertestarteren er placeret på gavlen ud mod vejen på Nør-
agersmindevej 3. Her kan den nemt ses og bruges, hvis uhel-
det skulle være ude. 
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Sverige for hele familien Naturidyl ved Wittensee
8 dage i hyggelig fjeldhytte i Lindvallen 4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

Sälfjällsbyn 
Oplev en sommer i den storslåede svenske 
natur i Dalarna. Her lægger Sälens blide 
fjelde sig smukt i bløde kurver, mens Vester-
dalselven dovent flyder forbi Sälen by. Små 
søer ligger spredt i landskabet, der veksler 
mellem det barske og storslåede højfjeld, 
de blomstrende, bølgende enge og de store, 
mørke skove. Fra Sälen går vejen op mod 
den lille by Lindvallen, hvor hyttebyen ligger. 
Lindvallen er familiernes foretrukne feriemål 
i dette område, hvor man blandt andet kan 
besøge Snögubbeborg, hvor snemændene 
bor om sommeren, ligesom man også finder 
et spændende sæterbrug med klappedyr og 
aktivitetscentret Experium.

Hotel Wittensee HHH

Hotellet ligger kun et stenkast fra en af 
Nordtysklands smukkeste søer Wittensee og 
byder samtidig på en enestående mulighed for 
at lære det gamle danske land syd for græn-
sen at kende. Naturpark Hüttener Berge udgør 
en stor del af områdets kulisse, og med et 
net af spændende stier både i lokalområdet 
og ud til for eksempel østersøkysten i bade-
byen Eckernförde (9 km) kan I få stor glæde 
af det cykel- og vandrekort, der er inkluderet 
i opholdet. Men hotellet ligger også dejligt 
centralt i forhold til Schleswig-Holsteins andre 
spændende seværdigheder. Få for eksempel 
et enestående overblik over Rendsburg (16 
km) med ’luftfærgen’ over Kielerkanalen.

Ankomst 
Lørdage i perioden 13.6.-1.8.2015.

Ankomst: Valgfri frem til 14.12.2015.

•	 3 overnatninger
•	 3 x morgenbuffet
•	 2 x 3-retters middag
•	 1 x entre til vikingemuseum,  
 Ostseeinfozentrum eller  
 badelandet  
 Meerwasserwellenbad 
•	 Cykel- og vandrekort over   
 Naturpark Hüttener Berge
•	 Rabat på greenfee

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.399,-
Pris uden rejsekoden 1.549,-

Pris fra 1.10.: 1.299,-

4 overnatninger 
inkl. 3 x 3-retters middag 

fra 1.699,-

2 overnatninger 799,-
3 overnatninger 1.199,-

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

KØR SELV-FERIE

Mulighedernes Nordtyskland
5 dage på 3-stjernet hotel i Bispingen, Niedersachsen

Ankomst: Valgfri frem til 28.8.2015.

Hotel Zur Grünen Eiche HHH

Kun to timers kørsel fra den danske grænse 
ligger den nordtyske naturpark Lüneburger 
Heide. Her finder I dette hyggelige hotel blandt 
de grønne ege, der var et af Tysklands mest 
hippe dansesteder, hvor 60’ernes ungdom 
strømmede til fra Hamborg og Hannover for at 
danse hele natten. I dag er der mere nattero, 
men beliggenheden er stadig noget særligt – 
ikke kun i kraft af naturen eller den forholdsvis 
korte kørselsafstand fra den danske grænse. 
For her er stadig gode tider, og utallige spæn-
dende oplevelser ligger lige for jeres fødder. 
Tag for eksempel en dag på indendørs skiferie i 
fuld fart på Snow Dome Bispingens løjper i gå-
afstand fra hotellet (3 km) og hold jeres egen 
afterskiing i aftensolen med lokalt øl i hotellets 
Biergarten. Eller tag familien med til den popu-
lære forlystelsespark Heidepark Soltau blot 17 
kilometer fra jeres idylliske base. Det bliver en 
ferie i det grønne, hvor I næppe kommer til at 
kede jer! Oplev blandt andet Serengeti Safari-
park (52 km); et lille stykke Afrika i Tysklands 
eneste safari- og forlystelsespark af sin art.

