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Højt til vejrs
på Hawila

Sankt Hans bålet i Naturcenter Amager blev også i år et tilløbsstykke. Mange hundrede havde fundet vej til arrangementet,
der selvfølgelig helt traditionelt havde både båltale, Midsommervise som fællessang og heks på bålet . Foto: Kurt Pedersen.

Flere billeder side 22.

Midt i juni udfoldede der sig
en workshop om viden om
træbåde og bæredygtighed
omkring træskibet Hawila i
Skanska-havnen
Kunstnere, frivillige arbejdere
og publikum på Hawila blev
opfordret til at bytte roller og
lære af andres. Ideen var, at
alle kunne lære og præsentere et kunstnerisk (hånd)værk,
se på andres arbejde og deltage i arrangementet. Tanken
var, at der skulle ske indbyrdes udveksling mellem deltagerne, så lærere også kunne
være studerende og omvendt.
Hovedformålet var samspillet mellem de deltagende
frivillige og folk fra projektets ”Hawilians”. Det var en
kulturel udveksling, hvor alle
kunne få en idé om selvorganisering og selvforsyning, og
hvor mange perspektiver på
bæredygtighed blev præsenteret og hvor der var mulighed for at mødes og etablere
venskaber med interessante
mennesker fra hele verden.
Og så var der Guf fra kabyssen
Læs mere på side 36

Tårnby ikke med i fælles beredskab
Tårnby Kommune skal ikke
være en del af det fælles
beredskab med otte andre
kommuner
I februar i år var borgmester
Henrik Zimino helt fortrøstningsfuld om et planlagt storberedskab med deltagelse
af ni kommuner i Storkøbenhavn inklusive København og
Frederiksberg kommuner.
Ved seneste kommunalbestyrelsesmøde var de positive
udtalelse ændret til en afvisning af samarbejdet.
- Vi har et yderst velfungerende brandvæsen og beredskab i Tårnby, som skal
forblive selvstændigt og ikke
indgå i et fælles hovedstadsberedskab domineret af Københavns Kommune, sagde
Henrik Zimino.
Og det fik han fuld opbakning til af en enig kommunalbestyrelse.
Det var især Københavns
Kommunes
dominerende
rolle i det fælles selskab, som
efter borgmesterens opfat-

telse ville gå hårdt ud over de
mindre kommuner.
I bestyrelsen for et kommende beredskab ville København have seks pladser,
Frederiksberg to og de mindre
kommuner hver et medlem.
Derved vil de små til enhver
tid kunne ”tromles” ned at de
store.
- Københavns Kommune
har en helt klar strategi om
at sætte sig tungt på magten
i selskaber som dette. Det
knuser de mindre kommuners
mulighed for at få indflydelse
og sikre lokale interesser. En
politisk beslutning i april i år
viser helt tydeligt, at man nu
strategisk arbejder målrettet
på at øge magten i samtlige
fællesejede selskaber, man
ejer en del af. Tilmed har
Københavns Kommune etableret et helt kontor, som skal
føre de intentioner ud i livet.

Gerne samarbejde
Det var Kommunernes Landsforening som på baggrund af
en analyse fra Deloitte mente,

at der var millioner at spare,
hvis kommunerne lagde beredskaberne sammen fra de
nuværende knap 90 til blot
20.
Henrik Zimino peger på, at
baggrunden for at oprette et
fælles beredskab ikke holder.
- Den aftale, der er lavet
mellem KL og staten, kan vi
ikke regne med, viser det sig.
Der er slet ikke klarhed over
overflytningen af opgaver
fra staten til kommunerne,
ligesom det nødvendige lovgrundlag på flere områder
mangler.
- Samarbejde har vi i øvrigt
ikke noget imod, der skal blot
være åbenlyse fordele for alle
parter. Derudover skal der
være ligeværdighed og respekt mellem parterne, og det
er der ikke i dette tilfælde.
Endvidere minder borgmesteren om, at et lokalt
forankret brandvæsen ikke
blot skaber mest tryghed og
sikkerhed, men at det også
har vist sig, at endog meget
komplekse opgaver i Lufthav-
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Brandfolkene fra Tårnby Brandvæsen (beredskab) må vinke
farvel til en sammenlægning med otte andre beredskaber
fra det storkøbenhavnske område. Politikere frygter, at de
vil blive trynet af ”de store” væsener fra København og
Frederiksberg. Så vil man hellere selv trods en opfordring
fra Kommunernes Landsforeng og store besparelser
(effektiviseringer) i sigte. Arkivfoto.

nen og på Øresundsforbindelsen gennem en lang årrække
er blevet udført af Tårnby
Brandvæsen. Dette er sket i
et frugtbart samarbejde med

Lufthavnens Brandvæsen og
Malmö Brandkår.
spanger

Dengang det hele startede
Via Biler overtaget

En af Amagers kendte bilforhandlere, Bilia, trækker sig
ud af Danmark. I stedet blev
forretningen på Amager 1.
juni overtaget af Via Biler,
der nu er godt repræsenteret i både Storkøbenhavn og
Østjylland.
Via Biler blev i 2013 lagt
sammen med Monk Biler i
Storkøbenhavn. Et tiltag, der
har styrket virksomheden og
de muligheder, som vi kan
tilbyde vores kunder. I dag
er Via Biler en markant bilvirksomhed i Danmark med
bl.a. 10 bilhuse fordelt i Østjylland og Storkøbenhavn
og sidste nye forretning er
så Bilia på Amager.
bbark

Kig ind i Royal Arena
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Fra taget af en udsigtspavillonen kan børn og voksne se
med, når Københavns kommende arena til sports- og
kulturarrangementer, Royal
Arena henover sommeren
får lagt store tagspær over
sit enorme indre.
For alle byggeinteresserede venter der en anderledes
mulighed i sommerferien.
På byggepladsen for Royal
Arena kan man fra en helt ny
udsigtspavillon se det imponerende byggeri udvikle sig
dag for dag.
Efter planen åbner Københavns nye arena i slutningen af 2016.
Udsigtspavillonen på
Ørestads Boulevard er
åben alle ugens dage fra
12-19 frem til 23. august.
Byggepladsen har adresse
på Hannemanns Allé 18,
2300 København S, hvorfra
der vil være skilte til
pavillonen. Metrostoppet
Ørestad Station.
bbark

Lørdag 12. september 2015
www.spraelihavnen.dk

Jeg er nødt til at tage en tankerejse tilbage til de smukke somre, jeg så ubetinget oplevede som københavnsk feriedreng på landet. Det er en lang tidsrejse, men de somre var
som de var - sol, masser af sol, bare ben og en enkelt kortærmet storstribet poloskjorte, der holdt alle seks/syv uger
blandt kreaturer, høns, svin, høhøst og langfart i det store
trug, der lå i mosen.
Nødvendigheden kommer af det elendige og melankolifremkaldende vejr som vi belemres med i år. Så kan de nok så
meget synge, at de tror på sommeren ved Alsangen på Skansen i Stockholm (sendes otte tirsdage på SVT1 klokken 20 til
21). Selvfølgelig kan man synge og have det sjovt iført billige
engangsregnslag, men med udsigt til at regnslagene bliver
sommerens mode, må sommerglæden hentes i fortiden.
Og det gør jeg så i 50’erne i forrige århundrede. Tydeligt
fremstår de årle morgenstunde, hvor københavnerdrengen
var oppe samtidig med fodermesteren og hentede 20 køer
ind til malkning. Da blev han dus med dyrene. De første dage
var det bare brune køer, som tumlede ind i stalden til båsene,
hvor kraftfoderet lokkede. Det var ikke ligegyldigt, hvilken
bås de gik ind i. De skulle stå i deres helt bestemte bås og
snart lærte jeg at kende den ene ko fra den anden. Ikke at jeg
lærte alle 20 at kende, men enkelte så anderledes ud. Et horn
kunne være skævt, en havde et ar i pelsen og så var der 52,
køerne havde numre klippet i en særlig kode i øret, 52 som altid gik ind i en forkert bås, mens den rette båsindehaver bare
stod og gloede i midtergangen.
Så måtte den spinkle fyr fra stenbroen forsøge at skubbe de 300 kilo kød væk. Ingen nem opgave og 52 gloede bare
på den lille dreng og tænkte et eller andet ko-agtigt. De første
mange dage måtte fodermesteren træde til. Han gloede bare
tilbage på 52, som så tænkte noget andet for derefter at indfinde sig på rette matrikel og roen i stalden var genoprettet.
Min tankerejse stopper ikke her, men udfordres af Sebastians sang om, at en ko er en ko til den dør. Det kan godt
være, at det er resultatet af seneste folketingsvalg, der kommer forstyrrende ind fra et sidespor. Det kan også være, at det
er et digt af Poul Feldvoss, som blander sig i erindringerne og
skaber uorden i mine sammenlignende billeddannelser, som
jeg har sat mig til opgave at rede ud på de godt 4000 anslag
inklusive mellemrum, som en klumme må fylde.

Det er sen aften og
edb’en er gået hjem
Før var det Langebro, der var oppe, når
man kom for sent eller noget andet var
galt. I dag er det edb
Dårlige undskyldninger har der altid været nok af, så mange at selv velmente og
ærlige undskyldninger og forklaringer
stadig mødes af udtrykket ”..og så var
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Poul oplæste selv digtet, Ansigter, da han holdt sin sidste
tale for en nordisk venskabsdelegation, inden han fratrådte
som kulturudvalgsformand i Kommunen. Jeg vil ikke hævde,
at jeg er særlig egnet til at tyde poesi, men som musik sætter
ord somme tider spor eller flueben i min sjæl og der kommer
mange flueben efter en genlæsning af Ansigter.
Han skrev om at være forskellig og om ”dengang for
længe siden, hvor det hele startede (det hele var et strukturelt venskabssamarbejde mellem fire nordiske kommuner)
og forsigtigt nærmede os hinanden”. Først vedtog vi, at vi
var ens, senere opdagede vi, at vi var forskellige, hver især
fik et ansigt og et navn og at det netop var det, som var stort,
talte til følelsen, skærpede forstanden og fyldte den nordiske
tanke med liv.
Vist kostede det noget, ussel mammon, tid, sprogfnidder,
at vi lærte, at vi og de var forskellige, men samtidig var det
berigende på en sanselig måde, som man skal være digter for
at kunne udtrykke. Der var ikke tilbagebetaling ved kasse et,
for hvordan stabler man oplevelser, samvær og følelser på
samme måde som mønter kan stables?
”Som om der ikke var forskel! Hva’ be’ har’? Det er jo den,
vi lever af - den, vi udvikler os af.”
Der står mange andre sætninger i det digt, sætninger,
som for mig bliver og er blevet læresætninger. Jeg lærte både
mennesker og lande at kende. Jeg lærte som dreng, hvordan
jeg ikke skulle blive bange for koen 52, men hvordan vi skulle
forstå hinanden. Af Ansigter fik jeg et klarsyn af, hvad det at
opdage værdien af at være forskellige sammen, kan føre til.
”Kun i den erkendelse, kan vi brede den videre ud til vore
mere og mere forvirrede artsfæller”, er nogle af slutordene i
Ansigter.

På grund af forskelligheden og i håbet om en
sommer - i alle tilfælde brug tiden ønsker
redaktøren, Terkel Spangsbo

Langebro vel også oppe, ikk?”
Men det er altså ikke en gang løwn,
når jeg får endnu en anledning til at
lange ud efter den af nogen udråbte
som verden ottende, niende og tiende
vidunder.
I dag valgte vores mail at være så absolut tiende, så der kan være beskeder,
som ikke er nået frem. Samtidig lukkede
samme ned for det arkiv af ventende sager, som lå i vores outlook-arkiv.
Nu har vi så alligevel skruet en avis
sammen til jer forhåbentlig hungrende

Ehrenreich, Birgitte Barkholt,
Jorunn Keller, Karin Ott (foto),
Mona Gjedved, 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 Forbruger Kontakt tlf. 8813 0299
eller email Amager@d-d-c.dk

læsere. Spar på siderne. Der er seks uger
til vi kommer tilbage. Tiden bruger vi
på edb-reperation, omlægning af edbsystem og indsamling af spændende
historier - måske skal vi også have skiftet vinduer. Det vil sige håndværkere i
huset og så ved husmoderen godt, hvad
den står på bagefter. Rengøring i dagevis
og støv i månedsvis.
Men når der nu alligevel ikke er udsigt
til sommer, så er det da også en måde at
få tiden til at gå på.
Redaktøren

Denne udgave omdeles
fredag 26. og lørdag 27. juni.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er august-udgaven
som omdeles 7.-8. august.
Deadline mandag 3. august.
Deadline for større annoncer
og redaktionelt stof 7 dage før
udgivelsesdagen - men ring,
hvis man er senere på den.
Udgivelsesdatoer i 2015:
10 måneder om året den sidste fredag/lørdag i en måned,
dækkende den kommende
måned, dog januar og august.
Se udgivelsesdatoerne herunder
September: Udkommer 28.-

29. august. Deadline mandag
24. august
Oktober: Udkommer 25.-26.
september. Deadline mandag
21. september
November: Udkommer 30.31. oktober. Deadline mandag 26. oktober
December: Udkommer27.-28.
november. Deadline mandag
23. november
Udgivelsesdatoer i 2016
Januar: Udkommer 8. januar.
Deadline mandag 4. januar.
GENGIVELSE af Tårnby Bladets tekst, foto og annoncer
er ikke tilladt uden skriftlig
tilladelse fra redaktøren.

Vi benytter som sædvanlig
stemmetallene til at siger
”Hvad nu hvis…?” vi havde
stemt til vores egen Kommunalbestyrelse
Af Terkel Spangsbo

Den talleg, vi her på Tårnby
Bladets redaktion har kastet
os ud i, kan man slet ikke bruge til noget seriøst. Men vi har
gjort det alligevel.
I tabellen her på siden leger vi, at vi har været til en
afstemning, som om det var
valg til Kommunalbestyrelsen, hvilken ”regering” kunne
vi så have fået i Tårnby.
I vores udregning har vi

ikke taget hensyn til, at valgforbund måske kunne have
rykket på den endelige mandatfordeling og vi har derfor i
blok-fordelingen kun medtaget stemmer, der er tilfaldet
partier, som har fået mandater i ”Kommunalbestyrelsen”.
Hvis Blå Blok lokalt kan tale
sig til større enighed end det
tegner til på landsplan burde
en borgmester hedde Paw
Karslund hvis parti opnåede
det største antal blå stemmer.
Det skulle han jo nok få tid til,
nu han ikke blev valgt til Folketinget.
Vi har tidligere spurgt partierne om deres mening om

Parti
Stemmer Mandater: Stemmer i %
A Socialdemo.
7578
7
29,2%
B De radikale
948
0
3,7%
C Konservative
676
0
2,6%
F SF
1229
1
4,7%
I Liberal Alliance 1402
1
5,4%
K Kristen dem.
89
0
0,3%
O Dansk Folke.
7519
6
9,0%
V Venstre
3472
3
13,4%
Ø Enhedslisten
2100
1
8,1%
Å Alternativet
893
0
3,4%
Blå blok (I+O+V) 12393
Rød blok (A+F+Ø) 10907
li
d i ju
Tilbu
er
d
n
u
r
Se he

10
9

50%

Sådan ville Tårnbys
vælgerkorps
have sammensat
Kommunalbestyrelsen,
hvis de havde stemt som
de gjorde og valget havde
været et kommunalvalg.
MEN det var det ikke.
Resultatet her er kun et
udslag af redaktionens
talleg.