•	4 overnatninger
•	4 x morgenbuffet
•	4 x 3-retters middag/buffet
•	1 velkomstdrink
•	1 dags cykelleje
•	1 x Bispingen Card rabatkort

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.549,-
Pris uden rejsekoden 1.849,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne. Rejsekode: TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Hotel Zur Grünen Eiche

Photo: Markus Untergassmair

Sälfjällsbyn 

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

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-13 år ½ pris.•	7 overnatninger

•	El, vand og varme

Pris pr. hytte (maks. 5 personer)

1.599,-
Pris uden rejsekoden 1.899,-
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Månedens Billede JUni 2015: Amager Fotoklub vil frem-
over levere et ”tekstløst” foto, som gerne skulle bære historien i sig 
selv. Her er motiverne fra Bordinghus, pensionisternes eget klubhus 
på Kristtorn allé. Månedens fotograf er Torben Jensen.

Praktiske hjælpere til Tårnby Bladet
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,  

så flere hænder og hoveder kan bruges - blandt andet grafikere

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som 
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med 
redaktør Terkel Spangsbo eller kontorleder Heinrich Ehrenreich og 
hør, hvor dine interesser kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her 
mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et 
månedsmagasin.

opgaverne er:
- desktop og layout - en weekend om måneden
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen

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

tårnby bladet udgives af Tårnby Bladforening, og hviler økonomisk 
i sig selv.

tårnby bladet er i gang med sin 23. årgang og skrives, fotograferes, 
redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at 
de får en krone for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan 
holdes på et niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan 
omdeles gratis. 
tårnby bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, 
læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. 
Endelig kan man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i 
kommunen og andre skæve påfund. Mellem papirudgaverne kommer 
vi på www.taarnbybladet.dk Få mail eller sms, når vi opdaterer vores 
nyhedssite.

Bladet kommer hver måned til Tårnby Kommunes 40.000 
indbyggere i de godt 17.300 husstande, kontorer 
og butikker. Knapt 3.000 eksemplarer 
fordeles via biblioteker, rådhus, 
aktivitetscentre og andre.

tårnby bladet er også 
med til at lave byens 
nemmeste internet-
portal: www.
taarnbynet.dk.

Se www.taarnbybladet.dk
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der VAr engAng, et motionscykelløb, der hed Amager Rundt arrangeret af Amager Cykelring og Amagerbladet siden 1974. Antallet af deltagere toppede 
i 1978, men i 2007 var man nede på knap 400 så løbet blev aflyst tre dage inden afholdelsen. Spontant er løbet genoptaget til afholdelse hver pinsedags 
morgen (man er jo alligevel oppe for at se pinsesolen danse) - ikke længere med samlet start, men på mange af Amagers værtshuse. Dog er fællesskabet op-
retholdt med aftale om fælles pitstop. Her har redaktionen fanget et af dagens første stop på hjørnet af Englandsvej og Sneserevej.

Ny båd og jubilæer var hove-
dingredienser, da Roklubben 
Øresund markerede sæson-
start

Helt specielt var det med dåb 
af en single sculler. normalt 
er dåb jo noget spædt og nyt, 
men ”Helgoland”, som båden 
blev døbt, er ingen årsunge, 

men en ældre dame på 53 år. 
båden blev døbt af klubbens 
materielforvalter Mogens Jør-
gensen, som selv var med til 
at hente sculleren på værftet 
som 13 årig ungdomsroer. 

- Vi er glade for at have fået 
båden foræret fra nakskov 
roklub, siger formand Hanne 
Vinther. 

- Vi vil nemlig gerne have 
mere gang i outriggerroning i 
roklubben Øresund, og her er 
det fint med en klinkbygget 
træsculler, da den ligger mere 
stabilt i vandet end en glat 
fibersculler, og dermed gør 
det nemmere for nye at holde 
balancen og lære at ro med to 
årer i outrigget materiel.

Altid plads til nye roere
roklubben Øresund har ind-
ledt sin 85. sæson, og er godt 
i gang med at lære nye med-
lemmer at ro. det tager 6-8 
lektioner for at lære at ro, og 
det første hold nye roere er 
ved at være færdige med in-
struktionen. Vi regner med at 
afslutte instruktionen midt i 
juni. Hvis flere er interesse-
rede, opretter vi flere hold. at 
dyrke sport i det fri er en per-
fekt måde at stresse af på og 
blive ladet op med ny energi. 
roning er en holdsport, og 
derfor bliver man hurtigt en 
del af fællesskabet  i klubben.

De tre jubilarer: Else Marie Kristensen med 40 år, Leif 
Jønsson med 50 år og Arne Christensen med hele 60 års 
medlemskab af roklubben.  Alle har været aktive såvel i 

bestyrelsen som på vandet. 

Nye roere 
på vandet: 

Sanne, Ma-
lene, Janne 

& træner 
Gitte.

Festlig sæsonstart i Roklubben Øresund

Se mere på www.roklubbenoeresund.dk.
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Selv om Naturpark Amagers efter 
hånden må man vel sige traditionsrige 
kulturarrangement ”Stjerner i Natten” 
startede ved højlys dag, var der lagt op 
til fest og farver i lange baner. Børn, 
unge og voksne fra nær og fjern var 
samlet for syvende gang til en kultur-
nat i Tårnby.

Stjerner i natten 
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Fotos: Torben Jensen, 
Flemming Wulff og 
Jesper Skovbølle 
- alle fra Amager Foto-
klub.

Stjerner i natten 
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skAmmerens dAtter 
30 – 31/5:  kl. 15.30
6 – 7/6:  kl. 15.45  t. o. 11 

Hjem – 2D, dansk tale
30 – 31/5:  kl. 13.30
6 – 7/6:  kl. 13.00  fr. u. 7 

bjergkØbing grAnd PriX
30 – 31/5:  kl. 14.00 t. f. a. 

tomorroWlAnd
29/5 – 3/6:  kl. 20.30 t. o. 11 

eVentYret om AskePot – dansk tale
30 – 31/5:  kl. 16.00 fr. u. 7

sAn AndreAs – 3D 
29/5 – 3/6:  kl. 20.00
4 – 10/6:  kl. 20.30 t. o. 11

Flugten til FriHed
29/5 – 3/6:  kl. 17.45
4 – 10/6:  kl. 17.30

 
WHile We’re Young 
29/5 – 2/6:  kl. 18.15
4 – 10/6:  kl. 18.00 t. f. a.

Doxbio:
skYggen AF en Helt 
3/6:  kl. 18.30 

Danmarkspremiere:
sPY 
4 – 5/6:  kl. 20.00
6 – 7/6:  kl. 15.00 + 20.00
8 – 10/6:  kl. 20.00
11 – 17/6:  kl. 19.30 t. o. 11

AsteriX: bYPlAnlÆggeren  
- 2D, dansk tale 
Forpremiere:
6 – 7/6:  kl. 13.30
Danmarkspremiere:
11 - 12/6:  kl. 17.00
13 - 14/6:  kl. 13.30 
15 – 19/6:  kl. 17.00
20 – 21/6:  kl. 13.30 t. f. a. 

AsteriX: bYPlAnlÆggeren  
- 3D, dansk tale
13 – 14/6:  kl. 15.30
20 – 21/6:  kl. 15.30 t. f. a.

lAng Historie kort 
13 – 14/6:  kl. 17.00 fr. u. 7

Danmarkspremiere:
jurAssiC World – 2D
11 – 12/6:  kl. 17.30
13 – 14/6:  kl. 14.00 + 17.30
15 – 17/6:  kl. 17.30
18 – 19/6:  kl. 20.00
20 – 21/6:  kl. 14.00 + 20.00
22/6:  kl. 20.00
24/6:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
jurAssiC World – 3D
11 – 17/6:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
Pride 
18 – 22/6:  kl. 17.30 + 19.30
24/6:  kl. 17.30 + 19.30 fr. u. 7

mAndAriner 
20 – 22/6:  kl. 17.00
24/6:  kl. 17.00  t. o. 11
Programmet for 25 – 26/6 kan ses på 
kastrupbio.dk fra uge 24, men vi ved du kan 
glæde dig til:
Danmarkspremierer på terminAtor 
genisYs og testAment oF YoutH.

sAn AndreAs
Da San Andreas-forkastningen 
– den 1300 kilometer lange 
zone i Californien, hvor 
Stillehavspladen og den 
amerikanske kontinentalplade 
støder sammen – til sidst giver 
efter, sættes et altødelæggende 
styrke 9-jordskælv i gang, og 
helikopterpiloten Ray og hans 
ekskone Emma sætter ud på 
en rejse fra Los Angeles til San 
Francisco for at redde deres 
eneste datter, Blake. 
Deres farefulde færd nordpå og 
interne uoverensstemmelser burde 
være slemt nok i sig selv, men det 
er kun begyndelsen på et action-
eventyr, hvis udfordringer de knap 
havde fantasi til at forestille sig.

Flugten til FriHed
Algeriet, 1954. Mens oprørerne 
samles i dalen, tvinger en 
mordanklage to meget uens 
mennesker til at flygte sammen 
over Atlasbjergene. Den sky 
og retskafne lærer Daru skal 
eskortere den mordanklagede 
bonde Mohamed igennem et 
landskab, hvor faren lurer bag 
hver sten. Filmens grundhistorie er 
baseret på Albert Camus’ novelle 
Gæsten.