God sommer

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering
Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

oliefilter

1350,00 inkl. moms.

(Gælder ikke sportsvogne og special-biler)

200,180,160,-

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

SOMMERPRIS på lille service og aircon-service
... til din personbil inkl. olie og

150,130,130,100,-

DAME

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

Giv din bil et ferieeftersyn ...
Spar

vores ”Hvad nu hvis…”, men
denne gang lader vi tallene
stå helt ubesvarede. Vores
ukvalificerede leg med tal
har de muligvis allerede selv
gjort. Næste valg til kommunalbestyrelsen finder sted
november 2017 med virkning
fra 1. januar 2018.
På den næste side lader vi
hvert afstemningssted i kommunen vælge hele Folketinget. Dog får de ikke rådighed over de nordatlantiske
mandater. De får til gengæld
heller ikke indflydelse på nedenstående (for-)tænkte regneeksempel.

SALON GENTLEMEN

Ny Kommunalbestyrelse hvis …

For nu at fortsætte
tallegen helt ud i det
utopiske: Hvem skulle
have været borgmester,
hvis stemmetallene fra
folketingsvalget havde
været de samme til et
kommunalvalg. Skulle det
have været førstemanden
fra det største borgerlige
parti, skulle det have
været oppositionens
spidskandidat fra seneste
rigtige kommunalvalg
eller kan et ”borgerligt”
parti lokkes over i rød
blok?

Skal bilen med på ferie er det nu, du skal få den

tjekket, 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. Er der luft i reservehjulet og
tilstrækkelig slidbane (mindst 3 mm, gerne mere)?

Airco

n ser
vic

999, 00

e

Inkl.

kabin
e
AC-re
ns

Og hvordan med din aircon? Se vores tilbud:

Aircon service ...

Hvis din bil har aircondition, bør du mindst hvert andet år
få skifter kølemiddel, udført vacuum-test og få tilført uvsporstof efter specifikationerne i bilens serviceskema.
Inkl. moms, kølemiddel og sporstof.

999,00

Vi har stadig plads på dækhotellet. Dine dæk
bliver opbevaret ved den rette temperatur, tørt og frostfrit.

550,00

- og vi sætter nummerpladerne fast nu du er
her. Det koster omkring 1.200 kr. for et nyt sæt plader, hvis
dine bliver stjålet - og hvad hvis det sker i udlandet.

149,

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.45 - 16.45 • Weekend efter TELEFONISK AFTALE
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

00

Fastm
onter
ing
af nu
mmer
plade
r

149, 00

Det k
an bl
ive
dyrt i
kke a
t få
det o
rdnet
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Inkl. et gratis hjulskift

Det grønne Amager gik i blåt
Det sydlige Amager skiftede markant politisk farve ved Folketingsvalget 18. juni

ste i Tårnbykredsen var Paw Karslund, der fik
945 personlige stemmer.
I Amagerkredsen, som dækker Tårnby og
Dragør, gik blå blok stort frem og opnåede
godt 53 procent af stemmerne, mens der var
godt 46,5 procent til såkaldte røde partier. Procenterne mellem de to grupper gik til løsgængere, ugyldige og blanke stemmer.
Som omtalt andet sted i denne udgave af
Tårnby Bladet gik det knap så voldsomt ud
over rød blok i Tårnby, så dragørerne har virkelig svinget – det er traditionelt en dynamisk
vælgergruppe som flytter sig fra valg til valg.

Af Terkel Spangsbo

Det kostede såvel markante politikere deres
folketings-taburet og andre ligeså kendte lokalt kom slet ikke ind.
Trods en meget stor fremgang til Dansk Folkeparti opnåede Paw Karslund, Finn Rudaizky
og Morten Dreier ikke valg. Peter Skaarup og
Martin Henriksen tog for sig af personlige
stemmer. Peter Skaarup tog flest (i Tårnbykredsen) 1545 og Martin Henriksen fik i samme kreds 1144 personlige stemmer. NærmeKASTRUP

LØJTE-G.

PILEG.

VESTA.

I ALT

2199

1037

1306

812

1269

955

7578

B-Radikale

210

132

146

141

197

122

948

C-Konservative

142

75

78

91

176

114

676

F-SF

342

178

220

125

216

148

1229

I-Liberal Alliance

349

188

156

203

266

240

1402

18

17

16

10

18

10

89

A-Socialdem.

K-Kristendem.
O-Dansk Folkep.

KORSV.	NORDREG.

2093

824

1177

861

1204

1360

7519

V-Venstre

714

447

440

534

745

592

3472

Ø-Enhedslisten

667

306

340

225

295

267

2100

Å-Alternativet

238

151

118

134

136

116

893
33

Løsgængere

7

3

7

6

4

6

Ugyldige

18

12

7

16

3

11

67

Blanke

49

31

29

20

31

23

183

7046

3401

4040

3178

4560

3964

26189

Ialt

Herover de totale stemmetal fra hvert afstemningssted ved de seks afstemningssteder i
Tårnby Kommune.

Hjælp mig
Jeg planlægger at lave en digital billedserie om
Tårnby Kommune fra tiden før 1980. Hertil har jeg
behov for et udvalg af billeder fra den tid, og jeg
håber, at du kan hjælpe mig.
Der er i princippet ingen krav til billederne, men
følgende skal dog være opfyldt:
•

Billederne må ikke være taget fra andre
(hugget)

•

Du skal have rettigheder til at benytte
billederne og videregive dem til mig (til
formålet)

•

Om muligt fotografens navn og
optagedato samt beskrivelse

Billederne kan sendes til mig pr. mail,
meyer2770@outlook.dk hvis du har dem
elektronisk og pr. post via Tårnby Bladet, hvis du
har dem som papirkopier (dem får du naturligvis
retur).
På forhånd tak for hjælpen. Allan Meyer

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

4 Tårnby Bladet JULI 2015

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

Åbningstider:

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

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

159,189,30,130,139,-

Vi klipper
byens spidser

KLIPPE / STUEN

Mandag samt søn- og
helligdage lukket

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

Se mere på
www.3fkastrup.dk

AFSTEMNINGSSTED
KASTRUP	
STEMMER
A-Socialdemokratiet
2199
B-Radikale
210
C-Konservative
142
F-SF
342
I-Liberal Alliance
349
K-Kristendemokraterne
18
O-Dansk Folkeparti
2093
V-Venstre
714
Ø-Enhedslisten
667
Å-Alternativet
238
6972
RØD BLOK 		
BLÅ BLOK		

MANDATER
55
5
4
9
9
0
53
18
17
6
176
92
84

AFSTEMNINGSSTED
VESTAMAGER
STEMMER
A-Socialdemokratiet
955
B-Radikale
122
C-Konservative
114
F-SF
148
I-Liberal Alliance
240
K-Kristendemokraterne
10
O-Dansk Folkeparti
1360
V-Venstre
592
Ø-Enhedslisten
267
Å-Alternativet
116
3924
RØD BLOK		
BLÅ BLOK		

MANDATER
43
5
5
7
11
0
61
26
12
5
175
72
103

AFSTEMNINGSSTED
LØJTEGÅRD
STEMMER
A-Socialdemokratiet
812
B-Radikale
141
C-Konservative
91
F-SF
125
I-Liberal Alliance
203
K-Kristendemokraterne
10
O-Dansk Folkeparti
861
V-Venstre
534
Ø-Enhedslisten
225
Å-Alternativet
134
3136
RØD BLOK		
BLÅ BLOK		

MANDATER
45
8
5
7
11
1
48
30
13
7
175
80
95

Mere talleg eller manipulation …
…. alt efter temperament
fortsætter vi vores ”Hvad nu
hvis…?”
Af Terkel Spangsbo

ter som ikke vælges kredsvis,
til et Folketingsvalg.
Det gør vores beregninger
i de sidste decimaler endnu

Det er en tendens i tiden at
flere og flere vil selv og selv
bestemme. I skemaerne på
denne side lader vi dog ikke
individet bestemme, men
hvert afstemningssted får
i tabellerne selv lov til at
udpege alle 175 folketingsmedlemmer, dog kun ved partierne ikke med personlige
stemmer.
Vi har også set bort fra, at
de røde blokke har en vis grad
af sympati i det nordatlantiske pastorat, så der ligger fire
røde (tror vi stadig på) mandater fra den kant.
Valg til Folketinget adskiller sig fra valg til kommunalbestyrelser (visse steder
kaldet byråd blandt andet i
provinsen og i en del lokalaviser) ved, at der ikke kan laves
valgforbund til et folketingsvalg. Desuden er der 40 tillægsmandater, altså manda-

mere usikre, men vi leger
også kun legen, ”Hvad nu
hvis…?”

Hele redaktionen har deltaget i opgaverne med at finde
afstemningstal og regne procenter og mandater ud. Det har
været et tæt samarbejde, hvor alles evner i excel regneark
har været sat på prøve for at gøre det hele lettere for den
ansvarshavende redaktør, der alene bærer skylden for det
indholdsmæssige og også for selve den vanvittige idé med
at opstille reglerne for tallegen. Det vil ligne redaktøren
dårligt, hvis han kun opfordrer til spøg - har har ment det
alvorligt hele vejen igennem.

AFSTEMNINGSSTED
PILEGÅRDEN
STEMMER
A-Socialdemokratiet
1269
B-Radikale
197
C-Konservative
176
F-SF
216
I-Liberal Alliance
266
K-Kristendemokraterne
18
O-Dansk Folkeparti
1204
V-Venstre
745
Ø-Enhedslisten
295
Å-Alternativet
136
4522
RØD BLOK		
BLÅ BLOK		

MANDATER
49
8
7
8
10
1
47
29
11
5
175
73
102

se hvad der sker på
den blå planet
1. juni – 16. august

kriblende krabber

Kom og fisk krabber hver dag fra
kl. 10.30 til 17.45 – om mandagen helt
frem til klokken 20.00. Du kan låne
fiskestænger på stedet.

27. juni - 16. august

kystmarked
MANDATER
57
6
3
10
7
1
52
19
15
5
175
93
82

AFSTEMNINGSSTED
KORSVEJEN
STEMMER
A-Socialdemokratiet
1037
B-Radikale
132
C-Konservative
75
F-SF
178
I-Liberal Alliance
188
K-Kristendemokraterne
17
O-Dansk Folkeparti
824
V-Venstre
447
Ø-Enhedslisten
306
Å-Alternativet
151
3355
RØD BLOK		
BLÅ BLOK 		

MANDATER
54
7
4
9
10
1
43
23
16
8
175
85
90

Rørebassinerne med krabber, søstjerner
og fladfisk er flyttet udenfor sammen
med ansigtsmaling og maleværksted,
hvor alle kan male gips-dyr i
regnbuens farver.

27. juni - 16. august

øresundssafari
Oplev Øresund med
mulighed for at se
sæler ved Saltholms
kyst.

hold øje med vores
aktivitetskalender på
denblaaplanet.dk

åbent 365 dage om året

Tårnby Bladet JULI 2015 5

AFSTEMNINGSSTED
NORDREGÅRD
STEMMER
A-Socialdemokratiet
1306
B-Radikale
146
C-Konservative
78
F-SF
220
I-Liberal Alliance
156
K-Kristendemokraterne
16
O-Dansk Folkeparti
1177
V-Venstre
440
Ø-Enhedslisten
340
Å-Alternativet
118
3997
RØD BLOK		
BLÅ BLOK		

Hvad vil du byde en uventet gæst…?
Har Tårnby et Eiffeltårn, en
Westminster Abbey, et Rundetårn eller en Avenue des
Champs-Élysées – det er i al
fald svært at få øje på, men
hvad har vi så i stedet?
Af Terkel Spangsbo
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En Golden Gate Bridge har vi
heller ikke og Øresundsbroen
ligger helt ovre ved Sverige,
men hvor tager vi så gæster
med hen, hvis vi får familie
og bekendte på besøg og vi
faktisk gerne vil vise vores by
frem?
Det samme spørgsmål må
man stille sig, hvis man er
en skoleklasse, en forening
- hobby eller faglig - som får
udvekslingsbesøg, og vi gerne vil blive inden for kommunegrænserne og kunne sige
”Det er min by”.
Jeg selv havde tidligere
en af nogen opfattet som en
makaber rute gennem Glamsbjergvej, hvor jeg havde adgang til Dyrenes Mindegrave.
Svenske venner kendte i flere

tilfælde til fænomenet, at
man har gravplads for kæledyr, Dyrenes Hvila, hedder det
på de kanter, men for mange
andre er det en øjenåbner, at
noget sådan fandtes – og stadig findes.

Nok en gravplads
Jeg kombinerede denne oplevelse med at runde Tårnby
kirke og kirkegård. Kirken er,
som jeg husker min historie,
bygget om ikke af, så på samme tid som stormanden Asser
Rig, far til Absalon. Korrekt eller ikke knytter jeg bygherren
af Fjenneslev kirke sammen
med Tårnby kirke, som i min
fortælling er bygget (noget af
den i al fald) på Absalons tid.
Absalon kender de fleste enten som manden med den vil-

de hest på Højbro Plads eller
som person i sangen om Oles
Nye Autobil, der i timen kører
otte mil og som grundlægger
af København.
Qua min alder og slægtskab
med udenbys folk kan jeg/
kunne jeg med henvisning til
Fjenneslev kirke med tvillingetårnene og sagnet om Asser
Rig og hans hustru fortælle, at
de var ved at bygge en ny kirke, da Asser af Valdemar den
Store blev kaldt i krig.
Hustruen var gravid, da Asser drog ud, og for at han på
afstand ved sin hjemkomst
kunne se, om han var blevet far til en søn eller datter,
skulle frue sætte henholdsvis
et tårn på kirken, hvis det blev
en dreng. Blev det en pige
kunne hun nøjes med et spir.
Da Asser kom hjem efter
nogle år stod der hele to tårne på kirken, da fruen havde
født to sønner, mens Asser var
væk. Knægtene der senere
blev Absalon og Esbern Snare.
- Ihhh..., siger mine gæster

så, fik hun tvillinger?
Jeg forklarer så, at der var
adskillige år mellem gutterne.
Så undrer de sig. Men så fortæller jeg om en anden kone,
der var så forelsket i sin mand,
at hun vedblev at føde hans
børn mange år efter hans død.
Så har gæsterne det at spekulere på, mens jeg trækker
dem med ud på kirkegården,
hvor der for år tilbage stod
fire store sorte gravsten med
navne som Makrel og Høvding
og to ss’er udformet som lyn.
Så indfandt alvoren sig igen.
I dag kører vi ned og ser på
Den Blå Planet, og min underholdning den lokale begejstring, der udfoldede sig i Planetens første tid med et parkeringscirkus og byggerod, så
dronningens chauffør kunne
indøve slalom i Krone 1 ved
åbningen og den store gestus
vi bød planeten ved at opkalde en vej ned til Planeten
efter en grus- og kalkgravsbestyrer (Jacob Fortling). Kom
ikke og sig, at vi ikke har seværdigheder, man skal bare
kende dem.