WHile We’re Young
New Yorker-parret Josh og 
Cornelia er begge i 40’erne. 
Det med at stifte familie er ikke 
lykkedes og de har besluttet 
sig for at være tilfredse med 
tilværelsen alligevel. Men 
alderskrisen kradser, så da de 
møder det unge hipster-par, Jami 
og Darby skiftes parmiddage 
med de jævnaldrende venner 
ud med rulleskøjter, jazzhat og 
hip-hop-timer. Jamie og Darby er 
fascinerende, eventyrlystne og 
spontane og i deres selskab finder 
Josh og Cornelia en vej tilbage 
til deres ungdom. Men kan det 
virkelig være så nemt? 

skYggen AF en Helt
Da Gustaf Munch-Petersen i skjul 
af natten forlader sin gravide 
kone for at melde sig som frivillig 
i Den Spanske Borgerkrig splittes 
hans familie ad i tre generationer. 
75 år efter Gustafs død, sætter 
hans barnebarn, Laurits Munch-
Petersen, alt ind på at finde frem 
til sandheden om, hvad der skete 
dengang.
Nøglen til at forstå mysteriet 
starter hos Laurits’ mormor, der 
efter Gustafs forsvinden skærer 
mindet om ham ud af sit liv, og 
gør ham til tabu. Senere slår hun 
også hånden af Laurits’ mor og 

har siden ikke villet have noget 
med hverken sin datter eller sit 
barnebarn at gøre. 
Kun hvis Laurits kan få hende til at 
åbne op, er der en chance for at 
finde frem til sandheden og undgå, 
at skyggen over familien bliver 
givet videre til næste generation.

sPY
Susan Cooper er CIA-analytiker 
og kvinden, der styrer teknikken 
og guider agenter, når bureauets 
farligste missioner skal føres ud i 
livet. Samtidig er hun hemmeligt 
forelsket i sin super charmerende 
agentkollega, og da han forsvinder 
og en anden agents identitet 
bliver bragt i fare, får hun endelig 
muligheden for at blive undercover 
agent i den virkelige verden. 
Hun infiltrerer underverdenen og 
forhindre en global katastrofe.

AsteriX: 
bYPlAnlÆggeren
Det irriterer den snedige Julius 
Cæsar, at en enkelt lille landsby, 
beboet af en flok gæve gallere, 
som det eneste sted modstået de 
romerske styrker. Så han lader et 
luksuriøst boligkompleks opføre 
lige ved siden af landsbyen og 
kalder det Urbanus-Byen. Kun 
Asterix og Obelix kan forhindre 
Cæsars planer.

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk

Filmoversigt 

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

bAbY bio TirsdAge Kl. 11.00
2/6: WHile We’re Young 

tirsdAgsbio Kl. 10.30
2/6: Flugten til FriHed

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet

© rolf 41 shodows

© scanbox

© doxbio
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lAng Historie kort
Her er historien om Ellen og 
hendes venner og deres mere 
eller mindre selvforskyldt 
komplicerede kærlighedsliv og 
længsel efter romantisk forløsning. 
Historien er et sammendrag 
af tre års kærlighedsmæssige 
højde- og lavpunkter i vennernes 
liv og fortælles i otte kapitler 
gennem otte fester: nytårsaften, 
housewarming, Skt. Hans, 
bryllup, surprise party, navnefest, 
jubilæum og en rund fødselsdag. 

jurAssiC World
22 år efter begivenhederne i 
dinosaurparken på øen Isla Nublar 
er parken atter blevet åbnet for 
offentligheden, og den kører 
i bedste velgående. De kloge 
hoveder på øen har nemlig kreeret 
et gen-modificeret helvedesbæst 
af en dinosaur, som bærer navnet 
Indominus Rex.
Men man kan åbenbart hverken 
stole på dinosaurer eller forskere. 
Indominus Rex er nemlig løs i 
Parken, og professionel bistand 
i form af militærmanden og 
dinojægeren Owen Grady (Chris 
Pratt) må hidkaldes.

Pride
Under Gay Pride-marchen 
i London finder en umage 
forsamling af bøsser og lesbiske 
sammen om en ny sag: Man vil 
indsamle penge til de strejkende 
minearbejdere. Problemet er 
bare, at minearbejderne ikke 
ønsker at blive associeret med de 
glade, regnbuefarvede givere fra 
metropolen. 
Og så må de dedikerede byboere 
ellers en tur på landet for at 
nedkæmpe fordommene og 
ramme det fælles fodslag.

mAndAriner
I efteråret 1992 kæmper 
abkhaserne med hjælp fra russere 
for at frigøre sig fra Georgien. 
Ikke langt fra Sortehavet ligger 
en lille by, hvor langt de fleste 
indbyggere er flygtet. Ejeren af 
en mandarinplantage, Margus 
ønsker ikke at rejse før han har 
høstet sine mandariner. Den unge 
Ivo hjælper til med at bygge 
trækasser til frugterne og med at 
høste indtil hjælpen kommer.
En dag finder Ivo en overlevende, 
der viser sig at være en 
kaukasisk mand, Ahmed, og en 
af soldaterne, Niko, som stadig er 
i live og tager også denne mand 
med hjem. Således er der nu to 
fjender under samme tag.

testAment oF YoutH
Vera Brittain 
bliver i 1914 
som den 
første kvinde 
elev på 
Somerville 
College, 
Oxford. 
Da Første 
Verdenskrig bryder ud, sendes 
hendes bror Edward, hendes 
forlovede Roland Leighton og 
deres venner Victor og Geoffrey 
ud i de forreste linjer i det, 
der senere kendes som 1. 
verdenskrig. Brittain forlader 
skolen for at slutte sig til den 
frivillige Aid Detachment som 
sygeplejerske for de sårede og 
døende britiske og tyske soldater 
i London, Malta og Frankrig.
Testament of Youth handler om 
forfatterinden Vera Brittain, og 
hvordan hun husker sin ungdom 
i Første Verdenskrig, baseret 
på bogen af samme navn, der 

er første del af Vera Brittains 
erindringer. 
terminAtor genisYs

I 2029 
kæmper 
menneskene 
mod maski-
nernes 
overmagt. 
Oprørs-lederen 
John Connor 
sender sergent 
Kyle Reese 

tilbage til 1984 for at beskytte 
Johns mor, Sarah, og dermed 
sikre sin egen eksistens.
Men der er gået kuk i tidslinjen. 
Reese lander i en alternativ 
fortid, hvor Sarah er blevet 
opfostret af en omprogrammeret 
Terminator-800, og John selv 
optræder som en morderisk 
cyborg sendt fra fremtiden – og 
pludselig må Reese, Sarah og 
den aldrende cyborg, Terminator, 
stoppe den frygtede ’Judgement 
Day’ på ny.

kommende Film/dAnmArksPremiere

© Per Arnesen

© uiP

© Camera film

© miracle Films

Med varmen kommer 
sommerfuglene
Foråret nærmere sig, og det er tid at 
tilkalde havens smukkeste medar-
bejdere (undskyld fruer)

I danmark er der registreret 76 fast-
boende sommerfuglearter. efter 1950 
begyndte de at uddø, og siden da er 
ca. 12 vurderet som forsvundet fra 
landet. 

Fra 1870 og til 2013 er der i alt 
fundet 98 forskellige dagsommerfug-
learter. en del af disse kan dog ikke 
overleve den danske vinter. nogle er 
almindelige trækgæster, mens andre 
er mere sjældne. derudover er der en 
række tilfældige fund.

en plakat skal medvirke til at øge in-
teressen for danmarks natur i form af 
formidling og viden. Hensigten er, at 
et øget kendskab til de enkelte som-

merfuglearter kan fremme offentlig-
hedens fokus på, at naturen har brug 
for beskyttelse, hvis kommende gene-
rationer skal få glæde af sommerfug-
lene og andre af vores truede arter.

netop sommerfuglene er gode 
pejlemærker for naturens tilstand. 
Vi har en håndfuld almindelige ar-
ter, som klarer sig forholdsvis godt, 
eksempelvis nældens Takvinge og 
dagpåfugleøje, som de fleste kender. 
Men hovedparten af de resterende er 
i tilbagegang, og bekymrende mange 
er allerede uddøde. det er sårbare ar-
ter, som ikke tåler, at deres levesteder 
bebygges, opdyrkes, og gammel skove 
fældes. 

Plakaten kan bestilles på natur-shop.
dk og koster 350 kr incl. forsendelse.    