Et gadekær
Det er også en sport at lede
efter det gamle Tårnby ud
over Tårnby kirke. Folkets/
bøndernes Tårnby er græsmarker på hjørnet af Irlandsvej og Tårnbyvej og så på hjørnet af Englandsvej og Sneserevej. I området bag Tårnby
kirke kan man genfinde et
genskabt gadekær og nogle
få huse. Arbejderboligerne
omkring den industri vi er så
glade for, nu de er revet ned,
er ikke engang en skygge i en
græsplæne. Et angreb på de
gule reminiscenser, Kastrups
sidste fiskerhus, på hjørnet af
Amager Strandvej og Skøjtevej er under opsejling.
Vi kan også vise, hvor der
har ligget landsbyer, som har

måtte lade livet, så vi kan få
små 24 millioner flypassagerer til transfer i lufthavnen,
Copenhagen Airport. Østtyskere og nordmænd kan dog
begejstres over Egon Olsens
hus i Maglebylille, men her
står vi ikke ud af bilen selvom
kameraerne sidder løst i lommen.

Det er fortællingerne
Måske er det slet ikke monu-

menterne, der gør seværdighederne, men de historier
som fremviseren kan præstere. Ovenstående oser ikke
ligefrem af turistguide-begejstring, det ved jeg godt, og
jeg kan også godt variere min
fremvisning, som når jeg kører så tæt på Lauritsens gamle
lufthavnsterminal og fortæller om flytningen fra Kastrup
Nord til den nuværende placering.
- Hvorfor gjorde I så ikke
det med de gamle bondegårde og arbejderboligerne,
lyder så turistspørgsmålet.
- Øh!

Steder at besøge
Men nu forsøger vi i denne
udgave af Tårnby Bladet at
give forslag til nogle skønne
aftenture i bil, på cykel eller
til fods. Detaljerne og historierne må læserne selv hente,
der hvor vi har dem fra. Vi husker kildeangivelser.
I festtaler hører man også
om mulighederne (de økonomiske) i at Tårnby gjorde mere
for turisterne (som vi altså
ikke har så mange af endnu).
Men vi taler med de fremsynede som kan se, hvad det er
der skal til, for at vi også har
en turist-kultur på vores stykke af det flade Amager. For jo
højere bjerge de andre har,
desto mere må vi lede efter
guldet.

Sommer TilbuD
Stumpebuks i 4 farver
Hvid, Sand, Blå, Sort
T-Shirts der matcher

1 Sæt 600,-

400,-

2 sæt KUN 1000,-

200,-

400,-

400,-

350,400,-

500,-

400,-

300,-

400,400,300,Klassisk mode til voksne piger - os med tøjet og de sødeste kunder
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tivt udvalgte danskere, der
svarede ’ja’ til, at de tager
på bilferie, svarede hele 58
procent, at kvinden i huset
er den, der har mest at skulle
have sagt, når der skal træffes beslutninger om målet for
årets ferie.

Turisme ligger på
ingens bord
Tårnby Bladet har talt med
Amager Erhvervsråds formand og borgmester Henrik
Zimino om de har initiativer
til at gøre Tårnby til noget
for turister
Af Terkel Spangsbo
/Jesper Israelsen

Det er ikke fordi der gøres det
store fra kommunens side for
at hive turisterne til Tårnby og
omegn. Tårnby kommune har
ingen turistchef, og den information, der er tilgængelig
begrænser sig stort set til det
turistrelaterede brochuremateriale, man kan finde på det
kommunale folkebibliotek eller på tankstationerne.
Rutekort fra Movia stopper
kort-mæssigt tværs hen over
Amager og har altså ikke Dragør og Tårnby med. Indtil for
nylig hang et rutekort i stort
format i læskuret for udadgående bustrafik på Korsvejen.
Man kunne altså se, hvor
busserne kom fra, men ikke
hvor de kørte hen. Løsningen
på de ligegyldige kort blev, at
pladsen nu er overladt til reklamer.

Ingen hjemme i turistbiksen
Bruger man søgeordet ”turisme” eller ”turist” på Tårnby
kommunes hjemmeside www.
taarnby.dk får man henholdsvis 0 (nul) og syv hit.
De syv hit handler meget
om turister til lufthavnen, Det
blå flag og Den Blå Planet. Der
er ikke et specifikt politisk
udvalg som har turisme og turist som ansvarsområde.
- Vi har alle de turister, vi

behøver. Den Blå Planet og
lufthavnen vrimler med turister, siger borgmester Henrik
Zimino.
Han mener ikke, at Kommunen behøver gøre noget særligt som at tiltrække yderlige
turister.
- Vi skal ikke have en turistchef eller en erhvervschef
som andre kommuner har.
Vi har ingen turistchef, men
masser af turister. Andre har
en turistchef og ingen turister,
siger han.

Ikke Erhvervsrådets opgave
Heller ikke det lokale erhvervsliv gør sig de store anstrengelser i forbindelse med
at trække turister til. Formanden for Amager Erhvervsråd
Hugo Andersen mener slet
ikke, at det er erhvervsrådets
opgave.
- Vi tager os af det lokale
erhvervsliv i det omfang, politikerne vil lade os gøre det
og ikke stikker en kæp i hjulet
for alle os, der gider at lave
noget, siger han.
- Vi har et samarbejde med
udviklingsselskabet By og
Havn, der også om handlerforskellige
turistrelaterede
opgaver.
- Turismen er jo blevet et
særdeles vigtigt erhverv for
Danmark, og derfor er det
ganske
alvorligt, hvis det
tynder alt for meget ud i de
forretninger, turisterne gerne
vil komme i og at de holder
åbent, så det passer turisterne, lyder det fra erhvervsrådsformanden.

Selv om mange mænd tror, at det er dem, der bestemmer, hvor
ferien går hen, så er det i virkeligheden kvinderne, der træffer
beslutningen. Arkivoto: Scandlines

Det er kvinderne, der oftest
bestemmer hvor ferien går hen
Rederiet Scandlines har fået
foretaget en undersøgelse af
danskernes ferievaner. Undersøgelsen afslører, hvem
der i virkeligheden bestemmer mest i de danske familier, når den står på ”ferie” i
kalenderen. 

En del mænd vil sikkert påstå,
at det er kvinden i familien,
der har bukserne på i forhold

til de fleste ting inklusive indkøb af ny bil. Ellers ville der
næppe køre så mange Citroën
Berlingoer, Peugeot Partnere
og Renault Kangooer rundt på
de danske landeveje.
Men en ny undersøgelse
viser, at kvinderne i hvert fald
også bestemmer en anden
vigtig ting – nemlig hvor ferien skal gå hen.
Af de 1.131 repræsenta-

Hvor ville du tage
gæster med hen

neten, hører den til i Tårnby?
Så har vi Vestamager, Kongelunden og Strandparken.
Vi ser en del turister her på
Torvet. Mest svenskere på
indkøb, men også gæster fra
Copenhagen Go Hotel overfor.

Hvor ville du tage en ven
eller turist med hen for
at vise ham noget særligt
for Tårnby og omegn. Vi
har spurgt de handlende i
Skottegårdscenteret og på
Tårnby torv.

langt derfra, og det er helt
fantastisk, at man kan bo 8-9
kilometer fra Rådhuspladsen
og så så tæt på et sted, hvor
der er får, geder og andre dyr
fortæller
Henrik, gæst på Tårnby Torv
Amager Strand er blevet rigtig
flot. Jeg elsker selv at cykle
og der er muligheder. Så er
der Fields. Her (Tårnby Torv)
er der ikke meget at komme
efter. Det skulle være tænkt
anderledes for 40 år siden.

Et smukt smil



er mere end forfængelighed

Henrik Jørgensen. Tårnby Torv
Isenkram:
Lang pause: Hvad har vi? Pla-

.... det er
livskvalitet!
• 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
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Samværd med familien
Går man kønnene lidt på klingen, viser det sig, at mændene
tror, at de bestemmer meget
mere, end de gør: 59 procent
af de adspurgte mænd mener,
at det er dem der bestemmer,
hvor ferien går hen, mens kun
43 procent af kvinderne mener, manden i huset er den,
der har mest at skulle have
sagt her.
Ser man på, hvad de to
køn vægter højest på ferien,
er der til gengæld rørende
enighed om, hvad der står i
de øverste felter på ønskelisten. Blandt danskere under
50 år er samvær med familie
og venner særlig vigtigt som
udgangspunkt for ferien – 53
procent af de 30-49-årige
lægger vægt på det sociale
og hyggelige aspekt af ferien.
Desuden er naturoplevelser
og afslapning også noget, vi
danskere prioriterer højt, når
vi planlægger vores ferie. jli

Fortsættes næste side

Inger Nygaard, gæst Skottegårdscenteret:
Jeg ville tage dem med ud
på en gåtur til Kalvebod Fælled og Naturcenteret derude.
Jeg bor i et parcelhus ikke

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

lÅSEbuSSEn

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 kastrup

AMAGER
KATTEPENSION
Møllevej 72
Tlf. 26 44 26 17

www.amagerkattepension.dk

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN
Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7

32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Husk www.
taarnbybladet.dk

60 uddannelsespladser til unge
En ny mulighed for ungdomsuddannelse på Amager skal bringe flere
unge i job og i uddannelse
En helt ny kombineret ungdomsuddannelse ser til august dagens lys i
Danmark. På Amager kan du vælge
at blive uddannet Erhvervs-assistent
inden for et af tre områder som Kultur, Fritid, Turisme og Service, Mad og
Sundhed samt Genbrug, Byg, Bolig,
Design og Innovation.
- Den Kombinerede Ungdoms Uddannelse, KUU, er en mulighed for
unge, der vil noget andet end en almindelig ungdomsuddannelse, fortæller forstander Birgitte Koch fra
Fabrikken Produktionsskolen I Tårnby.
Fabrikken bliver Amagers “Hjemstedsskole”, hvor de unge kan påbegynde KUU’en. Her vil KUU-lærere
følger eleverne gennem uddannelsens forskellige forløb.

Hvert år bliver i alt 60 pladser på
Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, den nye 2-årige ungdomsuddannelse udbudt på Amager.
På den nye uddannelse undervises
i helt nye fag, som er udviklet til Den
Kombinerede Ungdomsuddannelse,
eksempelvis faget ”arbejspladslære”.
Skolen fungerer som model for en
arbejdsplads, og eleverne vil i det
2-årige forløb også komme i erhvervstræning på relevante arbejdspladser.
Undervejs bliver fagkurser fra blandt
andet erhvervsskoler og professionshøjskoler inddraget, ligesom VUC vil
stå for at løfte de unges faglige niveau
i eksempelvis dansk.
Målgruppen er unge under 25, der
har gennemført folkeskolen, men endnu ikke har besluttet deres vej i job
eller uddannelse. KUU’en kan føre til
enten arbejde eller til at gå videre på
en længere ungdomsuddannelse.

Uddannelsen giver ret til SU
Som eksempler på jobområder, som
den nye uddannelse konkret skal kvalificere til, er for eksempel assistentarbejde i kantiner, daginstitutioner,
idrætsområdet, og inden for forskellige håndværk.
Uddannelsen starter i august 2015.
Det bliver Ungdommens Uddannel-

sesvejledning, der sammen med den
enkelte unge afgør, om han eller hun
er i målgruppen for den nye kombinerede ungdomsuddannelse.
tsp

Vi har modtaget:

Fejl at lukke idrætsklinikker
Af Tine Nielsen,
formand for Danske
Fysioterapeuter i
Region Hovedstaden

29. maj kunne man i
denne avis læse, at Region Hovedstaden vil
lukke fire idrætsklinikker. Det vil være en historisk fejl. Alle er enige
om, at danskerne bør
være mere fysisk aktive.
Det vil være en kæmpe
gevinst for folkesundheden. Men samtidig vil
det også betyde flere
skader.
Det er afgørende, at
de skader bliver behandlet hurtigt og effektivt på højt fagligt
niveau. Dels for at undgå følgevirkninger af
skaden, dels for at sikre,
at den skadede hurtigst
muligt kan blive fysisk

aktiv igen med alle de
sundhedsgevinster, der
ligger i det.
Argumentet om at
klinikkerne skal lukkes
for at sikre ensartet behandling er misvisende.
Lukningen vil reelt betyde, at de borgere, der
ellers kunne benytte klinikkerne mister muligheden. Det havde været
langt bedre at ”ensarte”
behandlingen ved at sikre, at resten af regionens
borgere også får adgang
til tilbuddet.
Fordelen ved at have
behandlingen samlet på
få specialklinikker er, at
et stort antal behandlinger af samme typer
skader giver rutine, sikkerhed og højere faglig
kvalitet i behandlingen.
I stedet for at lukke de
fire klinikker burde poli-

Hvor ville du tage gæster med hen
Niels Hansen, NH Belysning, Tårnby
Torv:

tikerne målrette tilbuddet. Med fysioterapeuter som frontpersonale
ville man kunne gøre
det hurtigere og billigere for rigtig mange. Der
ville være en mulighed
for hurtig igangsættelse
af selvtræning m.v og
1813 ville kunne henvise de lettere skader til
idrætsklinikkerne.
Ud over lokaler koster
tilbuddet regionen under en million kroner årligt. Den udgift skal ses
i lyset af, at klinikkerne
behandler 3.000 patienter årligt. Jeg har meget
svært ved at se, hvordan
de patienter skulle kunne behandles billigere
andre steder.
Forkortet af red.

Kim Kjello Andersen
på indkøb i Skottegårdscenteret:
Er ganske vist ikke ægte Tårnbybo,
men bor i 2300 S lige nord for kommunen, så tager vi ham med også. Han
foreslår en tur – gerne på cykel i området syd og sydvest for lufthavnen og
langs med hegnet ind til landingsbanerne.
Det er en smuk tur, og der er masser at kigge på, hvad enten man er til
flyvemaskiner, bondegårde eller bare
natur.

NYHED - NYHED

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

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

Tlf.: 32 51 02 60

Fax 32 51 02 80
www.amagermarkiser.dk
E-mail: Jd@amagermarkiser.dk
Fortsættes side 16-17

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup
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Lufthavnsgrillen for at se på fly. Ellers
synes jeg ikke er er noget og jeg ville
i al fald ikke tage dem til Den Blå Planet. Men de små (gæster) er umiddelbart vilde med at se på fly og de større
bliver begejstret efter et stykke tid –
og så skal man jo have pølser derude.

TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

FÅ ET GODT TILBUD
UDEN FORBINDENDE
KONSULENTBESØG

Travleste buslinje bliver C02-neutral
- og muligvis afkortet i Tårnby
Nye tilpassede gader i Københavns Kommune og nye busser fra Trafikselskabet Movia
vil give københavnerne og de
20 mio. passagerer, der årligt
kører med linje 5A, en helt ny
buslinje, hvor miljø, komfort
og trafikinformation er i top.