Sådan hjælper man havens sommerfugle.
1) Plant og så vilde danske planter i et hjørne af haven. Fjern ikke brænde-
nælder, men lad dem vokse sig store i et hjørne af haven. det giver sommer-
fuglene noget at lægge deres æg på, og larverne noget at leve af
2)  lad 5 - 10 kvadratmeter af din græsplænen blive lidt vild og slå det mak-
simalt to gange om året, og helst med le - så vil mange af de vilde planter 
kunne nå at blomstre.
3) brug ikke kunstgødning. Kunstgødning får græsset i haven til at vokse hur-
tigt og overskygger blomsterne. 
4) Plant en Sommerfuglebusk, Sankt Hans Urt eller Hjortetrøst som sommer-
fuglen kan suge nektar på.
5) lad en bunke grene ligge, så sommerfuglene og andre arter har et sted at 
overvintre. lad også gerne et træ stå, selv om det er gået ud. 
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Tårnby Bladet som app...
... til Windows 8 og til WindowsPhone. appen giver en intro-
duktion til bladet, oplysninger om annoncer, udgivelsesda-
toer og kontakter.

linket til appen kan kopieres fra www.taarnbybladet.dk

GEDEMARKEDET
KUN HELT FRISKE 

TILBUD
Gedemarkedet findes på www.TAArnByBlAdeT.dK 
og i den trykte og husstandsomdelte avis.
Tilbud, der fremkommer efter en aktuel avisudgivelse 
bringer vi med det samme på nettet og senere i 
førstudkommende avis.
Nu rydder vi lige alle de tilbud, som har været et af de 
to steder, så skulle der være tilbud, som nogen ønsker 
genoptaget, skal tilbud genfremsendes.

Annoncering på gedemArkedet er gratis for private 
for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller 
byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at 
maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.
Ønsker om at blive optaget på gedemArkedet skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

PriVAt loPPemArked på Tranehusvej 14. Lørdag 
13. og søndag 14. juni fra kl. 10-15. Aflyses ved 
regnvejr
lÆHegn i stof kr. 200.
PunCHeboVle med 8 kopper kr. 200.
9 glAsskÅle til desserter kr. 200.
1 VinkArAFFel kr. 100. Alle her over 3251 0911
4 sTK FÆlge M. dÆK og hjulkapsler til polo. kr. 
300.
2 stk. CAmPing/gÆstesenge kr. 300. Alle 
herover 3250 0240.
loPPemArked (med mange småting) hver søndag. 
Amager landevej 256, kælderen. Klokken 10 til 14
YAmAHA orgel model DGX-220/YPG-225 meget 
lidt brugt, sælges halv pris 1.500 kr., regning 
medfølger. 
Tlf.: 3250 3075 el. mobil 5137 3804
stØVsuger Poser uoriginale til
Siemens Serie: VS 08 G00000-9999 Dynapower, XXL
Bosch. Serie: BSG 80000-89999, Ergomax 
professional
Bosch 8PRO 1-999 professional Prvileg (ring for 
numre). grAtis mod afhentning. Tlf.: 32 509 290
grAMMOFOnPlAder 78 OMdreJninger
- til samler, til overspilning. ikke til De Muntre 
Køkken. Med Poul Bundgaard, Aksel Schødt, Danny 
Kaye, Nelson Eddie, Hans Kurt, Tyske slagere, Vera 
Lynn, Catarina Valente, Lise Ringheim, Charles 
Normann, Teddy Pedersen med orkester, Peter 
Malberg og Poul Reichard, Eddie Calvert, Teresa 
Brewer, Leslie Caron, Doris Day, Carl Brisson.
Klassisk musik især på ”de store 78’ere. 
grAtis for den seriøse. 3251 0873

EM STYRKELØFT. Tårnby styrkeløfter klub havde de to bedste seniorløftere med til euro-
pamesterskaberne i den tyske by Chemnitz. Morten Rasmussen skulle løfte i 66 kg klas-
sen. Supergodt stævne for ham med 582.5 kg i totalen, som var dansk rekord med 12,5 kg 
i 66 kg klassen, som gav en samlet ottende plads. Jacob Beermann vejede ind i 74 kg klas-
sen og var klar til at løfte alt ,hvad han havde lært. Det blev til en bronzemedalje i dødløft 
og et samlet resultat på 752.5 kg, som var dansk rekord og nok til en fjerdeplads i totalen.

Bliv klogere på American Football
Amager Demons er måske 
ikke så fremmedartet som 
navnet tyder på
enten er man feinschmecker 
og ved hvad Touch down, 
outside run og one hand In-
terception er for noget eller 
også er american Football 
bare noget med velpolstrede 
gutter (kan også være damer) 
som står i en masende og puf-
fende klynge og prøver at få 
fat i en oval bold.

Tårnby bladets redaktion 
har fået et kampreferat fra 
amager demons som klart be-
viser, at vi hører til i den sid-
ste kategori, men selv skriver 
birgitthe bernild fra amager 
demons, at klubbens U16-
hold for tiden har succes.

det tror vi på og bringer her 
et meget forkortet kamprefe-
rat.

denne gang i et back 
to back opgør med Her-
lev rebels (6.seed) stod 
det stærke demons U16 
(13.seed) hold til en svær 
opgave mod sidste års 
Playoff deltager i Herlev 
rebels.

nicolai normann kvit-
terede med flere Tds og 
en enkelt one hand In-
terception gjorde ham til 
kampens spiller selv om 
highlightsne var mange. 
nicolai nielsen aka “Vick” 
leverede flotte blocks fra 
Wr som både kaste og lø-
bet spillet hev flere yards 
hjem på og så var elias Jel-
loul et sandt “bæst” på dl 
og ja alle andre steder på 
banen, da ingen kom forbi 
ham når han først havde 
hænderne på dem.
Og sådan fortsætter det, 

men der mulighed for at blive 

klogere ved at følge demons 
drengene i 3 kampe, 3 week-
ender i streg, inden de går til 
sommerpause. Heraf sønadg 
21. juni mod Køge Marines 
(9.seed) på banerne bag ama-
gerhallen på løjtegårdsvej 
kickoff til klokken 12.

det er også her juniortræ-
ning finder sted tirsdag og 
torsdage med start 17.30 til 
19.30. alle er velkomne.

spanger

Gavmildt 
udvalg
Folkeoplysningsudvalget, 
hvor man behandlede de ind-
komne ansøgninger fra for-
eningerne til Initiativpuljen 
og Udviklingspuljen har ud-
delt tilskud til 

amager demons til indkøb 
af låneudstyr, Svømmeklub-
ben KVIK til indkøb af 40 
våddragter, Skytteforeningen 
Pilen af 1927 til indkøb af 
våbenskabe, eksperimente-
rende danske radioamatører, 
tilskud til indkøb af antenne.

ansøgninger til Udviklings-
puljen gav tilskud til Hawila 
Projekt, Tilskud til kulturfe-
stival.

Hawila-projektet udspiller 
sig omkring skonnerten, der 
ligger i Skanska-havnen ved 
bryggergården. besætningen 
kommer fra fem forskellige 
lande, men studerer alle her i 
landet, blandt andet dTU. 

de har købt skibet for en 
symbolsk betaling og har til 
hensigt at sætte det i stand, 
så det kan sejle med last, som 
er ”bæredygtige produkter”.

nu vil de i kontakt med lo-
kale foreninger, klubber, sko-

leklasser, børn og voksne som 
synes om idéen om bæredyg-
tighed.

de deltager i Spræl i Hav-
nen 12. september, men vil 
inden gøre opmærksom på 
sig selv med en kulturfestival 
på skibet.

næste ansøgningsrunde er 
i september. Ønsker forenin-
ger at søge skal de benytte 
et skema der findes på Kom-
munens hjemmeside. Søg på 
Initiativpuljen.
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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

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2015

X

Kommende udgivelser af Tårnby Bladet
NR. DÆKKENDE UDKOMMER DEADLINE
07 juli 26.-27. juni mandag 22. juni
08 august 7. -8. august mandag 3. august
09 september  28.-29. aug. mandag 24. august
10 oktober 25.-26. sept. mandag 21. sept.
11 november 30.-31. okt. mandag 26. okt.

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

DRAMA CAMP
Har du lyst til at bruge en uge af din 
sommerferie på at spille teater sammen med en 
mange andre teaterglade unge?

Drama Camp tilbyder en fem-dages intensiv teater-
workshop med fokus på tekstarbejde, improvisationer, 
stemmearbejde og fysisk teater.
Workshoppen vil fokusere primært på arbejde med dialoger, 
som vi på den sidste dag vil vise frem for venner og familie.
Praktiske oplysninger: Alder: 12 til 18 år • Pris: 1400,- • 
Tid: Mandag 6. til og med fredag 10. juli kl 10 - 16 • Sted: 
Skuespillerakademiet - Shetlandsgade 3, 2300
Yderligere info: facebook side: www.facebook.com/drama.
camp.cph • teaterworkshops@gmail.com

Enestående mulighed for unge på Amager

… til et års udviklende skoleop-
hold i udlandet

rotary Klubberne på amager 
indbyder unge, der ønsker et års 
udveksling i udlandet startende 
i 2016. rotary henvender sig til 
unge, der netop nu går i 8. klasse 
og er mellem 16-18 år i 2016. de 
kan få chancen for et års skoleop-
hold i udlandet efter 9. klasse.

rotary er kendt for sit store 
engagement omkring ungdoms-
udveksling. Hvert år udsendes fra 
hele danmark ca. 200 unge men-
nesker til et års skoleophold i et 

oversøisk land, og samtidig får et 
tilsvarende antal unge fra udlan-
det mulighed for et års skoleop-
hold i danmark.