Arriva skal køre linje 5A, når
den nye kontraktperiode træder i kraft. Buslinjen udvikles
til en såkaldt +Way med nye
C02-neutrale gasbusser, der
forurener langt mindre. Samtidig reducerer de nye busser
udledningen af NOx og partikler med henholdsvis 72 og 33
procent i forhold til de nuvæ-

Havemænd til rådighed
-

Klipning af hæk
Græsslåning
Luge i bedene
Fjernelse af affald
Klipning af buske & træer
Rengøring af arealer

rende busser på linjen. Desuden forventes en yderligere
klimagevinst, da anvendelsen af biogas også mindsker
udslippet af klimagasser fra
landbruget.
- Vi har en vision om, at København skal være verdens
første C02-neutrale storby i
2025, og da linje 5A som en af
Nordeuropas travleste buslinjer får C02-neutrale busser vil
de give københavnerne renere luft, siger overborgmester
Frank Jensen.

Måske bliver co2 påvirkningen endnu mindre, da 5A
afkortes i Tårnby, så linjen
slutter sammen med 2A ved
Kastrup metrostation.
Ifølge avisen 2770 lægger
borgmester Henrik Zimino op
til at spare godt en halv million ved ikke at lade 5A køre til
lufthavnen. Under overskriften ”Lufthavn rager ikke os”,
citerer Avisen 2770 Henrik Zimino for at sige, at den sidste

del ud til lufthavnen er jo primært ikke af lokal interesse.
Den ellers bidske journalist
på 2770 har ikke fået spurgt
om, hvordan alle de Tårnbyborgere som arbejder i lufthavnen skal fragte sig frem og
tilbage i fremtiden – svaret er
i al fald ikke citeret.
bbark

+Way som ny standard
Med et strømlinet design og
bedre plads i bussen får linje
5A den helt nye +Way-standard, der omfatter både gader, busser og stoppesteder.
Flere gader, bl.a. Amagerbrogade bliver renoveret så
det bliver nemt for de 18 meter lange ledbusser at komme
igennem trafikken. Bussens
døre bliver passagerbetjente,
som man kender det fra Stogene.
Endnu mere miljøvenlig

Årets første studenter på Tårnby Gymnasium
TG, Tårnby Gymnasium, fik rekordtidligt
studenter
torsdag
18. juni

Yderligere er vi behjælpelige med:
- Kommoden der skal rykkes
- Sofaen der skal smides ud
- Entre der skal males
1 mand 350 kr. i timen.
2 mænd 600 kr. i timen.
KØRSEL 50 kr.
indenfor 2770

Nanna Perhson Kjærgaard, 3x blev første
student og Kristoffer Lambek, 3b blev
student som nummer
to. Begge var til ATeksamen, med overskriften Kommunikation – muligheder og
begrænsninger, der
var årets AT-emne.
Rektor Mette Ringsted stod klar udenfor eksamenslokalet
for at ønske dem tillykke. Derefter gik
de traditionen tro ud
Flaghejsning med rektor Mette Ringsted

i skolegården for at
hejse flaget til stor
applaus fra familie og
venner.
Første hf-student

bliver Emilie Frithiof
Jepsen, 2r, når hun
skal op i engelsk fredag 19. juni.
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ALT HAVEAFFALD
FJERNES ALTID
SIDST PÅ DAGEN

Havemand Nicklas

31 39 19 93

Havemand Henrik Quest

23 45 38 11

www.quest-multiservice.dk

Kristoffer
Lambek får
huen på.
Nanna lykønskes af rektor Mette Ringsted

Korte ventetider i
sikkerhedskontrol

For enden af skibakken tilføjes en
åben og gratis skilegeplads, hvor
der kan leges på ski og kælkes. For
de lidt ældre og mere avancerede
bliver der fleksible og flytbare
freestyle-elementer som rails,
halfpipes og hop.

sende end ugen før, er det
tilfredsstillende, at vi formåede at reducere ventetiderne, og at ingen af de
172.000 passagerer ventede længere end knap 13
minutter, siger Henrik Peter
Jørgensen,
kommunikationsdirektør,
Københavns
Lufthavne A/S.
I alt kom 99,21 procent
frem til sikkerhedskontrollen på under 10 minutter.
bbark

I uge 24 var den gennemsnitlige ventetid før sikkerhedskontrol i Københavns
Lufthavn 3 minutter og 25
sekunder – et minut kortere
end ugen før.
I myldretiderne morgen
og eftermiddag var den
gennemsnitlige ventetid 3
minutter og 21 sekunder.
- I en uge med flere rej-

Millioner til bjergsport i byen
Lokale og Anlægsfonden
støtter det rekreative område ved Amager Bakke med
10,5 mio. kroner og udvider
anlæggets
aktivitetsmuligheder med bjergruter til
løbere og vandrere, crossfitområde,
skilegeplads
samt en 85 meter høj klatrevæg
Muligheden for at stå på ski
midt i København er stadig
den bærende tanke i projektet. 11.000 m² af bakken
er afsat til skiløb, men suppleres nu med 3.000 m² til
løb, vandring, fysisk træning
og opholdssteder. Bakkens
hældning, der varierer fra 14
og op til 45 procent, indbyder til mange aktiviteter og
udfordringer, både for nybegyndere og mere rutinerede
idrætsudøvere.
Som noget nyt tilføjes en
åben og gratis skilegeplads
for enden af skibakken, hvor
der kan leges på ski og kælkes.
Klatrevæg, bjergløberuter
og opholdsområder
Amager Bakke bliver et nyt
samlingspunkt for de mange
klatrere i hovedstadsområdet,
når anlæggets fulde høje på
85 meter bliver udnyttet til
at skabe verdens højeste kunstige klatrevæg inspireret af

Mobil Frisør
Kører NU alle dage

OBS

Dame
Skibakken deles op i forskellige sværhedsgrader, som mange
vil kende det fra skiferierne. En sort piste på 180 meter, en
55 meter lang blå piste og en 150 meter grøn piste.

virkelighedens udfordringer
for bjergklatrere og bjergbestigere. Dertil kommer et
boulderanlæg, der kan bruges
både af erfarne og mere nye
klatrere.
Amager Bakke vil også byde
på helt nye muligheder for at
dyrke bjergløb og vandring,
som motionister ellers skal
til udlandet for at prøve. Det
bliver muligt at bevæge sig
op og ned ad bakken ad 10
forskellige ruter.
Lokale og Anlægsfonden
har i en periode arbejdet indgående med at udvikle nye
oplevelser for løbere, de r vil
noget mere end en tur langs

fortove og cykelstier, og dette
bliver det første eksempel på,
hvor langt mere spændende
en løbetur kan blive, hvis der
designes en facilitet særligt
til det.
Med Lokale og Anlægsfondens støtte rykker Amager
Bakke-projektet et stort skridt
nærmere realisering. Det der
startede som en visionær
ide, ser ud til at ende med et
enestående rekreativt anlæg
af meget høj æstetisk og indholdsmæssig kvalitet.
bbark

Klip
Klip & vandondulation
Permanent inkl. klip
Striber i toppen
Striber i hele håret fra
Farve i bund
Farve i hele håret fra
Farvning af bryn og vipper

450
850
850
300
600
400
600
150

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Herre
Klip

350 kr.

Klip,skæg,ører,bryn 100 kr.

Børn
Klip 0-11år

200 kr.

Konfirmation/
festopsætning fra

1500 kr.

KØRSEL 100 kr.
(inklusiv kørsel
indenfor 2770)

Gitte Quest, frisør

31 34 36 04

mail@gittequest.dk
www.gittequest.dk
Ring og aftal en tid
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Amager Bakke bliver
også udstyret med
en række forskellige
elementer til
crossfit og udendørs
styrketræning, ligesom
der kommer forskellige
opholdsområder med
udsigt og ”pusterum”
højt hævet over byens
larm.

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

Gav fri til 6 ugers
spanskundervisning
Som ufaglært kan man da
godt lære spansk, og i seks
uger i foråret stod den på intensiv spansk-undervisning
for 20 arbejdsmænd i SAS
Ground Handling. Det var
hårdt, men det blev til en
”leg”, og de 20 topmotiverede elever, taler nu spansk
Kurset, spansk på HF-niveau,
var enestående i den forstand, at det var første gang
medarbejdere fik etableret et
HF-spansk-hold som selvvalgt
uddannelse. Undervisningen
stod VUC Hvidovre-Amager
for godt bakket op af 3F i Kastrup og SAS. Hver og en af
medarbejderne havde selv
valgt det intensive spanskforløb.
- At skulle sidde på skolebænken hver dag i 6 uger er
i sig selv en udfordring, og
at arbejde intensivt med et
fremmedsprog på gymnasieniveau er en endnu større
udfordring, forklarer Désirée
Bruce, der er erhvervskonsulent på VUC Hvidovre Amager.

Én ildsjæl ville lære spansk
Kurset blev afholdt med tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond.
Igennem
SAS-medarbejdernes
overenskomst har medarbej-

derne ret til 2 ugers kompetenceudvikling om året og
hvis de ikke er blevet brugt
i en årrække er det muligt at
pulje ugerne. Derfor fik medarbejderne i SAS mulighed for
6 ugers spanskundervisning.
Det var en ildsjæl fra SAS,
der brændte for at lære
spansk, og som kontaktede
3F. Forbundet indgik derefter
et samarbejde med VUC Hvidovre-Amager, og da rygtet om
spanskholdet spredtes, meldte mange sig.

Det var hårdt, men godt at
være tilbage i skolen
- Nogle gange kunne det godt
være lidt svært at koncentrere
sig, når det var sidst på eftermiddagen, men vi fik alle en
masse ud af det. Jeg har altid
drømt om at lære spansk – og
så var det rart at få et afbræk
fra lufthavnen, forklarer Boris på 55 år, der arbejder som
portør i lufthavnen.
Søren, der er ”flyskubber” i
lufthavnen – eller lufthavnsoperatør - er meget enig med
Boris.
- Det var rigtig rart at få tid
til at dykke ned i et emne, der
ikke var arbejdsrelateret. Det
er dét kompetenceudvikling
også handler om – personlig
udvikling. Og det er jeg så

Drikkevand fra vandhanen
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TÅRNBYFORSYNING udfører hvert år et
stort antal analyser for at kontrollere om
drikkevandkvaliteten er i orden. I 2014 er der blandt
andet udført en omfattede kontrol af vandet i alle
boringer samt et stort antal analyser af vandet fra
både vandværket og i ledningsnettet.
Alle vandværkets 10 drikkevandsboringer ligger
tæt på vandværket og dermed i et område med
både beboelse og erhverv. Som borger i kommunen
bor vi selv oven på vores grundvand, og spilder vi
pesticider eller miljøfremmede stoffer på jorden,
så er der en stor risiko for, at det kan ende i
grundvandet, og boringen ikke længere kan bruges
til drikkevand.
Det er derfor vigtigt, at alle borgere i kommunen
er med til at passe på grundvandet. I private
haver giver det derfor god mening, at man undgår
sprøjtemidler og i stedet fjerne ukrudtet med
et lugejern, en ukrudtsbrænder, eller en anden
metode, der forhindrer ukrudt i at vokse. Du kan
læse mere på forsyningens hjemmeside – www.
taarnbyforsyning.dk - om, hvordan du vedligeholder
haven uden brug af pesticider.

glad for, at vores overenskomst giver mulighed for.
bbark

Udskiftning
af gamle
vandledninger
En stor del af
forsynings-ledningerne
i Tårnby består af
støbejernsledninger, der
blev anlagt i perioden
1920-1930. De gamle
ledninger – og det gælder
specielt de små ledninger
fra vejen og ind til huset
– kan derfor være fyldt
med belægninger, som
det er vist på billedet, og
de skal derfor udskiftes
med nye ledninger i plast.
Det er
TÅRNBYFORSYNING,
der udskifter alle hoved-

Det første hold kursister på SAS-HF-spanskholdet. Nu venter
de bare på at kunne tage på ferie til et spansktalende land
igen. Foreløbig holder de spanskkundskaberne ved lige i
deres egen spanskgruppe.

ledninger og stikledning
i vejareal og frem til
ejendommens skel, hvor
den private jordledning
starter. Herfra og videre
frem til huset er det
grundejerne, der skal
vedligeholde ledningen,
og selv bekoste at få den
udskiftet.
Som grundejer skal man
derfor være forberedt på,
at den private jordledning
evt. skal udskiftet inden
for en kortere årrække.
Har man eksempelvis
problemer med at
opretholde et passende
vandtryk i huset, så kan
det være tegn på, at
jordledningen er ved
at blive lukket med

I TÅRNBYFORSYNING kommer cirka 1/3 af
vandet (800.000 m3) fra forsyningens 10 boringer.
Herfra pumpes vandet ind til vandværket på
Gemmas Alle, hvor det iltes og renses for jern- og
manganforbindelser (okker) på sandfiltre, inden
det sendes ud til forbrugerne. Da grundvandet
kommer fra nogle meget kalkholdige jordlag er det
lokale Tårnby vand meget hårdt, og forsyningen har
derfor søgt kommunen om tilladelse til at etablere
et blødgøringsanlæg, som kan fjerne en del af kalken
og reducere hårheden.
Da mængden af drikkevand på Amager er
begrænset, kan indvindingen ikke øges yderligere,
og den resterende vandmængde på ca. 1.700.000
m3 købes hos HOFOR, som henter vandet fra
Stof
Mængde
Vand		kvalitets
		krav
Ammonium
<0,02 mg/l
NVOC
1,8 mg/l
Klorid
120 mg/l
Fluorid
0,65 mg/l
Jern
< 0,01 mg/l
Magnesium
39 mg/l
Mangan
<0,002 mg/l
Nitrat
1,8 mg/l
Nitrit
<0,002 mg/l
Fosfor, total
<0,01 mg/l
Sulfat
86 mg/l
Coliforme bakterier v 37 oC. <1 antal/100 ml
Kimtal v 22 0 C
7 antal/ml
Kimtal v 37 0 C
<1 antal/ml
E. coli
<1 antal/100 ml

0,05 mg/l
4 mg/l
250 mg/l
1,5 mg/l
0,1 mg/l
50 mg/l
0,02 mg/l
50 mg/l
0,01 mg/l
0,15 mg/l
250 mg/l
0
50
5
0

Analyse af vand fra vandværket udtaget 6. maj 2015
kl. 13.20

udfældninger, som vist på billedet.
Renoveringsplanen for perioden
2015 – 2020 omfatter de veje, hvor
forsyningen påregner at udskifte
vandledningerne og kan findes på
forsyningens hjemmeside
www.taarnbyforsyning.dk

kildepladser over store dele af Nordsjælland,
omkring Roskilde og Ringsted
Hvad viser analyserne?

I 2014 viser de mange analyser, at vi fortsat har
godt vand i hanerne. Da alle vandværkets 10
drikkevandsboringer som nævnt ligger i tæt
bebyggede områder, er nogle af boringerne
blevet belastet med miljøfremmede stoffer, som
nu kan findes i grundvandet. Indholdet er dog
generelt så lavt, at selvom en enkelte målinger
er over grænseværdien i en af boringerne, så
bliver indholdet fortyndet på vandværket, hvor
der sker en sammenblanding med vand fra de
øvrige boringer, og indholdet ligger pænt under
grænseværdien i det færdige drikkevand.
For at følge indholdet gennemføres der hvert
år en boringskontrol i samtlige boringer, hvor
der analyseres for pesticider og klorerede
opløsningsmidler. Tisvarende på vandværket hvor
der bliver analyseret for 5 forskellige organisk
mikroforurening, 36 pesticider, 5 aromater og 7
klorerede opløsningsmidler samt naturlige stoffer
som jern og forskellige salte, der er vist i tabel 1.
Derudover undersøges vandet også for indhold af
bakterier.

Tjek selv vandkvaliteten

Er du som forbruger interesseret i at vide
mere om drikkevandets kvalitet, kan du
selv via forsyningens hjemmeside – www.
taarnbyforsyning.dk - få adgang til de mange
analyseresultater på Geus hjemmeside, eller
læse om grundvandsforholdene i – Redegørelse
om vandindvindingen i 2014.

Vind i håret og kaffe på terrassen
Glædesfyldt samvær, dejlige
overraskelser og masser af
vind i håret, på vores første
fællestur med Cykling uden
alder
Af Naomi Gurfinkiel

- Jeg ved slet ikke hvordan
jeg skal takke jer for den dejlige oplevelse, sagde hun, da
vi skiltes.
Både piloter og passagerer
glæder sig til flere dejlige

oplevelser med andre interesserede cyklister. Hold øje
på Tårnby Kommunes hjemmeside, i lokalaviserne og på
facebook.com/cyklingudenalder, hvor kommende ture

med Cykling uden alder annonceres. Vil du være vores
nye pilot kan du gå ind på
www.cyklingudenalder.dk og
melde dig til.

Der var så rigelig med vind i
håret, da den første fællestur
i projekt Cyklingudenalder
skød foråret ind i maj. Men
det var ikke passagererne
i de to rickshaws, der peb
over vejret. De var friske på
turen, mens en af piloterne
var mere tiltrukket af en
kolonihavetur, hvilket viste
sig at være en rigtig god ide.

Ny kontor- og lagerbygning i Dragør

Lager fra 4 –25 m2		

Kontor fra 21 – 250 m2

F.eks. (ekskl. moms)		
4,3 m2
kr.
390,- pr. md.
11,2 m2
kr.
590,- pr. md.
12,5 m2
kr.
780,- pr, md.
24,8 m2
kr.
1.390,- pr. md.
Lejen for lager er inkl. lys, varme og alarm.

F.eks (ekskl. moms)
21,0m2
kr.
3.200,- pr.md.
43,7 m2
kr.
5.891,- pr. md.
87,4 m2
kr.
11.876,- pr. md.
128,1 m2
kr
17.406,- pr. md.
Ovennævnte leje er ekskl. driftsudgifter.

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
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To skønne kvinder fra plejehjemmene på Irlandsvej og
Pyrus allé tog en lørdag i maj
plads i kommunens rickshaws
og sammen med deres dedikerede piloter og et par andre
cykelentusiaster, mødte de op
foran Tårnby Hovedbibliotek.
Majvejret viste tænder men
der skal – viste det sig - mere
end blæst og byger til at slå
de gæve kvinder på henholdsvis 90 og 81 år ud.
- Jeg har cyklet hele mit liv
i al slags vejr – det her er ingen ting sagde den ene – og
den anden tilføjede smilende,
at ingen da er døde af luft og
lidt regn – lad os så komme af
sted!
Humøret i top – men ingen
tur uden proviant. En ladcykel
blev derfor fyldt med hjemmebagte boller og frugt – og
termokander med varm chokolade, kaffe og te.
Hård vestenvind er imidlertid ikke det bedst egnede vejr
til tur på fælleden. På kærlig
opfordring fra piloten Vagn
fra Ældre Sagen, som både
er naturkyndig og kendt på
fælleden, kørte vi i stedet på
kolonihavetur. Vagn og hans
passager fra plejehjemmet
Ugandavej stødte til resten af
gruppen undervejs – og kunne nyde en kop chokolade,
mens der blev lagt nye planer.
Det skulle vise sig at være
en fremragende idé med
en kolonihavetur. Den ene
smukke og velplejede have
med fine blomster efter den
anden – og en ganske særlig
stemning. Mange vil sikkert
nikke genkendende til, at et
markant kendetegn for kolonihavefolket er deres sociale
fællesskab og engagement
– foreningsdanmark når det
er bedst. At dette er tilfældet
skulle cyklister og passagerer
snart få bekræftet.
En lille plads med bænke
og borde blev udset som kaffested, men inden termokanderne blev hevet frem kom
Jette selskabet i møde.
- I skal da ikke sidde her - I
er velkomne i min have. Jeg
bor lige her ned af gangen og
i kan tage cyklerne med, indbød hun. Sikke en gæstfrihed
sådan at åbne sine døre for en
flok fremmede cyklister.
Således blev der holdt
kaffe-mik på Jette og Finn´s
skønne terrasse. Ada delte
sin livsfortælling og fortalte
blandt andet hvordan hun
kom til Amager fra Als og der
traf sin mand. Hun er en fanta-

stisk formidler og tryllebandt
alle på terrassen med sin
spændende historie. Jette og
Finn befandt sig også godt i
det dejlige selskab, hvilket de
tilkendegav med en stående
invitation til kaffe i haven, når
cyklerne ruller forbi. På turen
hjem gennem Tårnbyparken
var der medvind og solskin.
En tur i bedste Cykling
uden alder ånd, hvor frivillige rickshawpiloter og deres
ældre naboer mødes til dejlige oplevelser under mottoet
”Ret til vind i håret”. For Ada
mindede turen om da hun
cyklede rundt på sin hjemegn.

Mødelokaler med udsigt til hele verden
Få arbejdsro, et forfriskende bad og
kaffe på Regus Express nye kontor
hotel i Københavns Lufthavn
Foto: Ole Gjedved

Med åbningen af det 563 kvadratmeter eksklusive arbejdsområde på
toppen af Terminal 3 i Københavns
Lufthavn, byder Regus Express på optimal komfort og eksklusiv arbejdsro
centralt i Kastrup Lufthavn.
Regus Express tilbyder forretningsrejsende muligheden for at arbejde
koncentreret og komfortabelt, hvad
enten de leder efter et stille sted til

hurtigt at få lidt arbejde af vejen, få sig
et forfriskende bad på vejen videre,
eller er på udkig efter et professionelt
mødelokale til at byde internationale
forretningsforbindelser velkomne.
- Kontorhotellet er specielt designet til at imødekomme forretningsrejsendes arbejdsbehov og løser de
udfordringer arbejdende pendlere
ofte oplever. Det har været essentielt
for os, at imødekomme behovet for
en professionel, privat zone, der giver
samme ro og eksklusivitet som et dyrt
hotelværelse. Vi tilbyder vores kunder
adgang til en række unikke, eksklusive
kontorfaciliteter, tilgængeligt dér hvor
behovet er størst, fortæller Peter Møller, Country Director i Regus Danmark.
Som noget helt særligt, tilbyder Regus Express derudover mulighed for
at anvende toilet- og bade-faciliteter,
som sammen med en sund og lækker
morgenbuffet, giver forretningsrejsende mulighed for at udnytte arbejdstiden bedst muligt og opnå den
samme komfort og følelse af et pusterum som et hotelværelse.
Regus Express råder over et business lounge område med i alt 63 arbejdspladser,
møderumsfaciliteter,
private kontorer, bibliotek, Regus
Express lounge á la carte og du vil på
alle 536m² have adgang til fri Wi-Fi og
print, scan og kopierings muligheder.

Gangarealerne i Regus
Express er lyse, men også
lyddæmpede, så der kan
arbejdes koncentreret på den
mange arbejdsstationer.

Mødelokalerne og kontorerne i kontorhotellet Regus Express har
distraherende god udsigt.

Regus Express er som en penthouse lejlighed i Terminal 3 i lufthavnen.

Færre sure taxi-chauffører - måske
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7 ud af 8 taxierselskaber har
tilsluttet sig et nye system,
der skal gøre spildtiden for
ventende taxier i lifthavnen
mindre
TAXA 4x35, er med 718 taxier
hovedstadens største taxiselskab. DanTaxi og TaxiNord
4x48 skrev allerede under på
aftalen i slutningen af maj og
nu har systemet samlet tilslutning fra ca. 1.700 taxier.
Systemenet, der kaldes Taxi
management, skal sikre, at
antallet af taxier i lufthavnen
doseres efter passagerbehovet. Vognmænd og centraler
holdes løbende opdateret på
taxi-efterspørgslen.
Systemet vil give bedre
plads i lufthavnen og færre
køer og konceptet vil give
incitamenter for taxierne til
at levere høj service til passagererne.
Taxierne (kaperkøen) venter i dag i gennemsnit 42
minutter på en tur hvilket
ønskes nedbragt til 20 minutter i gennemsnit. Det er ikke
unormalt at taxierne venter
i flere timer på en lang tur.
Reaktionen over for eksempelvis lokale ture til adresser
i Tårnby er ofte surhed og dårlig service.
- Det er den helt rigtige vej

Kaperkøen en sen aften i lufthavnen. Foto: Kurt Pedersen.

at gå for branchen at løfte og
udvikle serviceniveauet overalt, hvor vi kan komme til det.
Derfor er vi overbevist om, at
et effektivt taxi management
system i lufthavnen, hvor vi
sammen med lufthavnen løbende drøfter serviceforbedringer for kunder og chauffører, vil være til gavn for alle
parter på langt sigt, siger adm.
direktør for TAXA 4x35 Jacob
Gulmann.

Glæde og (måske) afgift
I Københavns Lufthavn er man
glade for, at systemet nu får
endnu større opbakning.

- Aftalen vil give lufthavnen
plads til at vokse, siger kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Henrik Peter
Jørgensen.
Københavns Lufthavn overvejer at opkræve et gebyr fra
taxaer og vognmænd for afsætning og afhentning af passagerer. Det er ifølge tidligere
trafikminister, Magnus Heunicke (S) tilladt, idet det dog
alene er tilladt at opkræve
afgifter til dækning af de omkostninger, der er forbundet
med ordningen.
bbark

CPH rådgiver lufthavnsbyggeri i Istanbul
Københavns Lufthavn skal
sammen med den sydkoreanske lufthavn Incheon
rådgive det tyrkiske konsortium, der har ansvaret
for opførelsen og den efterfølgende drift af en ny
storlufthavn i Istanbul med
en kapacitet på 90 mio. passagerer årligt.
Rådgivningsopgaven, der
løber over de næste fem år,
er det første resultat af et
strategisk samarbejde, som
CPH og Incheon har indgået.
Rådgivningen
omfatter bl.a. strategiudvikling,
etablering af virksomhedens organisation og ikke
mindst drift af lufthavnen i
både opbygningsfasen samt
i lufthavnens tre første år
efter åbningen i 2017.
- De erfaringer fra bl.a.
vores ambitiøse vækstplan
Expanding CPH, vi har med
at effektivisere og optimere
byggeri og drift af en international storlufthavn, skal
vi bruge til at sikre, at den
kommende hovedlufthavn i

Istanbul bliver drevet effektivt, siger Thomas Woldbye,
adm. direktør, Københavns
Lufthavne A/S.

CPH i partnerskab med
Incheon
Incheon og CPH indgik i november sidste år en ”Airport
Partnership Agreement”, og
den partnerskabsaftale omfatter et tæt samarbejde på
flere områder inden for bl.a.
energi, teknologi, mobile og
online services og nu altså
også et fælles udviklingsprojekt af lufthavnen i
Istanbul.
- Incheon er flere gange
kåret til verdens bedste
lufthavn, og de har i en årrække arbejdet målrettet
på at styrke deres position
som et af Asiens vigtigste
trafikknudepunkter. Vi har
fokus på nogle af de samme
ting i vores strategier – for
eksempel god kundeservice
og stærk ruteudvikling, siger Thomas Woldbye.
bbark

Mand det nytter

AMAGERTEATRET
Nogen tænker (meget) på sommer,
andre tænker på, hvad man kan
tilbyde til efterår og kommende vinter.
Blandt andet Amagerteatret, som står
foran sin 52. sæson. I forrige sæson
så omkring 900 abonnenter fire opsætninger, alle spillet
over 12 aftener i Kulturhuset, Kastrup Bio samt yderligere 350 publikummer til familieforestillingen Vitello.

- Jeg vil gå rigtigt
langt for det rigtige
formål. Det, synes
jeg, at vi har her.
Derfor lader jeg
heller ikke min
blegfede, 44-årige
dunk komme i vejen
for den gode sag,
siger Peter Palshøj,
studievært.

Under dette slogan har
Kræftens Bekæmpelse lanceret et initiativ, der skal
nedbringe kræftdødeligheden blandt mænd
Det nye initiativ skal gøre op
med den maskuline slagside,
der på stort set alle områder
placerer mænd dårligt i kræftstatistikkerne. ’Mand, det nytter’ hedder initiativet.
At blive ramt af kræft behøver ikke at være en dødsdom.
Men mange mænd reagerer
ikke på typiske symptomer på
kræft og ender derfor med at
gå for lang tid med sygdommen. En undersøgelse fra
Kræftens Bekæmpelse viser,
at en af grundene kan være, at
kræften gør dem handlingslammede – for hvad kan man
egentlig stille op, når man har
fået kræftdommen?
Initiativet ’Mand, det nytter’ skal minde danske mænd
om, at det nytter noget at gå
til lægen, at holde øje med
kroppens signaler og bidrage
til mandesagen, for kræft er
ikke lig med en dødsdom.
Der er nemlig gode nyheder i forhold til helbredelsen.
Siden 2009 er 1-års-overlevelsen for mænd steget inden
for de kræftformer, der typisk
rammer dem. Men hvis lige
så mange mænd som kvinder skal overleve kræft, skal
mændene blive bedre til at
tage sagen i egen hånd. Der-

Donér eller støt

Støt dem med hår på brysterne!
Det første trin i det nye initiativ er en kampagne, der opfordrer til at støtte dem med hår
på brysterne – en kærlig henvisning til Kræftens Bekæmpelse landsdækkende kvindelige pendant ’Støt Brysterne’.
48 mænd rammes hver dag
af kræft, hvilket er flere end
kvinderne. Særligt i forhold
til 5-års-overlevelsen har
mændene noget at indhente.
Her er overlevelsesprocenten
56% mod kvindernes 60%.
Der er derfor brug for mere
fokus og handling, hvis mændene ikke skal blive ved med
at ligge i den dårligste ende i

Fakta

Kræftens Bekæmpelse har
foretaget en række undersøgelser for at komme nærmere nogle indsigter om mænd
og kræft. De viser at:

Danske mænd handler, når
de ved, hvad de skal gøre,
men lammes
• af sygdom, svaghed, bekymring
• af løftede pegefingre
• når han er usikker på, om
det fører til noget

Mænd og kræft

kræftstatistikkerne.
Blandt de første mænd, der
støtter dem med hår på brysterne, er Peter Palshøj. I bar
overkrop opfordrer de danskerne til at støtte Kræftens
Bekæmpelse ved at knappe
skjorten op og vise håret på
brysterne eller yde et bidrag
til sagen.