Udvekslingsfamilierne stiller 
ligeledes deres hjem til rådighed 
for en oversøisk udvekslingsstu-
dent i danmark. de unge forven-

tes at følge undervisning i Tårnby 
Gymnasium.

rotary Klubber på amager har 
mulighed for at udsende seks 
unge i 2016. 

rotarys ungdomsudveksling 
gør det muligt for unge menne-
sker at opholde sig i fremmede 
lande og opleve andre folkeslag’s 
levevis og skikke, samt følge de-
res skole i omgivelser helt for-
skellige fra deres hjemland.

Ud over at lære et fremmed 
sprog er opholdet med til at give 
modenhed ved at klare dagligda-
gen under helt nye vilkår. rotary 
International er garant for at op-
holdet finder sted under trygge 
og ordnede forhold.

Rotary Klubberne på Amager

Rotary’s nuværende udveks-
lingsstudenter på Amager: Fra 
venstre Sashi fra Japan, Cass fra 
Mexico, Mathias fra Brasilien og 
Lais også fra Brasilien.

Nærmere detaljer findes på: http://1470.dk
Eller på Facebook: https://www.facebook.com/rotary.udveksling.
amager
Eventuel kontakt kan også rettes til en af følgende Counsellor:
Knud Abildgren, tel: 3253 4418
Rikke Flindt, tel: 2296 7266
Finn Rasmussen, tel: 4052 5305

Ørestadsløbet 
2015

amager atletik Club arrange-
rer for 17. gang dette motions-
løb. løbet er for motionister 
på alle niveauer, mænd og 
kvinder og finder sted lørdag 
den 13. juni kl. 15 for ½ mara-
thon og 15.15 for 10 km.

Start og mål er ved Ørestad 
Metro station lige over for 
Fields. begge ruter går med 
ruter ude i den smukke natur 
på Vestamager. På 1/2 mara-
thonløbet kommer man des-
uden over på Valby/Hvidovre 
siden via motorvejsbroen og 
jernbanebroen. Stort set hele 
ruten på løbene er helt fri for 
biler, bortset fra i forbindelse 
med starten.

Se diverse info på www.
amageratletik.dk

God
sommer
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Kastrup/Tårnby/Dragør

GÅR DU I SALGSTANKER?
KONTAKT LOKALBOLIG

FOR EN UFORPLIGTENDE
SALGSVURDERING TLF 3386 1555

ÅBENT
HUS

SØNDAG 31/5
13.00-13.20

Fuldmuret villa på lukket vej
VIBY ALLE 27 • 2770 KASTRUP

KONTANT: 4.250.000 • EJERUDGIFT/MD.: 3.437
UDB.: 215.000 • B/N EX. EJERUDG.: 21.240/17.218

 På en børnevenlig villavej i Tårnby kan I nu overtage denne indflytningsklare og ge-
digne familievilla i to plan. Huset er arkitekttegnet af Brøchner-Nielsen i 1954 og by-
der på en suveræn indretning, som emmer af kvalitet. Prikken over i'et er en ugene-

ret, sydvendt have med dejlige solterrasser. SAG: 21-ME0075

VILLA
BOLIG
152 M2

GRUND
790 M2

STUER/
VÆR.
2/6

OPF./
OMB.

1954/04

Super beliggenhed - hyggelig lejlighed
KRISTTORN ALLE 7, 1 • 2770 KASTRUP

KONTANT: 2.495.000 • EJERUDGIFT/MD.: 2.207
UDB.: 125.000 • B/N EX. EJERUDG.: 11.486/9.569

 Med adresse på Kristtorn Allé vil Tårnby Kommune byde dig velkommen med lave
skattetakster og et stort udvalg af daginstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter til bør-
nene. Villalejligheden udgør den øverste del af en flot murstensvilla fra 1930. På hu-

sets førstesal får du hyggeligt køkken samt spisestue og stue med flot plankegulv. På
etagen har du også et godt værelse og badeværelset med siddebadekar. SAG: 21-

ME0083

EJER-
LEJL.

BOLIG
107 M2

ETAGE
1.

VÆR.
3

OPFØRT
1930
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