Mand, der er brug for det
I Kræftens Bekæmpelse har
man erkendt, at der fortsat er
lang vej til at få mændene lige
så godt med som kvinderne.
- Mens vi oplever stort engagement og involvering fra
kvinderne, er der virkelig
brug for, at vi fokuserer ekstra
meget på mændene de kommende år, siger Leif Vestergaard, adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse.
bbark
Handlingens mand træder
i karakter, når
• han ved, hvad er nødvendigt
• anvisninger er konstruktive, positive og faktabaserede
• han bliver inviteret og ikke
er en belastning
• han kan se milepæle og
kan se meningen med at
kæmpe
• han bliver taget alvorligt

• 48 mænd rammes af kræft hver dag. 22 dør. Til sammenligning rammes 47 kvinder af kræft hver dag, hvoraf 20 dør.
• Af de 48 kræftramte mænd om dagen, rammes de fleste
af kræft i prostata, lunge, tyktarm, blære og endetarmen.
• Ved disse kræftformer er der sket store fremskidt og
1-års overlevelsen for både mænd og kvinder er steget siden 2009. Det skyldes især, at man har bedre tilbud til patienter med lunge- og tyktarmskræft.
• Mænd skal være opmærksomme på vægttab, længerevarende hoste, ændret afføring og knuder på testiklerne.
• Kræft er den største dødsårsag for mænd – 32 % dør af
kræft.
• Mændene har en ringere overlevelse for at overleve
kræft end kvinderne.
• Mænd benytter i mindre grad end kvinder sundhedsvæsenets tilbud – det gælder også i forhold til kræft.

Forestillinger i sæson 2015/16:

Skylight
Kurt Ravn vender tilbage til teatret i en
krævende rolle overfor Laura Drasbæk
og Mikkel Moltke Hvilsom.
Fra Landsteatret.

19. - 20. og 21. oktober 2015 kl. 19.30

Det
andet
sted
- når facaden sprækker. Flemming Enevold
i sin 40-års skuespillerjubilæumsforstilling overfor Karen Lise Mynster. Gurs Teater i samarbejde med Aveny-T.

30. november samt 1. og 2. december 2015
kl. 19.30

Rent
mel i
posen?
En komedie fra Comedie-teatret om bilag, en aupair-pige fra Letland,
spillegæld og en rotweiler

18. - 19. og 20. januar 2016. Kl. 19.30

Varmestuen
- en lettere forhutlet, romantisk komedie. folketeatret / turne

29. februar samt 1. og 2.
marts 2016. Kl. 19.30

Mio, min Mio

OBS: Ikke i abonnement

Et musikalsk eventyr om venskab,
kærlighed og mod. Familieforestilling efter bogen af Astrid Lindgren.
Fra Folketeatret.dk

Onsdag 27. januar
2016 kl. 18.00
Alle forestillinger spilles i Kulturhuset Kastrup Bio

• www.amagerteatret.dk •
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Hvis du vil støtte dem med
hår på brysterne, kan du
gøre det sådan:
• Knap op og vis på et billede, at du støtter dem
med hår på brysterne. Når
du har postet det på Instagram eller Facebook, skriver du #MandDetNytter
for at støtte kampagnen.
• Donér via MobilePay
eller Swipp på 6161 0804
eller sms mænd til 1277.
• Opret din egen indsamling på manddetnytter.dk,

for vil mænd og kræft i de
kommende år få endnu mere
opmærksomhed fra Kræftens
Bekæmpelse:

Repertoiret for 2015/16-sæsonen er præsenteret og såvel
tidligere abonnenter har haft mulighed for gentegning,
ligesom der er kommet mange nye til. Der er få pladser,
mest til mandag, ledige. Det kan man læse om i brochurer på Rådhuset, biblioteker og andre centrale steder i
kommunen og naturligvis på www.amagerteatret.dk.

*Samlede kreditomkostninger 0,- Samlet beløb, der skal betales tilbage for brille 696,- (v. 29,-/md. i 24 mdr.). Fast debitorrente 0,00%. ÅOP 0,0%.

Bondegårdsdyr, monstre
Af Caroline Jakobsen leder og Rikke
Berentzen souschef i børnehaven
Kastrupgård

I Børnehaven Kastrupgård har børnene de sidste 5 måneder været
fordelt i 3 grupper, der har arbejdet
med hver sit tema.
Som afslutning på deres projekter, var
der fernisering på Pædagogisk Udviklings Center, hvor børnene kunne vise,
hvad de har været fordybet i.
De 3-4årige har arbejdet med temaet Bondegården. Gruppen har haft stor
interesse for dyr og køretøjer og har
besøgt en bondegård, naturskolen og
har besøgt en af børnenes bedster, der
havde høns. De har lavet mad, klippet
dyr, malet dyr og lavet en bondegård.
Fortsat fra side 9

Hvor ville du tage en ven eller turist med hen for at vise ham noget
særligt for Tårnby og omegn. Vi
har spurgt de handlende i Skottegårdscenteret og på Tårnby torv.

Bettina og Flemming Krogsgaard
Aner det ikke. Måske den gamle by i

De 3-4årige børn havde koncentreret
sig om bondegården og dens dyr i
projektperioden. Og de udstillede
modeller af både bondegård og dyr.

Monstergruppen har været de yngste børns projektgruppe. Her har vi
lagt vægt på, at børnene skulle blive
Dragør og Danmarks Akvarium. Vi har
ikke været inden i selv. Er det ikke meget dyrt? Nåh ja og så er der Ørestad
(det er vist ikke Tårnby) og Vestamager.

Benny Frederiksen, Tårnby
Jeg ville anbefale en cykeltur til Amager Fælled. Der er så meget at kigge

Fra 29,pr/md*
uden renter
og gebyrer

Byens bedste børnebriller
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Kom ned og hør om vores børnebriller, som du kan betale i rater,
der starter fra 29,- pr. md.*
Betal over 12 måneder
Aftalen inkluderer udskiftning til nye
glas én gang i perioden, hvis dit barn
får brug for ny styrke eller pga. slid.

Betal over 24 måneder
Aftalen inkluderer udskiftning til nye
glas én gang i perioden, hvis dit barn
får brug for ny styrke eller pga. slid.
Desuden får du en ekstra brille med
standardglas i dit barns styrke til en
værdi af 498 kr., hvis du vælger at
betale over 24 måneder.

For os handler god rådgivning om meget andet end penge.
Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige drømme og
planer.
Derfor drejer det sig om at finde frem til, hvad der er vigtigt for
dig og din familie, før vi taler penge.
Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores filialer og aftal et uforpligtende møde.
Eller se mere på al-bank.dk.

Profil Optik Kastrup · Skottegården 6 · 2770 Kastrup · tlf. 3250 5172 · www.profiloptik.dk

og magi på PUC
fortrolige med det at være i en gruppe
og lære børnehavens regler og rutiner at kende. Deres fællesprojekt har
været et stort monster lavet i pap, beklædt med silkepapir krøllet sammen
til små kugler. Børnene kaldte kuglerne for krøllebollerne.

Vi klippede hul til monstrets
mund, så børnene kunne give
monstret mad og lavede små bolde,
som kunne bruges som mad. Til
ferniseringen legede børnene med
monstret og kastede på tur bolde i
munden på monstret.

Magien
De ældste børn i børnehaven har arbejdet med temaet De magiske børn.
Gruppen har lavet kostumer, tegnet
magiske børn, lavet fortællinger om
magiske børn og arbejdet på en bog
hver, som til sidst er blevet samlet og
som de fik med hjem. Til ferniseringen
viste de deres kostumer frem og fortalte hvilken superkraft de havde.

Alle børnene i den yngste gruppe havde hver gang gruppen mødtes danset
til en sang om Balder og det gjorde de også ved ferniseringen. Børnene har
haft et enøjet monster, der hedder BØH. som har været med til at lære dem,
hvordan man er sammen i en gruppe,

på. Et alternativ kunne være Kastrupgårdssamlingen, selv om jeg nu ganske vist aldrig selv har været der.
Leif Rislund, Tårnby landsby
Kirkegården, ubetinget. (Han slår med
hovedet i retning af Tårnby kirke og
kirkegård). Kirken er fra 1158 og så
ville jeg fortælle om svenskekrigene i
1657, hvor landsbyens beboere gemte sølvet i kirketårnet.
Og vi skulle også se resterne af de
gamle gårde i Tårnby Landsby. Historierne læser jeg op på i Karl-Erik Frandsens historie og bygningsregistrant
fra 1989.
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Sidste mand på skansen - eller rettere på besøg i Skottegårdscenteret
er Nicky Schmidt. Han er nybagt far
og ude at lufte sin bare to dage gamle
datter, som er på sin allerførste tur i
barnevognen.
Ja, Den Blå Planet er jo næsten for
oplagt at anbefale, men så absolut
værd at se.
Men Jeg ville personligt anbefale
Søbadet Sneglen nede på stranden.
Det er både et smukt bygningsværk og
har meget høj brugsværdi. Jeg bruger
det selv hver morgen året igennem.
Brrrr siger vi bare!

Ønskefonden blev fyldt op - men der er plads til mere
Make-A-Wish Ønskefonden
opfylder ønsker for børn i
Danmark med livstruende
sygdomme med henblik på
at skabe håb, styrke og glæde
En ønskebrønd opfylder ønsker, men den skal også have

næring for at have noget at
dele ud af. Sådan en brønd er
Make-A-Wish-Ønskefonden,
som en windy eftermiddag
i april indbød til en omgang
Walk for Wishes med udgangspunkt i gårdhaven hos
Hilton Copenhagen Airport

Hotel. Billetsalg og en lang
række sponsorer gav et pænt
overskud til fonden.
Ud over billetten ”gav”
deltagerne et bidrag for
hver kilometer de gik på ruter omkring Hilton. Det var
sponsorer, der havde stod for
kilometer-bidragene. Før og
efter vandreturene var et omfattende underholdningsprogram. Programvært på DR1
Sisse Fisker var konferencier
og danser fra Vild med Dans
på TV2 Thomas Evers Poulsen
varmede publikum op før gåturen. Sponsorer gav kaffe,
æbler og andre forfriskninger
gav kalorier, der skulle brændes af undervejs.
Efter vandringen kom Basim og overrakte et ønske,
Det var det, det handlede om.
Gå så mange kilometer som
muligt og få sponsorer til at
betale til Ønskefonden.
Opvarming til gå-turen
ved Vild-med-dans’
Thomas Evers Poulsen
og Sisse Fisker. Tidligere
sundhedsminister Astrid
Krag kigger vinkende til.

sang sit seneste hit Picture in
a Frame og skrev autografer
efterfulgt af en generøs lodtrækning om sponsorgaver.
Kort sagt et overflødighedshorn af en oplevelse – samti-

dig med at Ønskefonden blev
tanket op.
Følg med på www.onskefonden.dk om kommende arrangementer.
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Det gjaldt om at finde kraften - og derfor landede figurerne
fra galaxerne i Starwars blandt publikum. Det var med
bæven og ærefrygt, at de yngste stillede op til fotografering.

Kun få ledige pladser i naturen
De mest populære
overnatningspladser
i naturen er allerede
reserveret det meste
af sommerferien

Det er en god idé at reservere et shelter nu, hvis
man vil være sikker på en
sommernat i naturen. Naturstyrelsens shelters på Viben
lejrplads på Kalvebod Fælled
er blandt de primitive overnatningspladser, der melder
alt udsolgt i alle weekender
og mange hverdage i sommerferien.

Der er dog fortsat muligt
at finde plads til teltet og ledige shelters flere andre steder. Det gælder blandt andet
Shelteren ved Strandmøllen i
Jægersborg hegn og den lille
lejrplads ved Viben.

Sommer i Tårnby går snart
i gang

Læs mere om overnatning i
naturen på Naturstyrelsens
hjemmeside
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/

Fakta om overnatning i naturen
Naturstyrelsen giver dig mange muligheder for at holde gratis ferie i naturen - også om natten. Her kan du se
mulighederne, og på specialsiderne kan
du se, hvilke regler man skal følge, når
man er på Nattur i Naturen.

uden at spørge om lov først. For at det
ikke skal udvikle sig til campingpladser,
må du dog højst slå to telte op - og du
må kun overnatte en nat, før du drager
videre til et nyt sted.

Shelters
Naturstyrelsen har opført shelters på
naturskønne steder i skovene. Det kan
være alt fra et lille hus med plads til
en familie – til en større overdækning,
hvor op til 30 personer kan sove med
tag over hovedet og ly for natten. Visse
shelters kan bookes på forhånd.

Fri teltning
Naturstyrelsen har over 175 skove, hvor
du må slå dit telt op for natten overalt -

små lejrpladser. Man kan ikke booke
små lejrpladser – det foregår efter
først-til-mølle-princippet.

Store lejrpladser

Der vil være aktiviteter for kommunens børn og unge i rigtig mange
klubber, SFO’er og i diverse foreninger. Der er stadigvæk en del ledige
pladser på mange af aktiviteterne,
så kig ind på www.us.taarnby.dk under Sommeraktiviteter og meld dig
til – det er ikke for sent! I år vil der
være Klub på stranden i uge 28 for
børn fra 3.-7. klasse (om dagen) og i
uge 28+29 for de store fra 7. klasse
og opefter om aftenen. Det foregår i
Amager Strandpark ved ishuset ved
Sneglen. Herud over kan vi nævne
havkajak med Naturskolen, Akrobatik-uge på Kulturzonen i uge 32 og
åben svømmehal i Kastrup Svømmehal i uge 28. Sommer i Tårnby byder
også på karate, selvforsvar, tennis,
kor og spejder-dag. Se meget mere
på Tårnby Ungdomsskoles hjemmeside: www.us.taarnby.dk.

TÅRNBY KOMMUNE
Naturstyrelsen tilbyder store lejrpladser til større grupper, f.eks. spejdere,
skoler og børneinstitutioner. Pladserne
kan have shelters, men det kan også
bare være en stor eng med bålplads,
ofte med adgang til drikkevand. Store
grupper skal altid booke store lejrpladser på forhånd for at have fortrinsret til
pladsen.

PS: Man behøver ikke være
spejder for at overnatte i
naturen.

Sov i skoven
Hvis du kan nøjes med at sove meget
enkelt - fx i en sovepose direkte i skovbunden, i en hængekøje eller under et
regnslag - er du velkommen overalt i
Naturstyrelsens skove, og i de fleste andre offentligt ejede skove. Men hvis du
vil have mere ly for natten end det, må
du benytte dig af et af de andre tilbud
om overnatninger:

Sommer i
Tårnby

Små lejrpladser
Naturstyrelsen har i alle skove pladser,
der er anlagt til overnatninger med telt.
Det kan være lysninger, ofte markeret
med en rød pæl. Der er som regel en
bålplads og i visse tilfælde en vandhane. Der kan være mindre shelters på

SOMMER I TÅRNBY 2015

-akTIvITETER fOR BøRN Og uNgE
BOSIddENdE I kOMMuNEN Og SOM gÅR I SkOlE pÅ NuvæRENdE TIdSpuNkT (0.-10. klaSSE)

SE hOldENE fRa MaNdag d. 18. Maj
TIlMEldINg fRa d. 28. Maj - d. 15. juNI
pÅ www.us.taarnby.dk

Grafiske forbindelser
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litografier af 12 danske kunstnere
trykt på Steinprint i Thorshavn
Fra 18. juni til 27. september

Noget at gå til i juli og august

Masser af Blip Båt for børn i sommerferien
Kom og prøv Lego Mindstorms, 3D-print,
programmering og meget andet….
Der er ingen grund til at hænge med næbbet i de uger,
hvor I ikke skal på ferie. Vi har nemlig arrangeret
forskellige sjove og spændende workshops i hele sommerferien.
Se mere om arrangementerne på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”.
Hver uge er der et nyt program.

Uge 27:
FIFA Turnering på Playstation 4 - for de
9-13-årige
Mandag 29. juni kl. 13.00
indledende runder på Tårnby
Hovedbibliotek og Vestamager
Bibliotek.
De skarpeste målskytter fra
hvert bibliotek mødes til finalerunden onsdag den 1. juli kl.
13 på Hovedbiblioteket. Gratis
billetter.

Workshop for
de 8-13 årige –
Programmering i
Scratch
Scratch er et visuelt programmeringssprog, hvor du
kan lave dine egne interaktive historier, spil og animationer. Workshoppen er på
begynder-niveau, så det er
helt fint, hvis du slet ikke har prøvet at programmere
før. Vi opfordrer til, at du selv medbringer en bærbar
pc. Hvis du har brug for at låne en pc, så skriv en mail
til jje.hb.bk@taarnby.dk og skriv også om du deltager
tirsdag eller torsdag.
Det er også en fordel, hvis du i forvejen har oprettet
en gratis konto på Scratchs hjemmeside scratch.mit.
edu, så du kan arbejde videre på dit spil eller din film
derhjemme.
Tirsdag 30. juni eller torsdag 2. juli, kl. 13-16 på Tårnby
Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Bibliotekernes åbningstider:

Uge 28:

Hovedbiblioteket, Kamillevej

Workshop for
de 8-13 årige
– Prøv at
printe i 3D

Vestamager bibliotek, Ugandavej

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

Du kan f.eks. printe et cover til din telefon, en holder til
dine høretelefoner eller en lille figur af dig selv. Du kan
få idéer på siden thingiverse.com.
Hvis du har mod på det, kan du også prøve selv at
tegne noget i 3D i programmet Sketchup?
Mandag 6. juli eller onsdag 8. juli, kl. 10-13 på Tårnby
Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Uge 29 og 30:

Workshop for de 8-13 årige - Minecraft
Går du med en arkitekt gemt i maven, og kan du
godt lide at bygge
ting? Måske er du
samtidig en haj til
computerspillet Minecraft og kan ikke
få nok?
Vi inviterer dig til
Minecraft workshop,
hvor du bliver sluppet løs i Palleland,
og så skal der ellers bygges og hygges.
Mandag 13. juli, onsdag 15. juli, tirsdag 21. juli, torsdag 23. juli. Alle fire dage kl. 10.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Uge 31:
Workshop for børn op til 10 år – Kom og
leg med bibliotekets gadgets
Kom til fri leg med vores beebots, ozobots, 3Doodler,
sphero og andre gadgets.
Vi viser, hvordan de virker, og sammen kan vi udfordre hinanden med labyrinter, præcisionskørsel, og hvad
vi ellers kan finde på.
Tirsdag 28. juli og torsdag 30. juli, kl. 10-13 på Tårnby
Hovedbibliotek. Fri adgang – uden billetter.

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 samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes
billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aofamager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Uge 32:
Workshop for de 8-12
årige - Prøv LEGO
Mindstormsrobotter
Vi skal programmere i Lego Mindstorms, der er et visuelt programmerings-sprog, hvor det, man programmerer på computeren, overføres til Lego Mindstorms-robotter og
afprøves på dem.
Mandag 3. august eller onsdag 5.
august, kl. 10-13 på Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

ÅBNINGSTIDER KULTURELLE INSTITUTIONER:
Juni
Juli
August

15.00-1800
11.00-20.00
15.00-20.00

11.00-18.00
11.00-20.00
11.00-20.00

Pilegårdsbadet

Lukket pga reparation

Kastrup Svømmehal
Åbningstider:
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

Kastrup Søbad

18.00-22.00
19.00-22.00
8.00-15.00
8.00-13.00

Kulturzonen
Åbningstider:

Mandag-torsdag
Fredag

14.00-22.00
14.00-19.00
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Hovedbiblioteket
Åbningstider:
Mandag - torsdag:
Fredag
Lørdag

9.00–20.00
9.00–17.00
9.00–15.00

Vestamager bibliotek
Åbningstider hvor der er opsyn ved søbadet/omklædningsfaciliteter:

Åbningstider:
Mandag - torsdag:
Fredag
Lørdag
Søndag

10.00–19.00
10.00–17.00
10.00–14.00
lukket

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

9-15
10-17
10-17

Noget at gå til i juli og august

Grafiske forbindelser
Ny særudstilling på Kastrupgårdsamlingen

Hen over sommeren viser Kastrupgårdsamlingen en
lang række litografier skabt af 12 danske kunstnere på
det grafiske værksted Steinprent i Thorshavn.
Udstillingen Grafiske Forbindelser tager udgangspunkt i forbindelser imellem nogle af tidens mest
markante danske kunstnere og det internationalt anerkendte litografiske værksted Steinprent beliggende i
Thorshavn på Færøerne.
På udstillingen deltager kunstnerne Claus Carstensen, John Kørner, Andreas Schulenburg, Julie Sass,
Svend-Allan Sørensen, Bjørn Nørgaard, Peter Carlsen,
Kathrine Ærtebjerg, Fie Norsker, Zven Balslev, Nils Erik

Fra venstre: Jonas Hvid Søndergaard, Fie Norsker og Claus Carstensen Foto: Steinprent.

Gjerdevik og Jonas Hvid Søndergaard. Udstillingen er
en enestående mulighed for at se kunstnere, som normalt arbejder indenfor alt fra maleri til installation, fra
mange forskellige generationer prøve kræfter med det
litografiske tryk.

Den færøske forbindelse
Udstillingen er blevet til på initiativ af deltagende kunstner Jonas Hvid Søndergaard i samarbejde med værkstedslederne Jan Anderson og Friða Matras Brekku.
Værkstedet Steinprent fungerer nærmest som kulturcentral 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 værker lige såvel som deres tilstedeværelse også har sat sit præg på værkstedet og det færøske
samfund omkring det. De forskellige kunstneres udtryk
giver et bredt billede af det professionelle litografiske
stentryks muligheder og mangfoldighed i det nære
samarbejde imellem trykker og kunstner og den særlige
ånd af fordybelse som præger det færøske værksted.
Grafiske forbindelser vises fra 18. juni til 27. september 2015.
Der er udgivet katalog til udstillingen med bidrag fra
Kinna Poulsen og Jonas Hvid Søndergaard.
Kastrupgårdsamlingen, 18. juni til 27. september 2015.

Populære gratis offentlige omvisninger

Kastrupgårdsamlingen indførte
ved årsskiftet gratis offentlige
omvisninger den sidste søndag
i hver måned forestået af
formidler og omviser Tine
Kragh – og tiltaget er populært

Et uformelt møde
Ifølge Kristian Rasmussen er mødet med
en kunstformidler en fantastisk udvidelse
af mødet med museets udstillinger.
- Tine er et menneske af kød og blod,

Tine Kragh omviser i udstillingen Erik A Frandsen – Det grafiske Værk efterår 2014.
Foto: Tine Kragh.
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Siden januar har man på Kastrupgårdsamlingen kunnet få ekstra indsigt i den
aktuelle udstilling en gang om måneden. Bag omvisningerne står som regel
kunstner og kunsthistoriker Tine Kragh,
der i flere år har været tilknyttet Kastrupgårdsamlingen.
- Vi ved at vores gæster er interesserede i kunsten og altid gerne vil have
mere at vide end det, de kan læse på
skiltene. Vores offentlige omvisninger er
en god mulighed for folk til at få lov til at
møde en kunstfaglig person, som kan give ekstra indblik i kunstværkerne - og vi
kan se, at folk begynder at tage tilbuddet til sig, fortæller museumsinspektør
Kristian Rasmussen.

som kan opsamle og reflektere over
de spørgsmål der pludselig popper op,
når man står foran et kunstværk. Og så
behøver man ikke engang kigge væk fra
det for at slå op på Google. Der står svaret i øvrigt ikke alligevel, pointerer han.
Det er museets tanke, at de offentlige
omvisninger skal være en uforpligtende
og underholdende indgang til det at gå
på kunstmuseum og alle spørgsmål er
velkomne.
- Jeg er selv fyldt med spørgsmål, når
jeg går på museum. På omvisninger kan
man møde andre forundrede og diskutere direkte med en fagperson – og det
er ret unikt i vores digitale virkelighed i
dag, mener Kristian Rasmussen.
Næste gratis omvisning er søndag 28.
juni kl. 15, hvor emnet blandt andet er
museets nyåbnede særudstilling Grafiske
Forbindelser. Der er begrænset antal
deltagere på 25 personer pr. omvisning.
Det er ikke muligt at reservere plads på
omvisningen. Man skal i stedet møde op
på omvisningsdagen senest en halv time
før omvisningens start og henvende sig
i skranken.
Se www.kastrupgaardsamlingen.dk.

Noget nogen gik til i juni

Sankt Hans på Naturcenter Amager
Sankt Hans på
Naturcenter Amager var
som det efterhånden
er blevet en tradition
sommerhygge med bål,
båltale og fællessang til
Midsommervisen
Foto: Torben Jensen, Amager
Fotoklub

Bålet lå 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
gæsterne kunne få vind i håret,
høre lærker synge, se dådyrene
og nyde de store vider.
Det store Sankt Hans bål
på Naturcenter Amager er på
ingen tid blevet et populært tilløbsstykke, som trækker mennesker fra hele byen og sådan

også i år. Mange kom og nød
madkurven, tændte op på en
bålplads i den storslåede natur
eller nød maden i traktørstedet
på den længste sommerdag i
året.

Heksen på bålet
Sankt Hans 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
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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. Derfor var der selvfølgelig også en heks på bålet i
Naturcenter Amager.

Båltalen
Årets båltale blev meget passende holdt af Jan Ejlsted,
direktør for Friluftsrådet inden
bålet blev tændt, heksen sendt
til Bloksbjerg og Midsommervisen sunget af de mange hundrede deltagere.
bbark

Tårnby Lokalafdeling
JUlI • 2015

Du kan altid ringe til Anne-Grethe på telefon
2629 8016 hvis du føler dig alene - og måske
ensom.
Du kan også henvende dig i åbningstiden på
Kontoret.
Kontoret åbner igen 4. august

Bridge søger spillere
Både øvede og begyndere. Tænk over det i
ferien. I vil bliver ført nænsomt ind i spillets
mysterier.
Ring til:
Ena tlf. 3250 7727
Hanne tlf. 2965 4404
Roning på Øresund
Interesseret? Henvend jer til Peer Bay tlf. 3250
9994 og bliv skrevet på ventelisten!

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. en kop kaffe. Kr. 99,00 betales ved
fremmødet. Ingen tilmelding - bare mød op.
......og husk at Cykling og Krolf ikke holder
ferie..........
Ring til Ruth 2121 4145 eller Ernst 2116
4145 for at høre mere om cykling eller bare mød
op - husk madpakke og vand. Se dejlige billeder
fra sidste tur på vores hjemmeside.
Ring til Sven-Erik 3253 6328/ 4054 6328
for at høre mere om krolf, der spilles på den
gamle travbane bag plejehjemmet Løjtegårdsvej.

Handywoman
- også kaldet Inge - holder også en velfortjent
ferie og starter igen sammen med StrikkeCafeen
fredag 4.september.

Gå-venner
Tag en ældre medborger under armen og gå en
tur! Ring for yderligere oplysninger til:
Lisbeth tlf. 2258 4457
Rundt til de ydmyge steder
Onsdag 19. august opsøger vi sammen
med Allan Mylius Thomsen byens historiske
udskænkningssteder. Vi kommer forbi Minefeltet,
Parnas, Skinbuksen, Wessels Kro m.m. Vi får en
enkelt eller to genstande på Hviids Vinstue. På
Teglkroen indtager vi stegt flæsk med persillesovs
og slutter her kl. 12.00.
Turen koster kr. 100,00 og maden kr. 135,00.
Mødested: Springvandet på Gammeltorv kl.
10.00.
Tilmelding via vores hjemmeside til
Netbankbetaling til konto 4183 4183098047
(husk navn og ”19.august”) og på Kontoret (tjek
ferielukningen på Kontoret) Senest 4.8.

Rundt om hjernen for børn og
bedsteforældre på Medicinsk
Museion
I skolernes sommerferie tilbydes en særomvisning
for bedsteforældre og børn om hjernen og dens
udvikling gennem livet. Sammen kan I få en
anderledes og lærerig oplevelse, hvor I bliver
klogere på unge og ældre hjerner.
Omvisningen tilbydes fra 1.7. - 9.8. på onsdagefredage og søndage kl. 12-15. Varighed 45 min.
Målrettet børn i alderen 7-13 år. Når indgangen
er betalt (børn u.16 år og pensionister kr. 30) er
der fri adgang til museets øvrige udstillinger bl.a.
den nye udstilling Det indsamlede menneske.
www.museion.ku.dk
Følgende aktiviteter holder
ferielukket og starter igen:
August: Badminton, Fotoworkshop,
Søndagscafe
September: Bowling • Bridge • PC • PCcafe, Danseundervisning (16.9.) • Ipad-kursus
Kreativ Motion • Madlavning for Mænd
Svømning • Tablet-kursus • Tirsdagsklub •
Strikkecefe • Tøjreparationer
Oktober: Madlavning for mænd • Pilates

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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Sensommertur til Stettin i Polen
5 dage fra 27. september til 1. oktober 2015.
Pris i dobbeltværelse kr. 1.990,- enkeltværelse kr.
2.590,Prisen inkluderer:
Bus tur/retur. Hotel Victoria
4 x morgenmad
6 x udflugter
(3 x middag for egen regning)
Teknisk rejsearrangør DEN-TOUR rejser. Medlem
af rejsegaranti nr.1954.
Sidste tilmelding: 20.august
Program kan hentes på Kontoret samtidig med
betaling af depositum kr. 1.000,00.

Rejsekortet
Nu bliver der trængsel i bus og tog! 30 tålmodige
mennesker fik lavet Rejsekort over to dage.

Vores faste aktiviteter:
Badminton, Vestamagerhallen,
Onsdag og fredag kl. 8-12
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12
Bridge
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen
Fredag kl. 13 Postkassen 1.sal
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 (starter igen 10.8.)
Ipad kursus, begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 9.30 og kl. 11
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10.00
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
PC-Undervisning, Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Torsdag kl. 9.30 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
Annonceres måneden i forvejen
Vandring, røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedhold
Fredag kl. 10 Slowhold

Aktiviteter

Den (u)perfekte ferie

Det er sommer. Blomsterfloret står smukt
og bøgen grønt i skovene, svalerne flyver
højt og kornet vajer i den lune brise. Det
er den tid på året, hvor vi samles og holder
ferie sammen, om det er kæresteparret,
kernefamilien eller venner, ja, da har
vi for vane at samles om denne dejlige
begivenhed, at nu står den på ferie og
afslapning. Fri fra hverdagens trummerum,
forpligtelser, job, skolegang, ansvar,
måske stress og jag i højere eller mindre
grad. Vi glæder os næsten alle til ferie og
forventningerne er høje om den kommende
glædelige, fredfyldte tid, hvor vi kommer
tættere på hinanden.
Vi mennesker elsker det perfekte. I det store
og det små stræber vi som udgangspunkt
efter, at det skal være perfekt. Det gælder
ofte på det overordnede materielle plan,
men også når det gælder vores liv sammen
med andre mennesker. Vi stræber efter
det perfekte forhold, ægteskab, job og de
perfekte børn, og forventningerne er derfor
høje, næsten uanset hvad vi foretager os.
Men når forventningerne er en forventning
om det perfekte, så kan man næsten kun
blive skuffet. Så vi beklager os over vore
job, pacer vores ”curling-børn” fremad,
bliver skilt, når vores partner ikke lever op
til de forventninger, vi selv har etc. og ikke
så sjældent er ferien rammen om nogle af
disse problemstillinger.

For hvor tit er ferieplanerne ikke endt med
skænderi og ufred. Den rolige bilferie, hvor
man skulle opleve det hele i sit eget tempo,
endt med at ungerne skændes på bagsædet,
og derfor også forældrene på forsædet,
charterturen, der stod på ren ro, endt i
skænderier, eller den romantiske get away
til Rom, der ikke levede op til forventningen
om romantikken.
Men hvorfor er det så, at det ofte ikke går
som planlagt?
Oftest er det forudsætningen, den er gal
med, forventningen om det perfekte, om de
14 dage, hvor der skal rettes op på resten af
året. Det store pres på, at vi skal opleve og
selv opleves til fulde. Vi vil ikke sætte for
meget tid af til hinanden, for det skulle jo
nødig gå ud over vores ambitioner, og derfor
skal tiden, vi deler, være kvalitativ i højere
grad end kvantitativ. Men det reelle ønske
om en dejlig ferie sammen kan også spænde
ben, for når vi forsøger at presse samlivet
ind i den perfekte sommerhusramme, så er
livet nu engang sådan, at det sjældent er
perfekt, og så bliver vi skuffede, når det
hele ramler.
Men hvad nu hvis vi sætter forventningerne
lidt ned? Hvis vi husker på ordene, at kun
Gud er perfekt, selvom det kan lyde som en
lidt uvedkommende trøst, men også husker
på, at betydningen af perfekt også kan
dække over meget. For måske er det også
perfekt, når det hele ikke går som planlagt.
Måske man får åbnet sine øjne for nye veje,
stier, ideer og muligheder. Måske man ser og
oplever nye sider af ens kære, som man ikke
kunne have planlagt sig til. Mulighederne er
mange og gevinsten stor. Men det er værd at
forsøge, for der er alt at vinde.
Med ønsket om en god u-perfekt ferie,
ønskes I alle en god sommer.
Julie Aaboe

En tid til eftertanke

- Musik-andagt den første tirsdag hver
måned - ved Julie Aaboe og Ole Reuss
Schmidt

Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik og
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud
fra et moderne og personligt perspektiv. En
rolig stund i kirken med tid til eftertanke.
Efter andagten nyder vi fællesskabet over en
kop kaffe m.m.
Tirsdag 7. juli kl. 10.00
Tirsdag 4. august kl. 10.00
Tirsdag 1. september kl. 10.00

Aktiviteter - August
Mød den dansende munk
Danseworkshop

Gudstjenester
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Juli				

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5.
12.
19.
26.

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

5.
6.
7.
8.

s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.

trin.
trin.
trin.
trin.

Luk. 5,1-11
Matt. 5,20-26
Luk. 19,1-10
Matt. 7,15-21

August				

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2.
9.
16.
23.
30.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

9. s. e. trin. Luk. 16,1-9
10. s. e. trin. Luk. 19,41-48
11. s. e. trin. Luk. 18,9-14
12. s. e. trin. Mark. 7,31-37
13. s. e. trin. Luk. 10,23-37

Julie Aaboe
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Julie Aaboe

September				
Søndag

6.

kl. 10.00

14. s. e. trin. Høstgudstjeneste

Martin Herbst

Velkommen til workshop ”Livets dans” med
den tyske franciskanermunk Broder George.
Oplev en unik underviser, dans i cirkel
til sang og musik i kirkerummet, glæden
ved bevægelse, fællesskab i dansen, en
anderledes indgang til bøn og meditation.
Dansevenlige sko og løst tøj anbefales.
Vi byder på en forfriskning. Der vil være
dansk oversættelse. Det koster ikke noget at
deltage. Tilmelding ikke nødvendig.
Værter: Danseleder Kamilla Bugge & kirkeog kulturmedarbejder Lone Madsen.
Fredag 14. august kl. 19.30 – 22

Grill - Ulvetime

– Skal din familie være med?
For at byde velkommen til den nye sæson af
ulvetimer inviterer vi til ”Grill – Ulvetime”.
Sognepræst Julie Aaboe fortæller bibelhistorier
som sædvanligt, og bagefter byder vi på lidt
lækkert fra grillen. Mens kødet griller kan
børnene lege på græsset og de voksne slappe af
i solen.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
”lande” inden forløbet i kirken begynder kl. 17.
Af hensyn til madlavning vil vi gerne have
tilmeldinger senest tirsdag 25. august kl. 12. Send en mail til lone@korsvejskirken.dk,
hvis din familie skal med! Det koster ikke noget at deltage, men du er velkommen til at
give et bidrag!
Torsdag 27. august kl. 16.30

Carl Nielsen festival
Det er en selvfølge, at Korsvejskirken også fejrer 150-året
for Carl Nielsen (1865-1931) - en enestående skikkelse i
dansk musikhistorie.
Vi holder tre koncerter i rap med fokus på tre områder
af Carl Nielsens virke. Alle tre koncerter afsluttes med
reception.
Lørdag 15. august kl. 16: Koncert med sange og salmer af
Carl Nielsen. Birgitte Lystlund Larsen synger og Ole Reuss
Schmidt akkompagnerer på orgel og klaver.
Lørdag 22. august kl. 16: Pianisten Jesper Rene spiller
klavermusik af Carl Nielsen.
Lørdag 29. august kl. 16: Ole Reuss Schmidt spiller
orgelmusik af Carl Nielsen, bl.a. orgelværket
”Commotio”, som Carl Nielsen skrev i 1930/31, og
efterfølgende i et brev til hustruen Anne Marie Carl
Nielsen selv betegnede som det fineste værk, han havde
skrevet.

Aktiviteter - September

Den globale kirke

Korsvejstræf – ved Mads Christoffersen,
generalsekretær i Danske Kirkers Råd.
Kirken har altid været globaliseret og
levet på tværs af kulturelle og geografiske
grænser. Men hvad betyder det for kirken
i dag at være en global kirke. Mads
Christoffersen vil komme med eksempler fra
kirkens globale arbejde herhjemme og ude i
verden.
Onsdag 2. september kl. 14.00

Dantes Guddommelige Komedie
Studiekreds ved Martin Herbst

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’

Kontakt

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

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

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

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.

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.
Yderligere oplysninger:
Minikonfirmandlærer Lone Madsen
lone@korsvejskirken.dk
telefon 6116 5509.
Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.
Fredag er fridag.

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

Minikonfirmander

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Hvordan lyder drømme? Altså - hvad er drømmes lyd? …Måske er det samme lyd, som når solens stråler
kravler ind over stuegulvet. Eller måske lyden af lyse nætter. Måske har de resonans af evighed. Den
evighed, som vores liv er indfældet i...

B
A

agsiden af medaljen er, at også det, der gør ondt eller som vi ikke
er tilfredse med kommer op til overfladen. At familielivet ikke
får den opmærksomhed det kræver. Eller at det er urimelig længe
siden, at man har set konen eller manden i øjnene.
t der sjældent tages tid til at gøre det man virkelig nyder – læse
bøger, cykle i skoven, være tilstede, når man leger med børnene
eller børnebørnene. Eller at få brugt tid sammen med venner og
mennesker man holder af. Livet går nemlig bare derudaf og tiden løber
med.

M

ed ferien bliver der ganske enkelt plads til den refleksion,
som burde være en naturlig del af vores tilværelse – også i
hverdagen. Dér hvor vi trækker os lidt tilbage og lader vores
”lille” virkeligheden blive set i lyset af en større. Det er her drømmene
kommer ind.

D

D

D

D

et er sommer. Solen ætser sig ind i knoglemarven og løsner
den sidste rest af kulde. Den porcelænshvide hud dækkes af
fregner, computeren lukkes ned, tæerne strækker sig i det bløde
græs. Det dufter grønt af græs og sort af kaffe. Man kan ane glimtet af
uendelige mulige liv. Mulighedens mulighed. Det er nemlig tid til at
trække sig tilbage og drømme. Drømme om alt muligt og umuligt.
et er tid til sommerferie. Arbejdslivet kan heldigvis ikke gøre
krav på os hele tiden. Vi har boblerne af frihed. Ferier kalder
vi det. Friheden til at lade tankerne drage på eventyr og
tænke anerledes om det liv vi er plantet midt i. Tid til at få luftet ud i
hverdagslivet og få nye indtryk ind. Det er sådan noget ferie kan: Sætte
krop og hoved fri til at give slip, så der kan lukkes noget andet ind. Og
når først vi giver slip på arbejdet og pligterne, så pibler det frem med
alt det der ikke er tid til i hverdagen. Man ”mærker efter”, som det
populært hedder. Mærker hvad det er, der egentlig rører sig indeni, hvad
livet er fyldt af – og hvad det længes efter.

et vi drømmer om er et udtryk for vores længsel. Længslen efter
mening, håb, glæde og kærlighed. Længslen efter at være fyldt
op af alt det. At leve livet ud af et overskud, som gør os i stand
til at være tilstede i det liv vi lever, og samtidig leve i forventning om
det, der kan komme.
et er ikke at leve fra ferie til ferie eller at leve for weekenderne.
Dét at håbe på en fremtid, der er anerledes og større end
den man er i, er nemlig ikke at leve i en virkelighedsflugt fra
hverdagen. Tværtimod, er det ganske evangelisk at leve med benene
solidt plantet på jorden og med hovedet i skyerne. Deroppe hvor tingene
ser anerledes ud, når man skuer ud over livet. Derfra hvor alting kan
lade sig gøre, og hvor vi kan vi hente næring ind i hver dag. At drømme
er ganske enkelt at tillade sig selv at se livet på en ny måde, og lade
verden åbne sig.
God sommer.

Desirée Risum
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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 juli
Torsdag 9. juli til aftengudstjenesten kl. 19.30. Efter gudstjenesten er
der kaffe i konfirmandstuen.
Søndag 26. juli til
sommerudflugt. Efter
gudstjenesten er der
frokost, hvorefter vi
tager til Nationalmuseet
og ser en særudstilling
om De hvide Busser. Pris
25 kr. Tilmelding senest
20. juli.

Ida Nielsen, sognepræst ved Tårnby Kirke, havde som sædvanlig sin lille
bod på Korsvejsmarkedet, hvor hun mødte mange af sine sognebørn.

JULI 2015

Møder og arrangementer
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 16. juli kl. 10.30 ved Karsten Hansen.

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 24. juli kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden
gudstjenesten synger vi sammen med Aktiviteten fra
kl. 10.

øvrige hos Desirée Risum.
Det er elever fra nuværende 7. klasser der indskrives.

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.

FOR BØRN
Babysang…

… holder sommerferie, men
vi er tilbage igen i september.
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.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

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

Kirkebil

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

Dåbsgudstjenesten lørdag 25. juli kl. 12 vil være
tilrettelagt for børnefamilier. Alle er velkomne, også
selv om man ikke skal til dåb.

FDF Tårnby er klar til at gå i optog til
Korsvejsmarkedet.

Gudstjenester

August

5.
9.
12.
19.
25.
26.

Søndag		 2.
Søndag		 9.

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

10.00
19.30
10.00
10.00
12.00
10.00

9.s.e.t.			 10.00
10.s.e.t.			 10.00

Nielsen
Nielsen
Risum
Hansen
Nielsen
Nielsen

Hansen
Risum

Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13,
torsdag også kl. 16-19
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener

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

Englandsvej 330, tlf:
. 3252 0729
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Søndag		
Torsdag		
Søndag		
Søndag		
Lørdag		
Søndag		

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.

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

For kommende konfirmander

Juli

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

Familiegudstjeneste

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

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

Kastrup Kirke
- juli

strup- og Korsvejens sogn?

Sommerfrokost i
gårdhaven

Nu er det sommer! Og sommerfrokosten står klar i gårdhaven efter gudstjenesten.
Den gode stemning tager i
selv med!
Søndag 12. juli efter
gudstjenesten i Kastrup
kirkecenter

Minikonfirmandundervisning

Invitation til minikonfirmandundervisning for drenge i Kastrup- og Korsvejens
sogne
Går du i 3. klasse efter sommerferien og ku’ du tænke
dig at være minikonfirmand
en weekend sammen med en
gruppe andre drenge fra Ka-

Du vil opleve
• Løb, hvor du hører om forskellige personer fra Bibelen.
• Lave mad på mål - som på
Bibelens tid.
• Lave dit eget kors i fedtsten.
• Oplevelsesgudstjeneste i
Kastrup kirke.
• Lære om den barmhjertige
samaritaner og førstehjælp.
• Synge sange, der handler
om Gud og lære Fadervor.
• Lære om traditioner i kirken
fx dåb, nadver, jul, påske og
pinse.
• Udendørs gudstjeneste,
som du selv er med til at forberede.
• Lære nye kammerater at
kende.
• Lære mennesker fra Kastrup- og Korsvejens kirke at
kende
Det sker i weekenden 21. –
23. august ved Spejderhytten
Nyhøj Allé 12, 2770 Kastrup.
Vi skal være uden for det
meste af tiden, men kan gå
ind, hvis det regner.
Tilmelding sker ved at
sende en mail senest tirsdag
18. august (gerne før) kl. 12
til grbh@km med følgende
oplysninger: Dit navn, adres-

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

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.

se, telefonnummer, skole og
klasse samt hvor mange fra
din familie, der kommer til
friluftsgudstjeneste og lidt
mad søndag kl. 17.30. Dine
forældre er også meget velkomne til at ringe, hvis du vil
vide mere.
Efter at den nye skolereform er trådt i kraft, har børnene ikke tid og kræfter til så
mange fritidsinteresser som
før. Derfor har vi valgt at lave
et samlet forløb en weekend
særlig henvendt til drenge.
det foregår i det fri og har
mange elementer, hvor man
skal bruge sin krop, og hvor
de møder friske fyre fra kirken.
Mange hilsner fra Grethe
Hamborg, Kastrup Kirke, tlf.
3250 9972 og Lone Madsen,
Korsvejskirken tlf. 6116 5509
Fredag 21. august kl. 15.30
- 19.30, lørdag 22. august
kl. 10 – 19 og søndag
22. august kl. 10 – 19.
Spejderhyttten, Nyhøj Allé.

Babysalmesang

- opstart
Babysalmesangen er for børn
der ved start er imellem 3 og
7 måneder. En stemningsfuld
vekslen mellem sang, dans,
lyd og bevægelse. Babyer får
mulighed for at udvikle deres
sanser via forskellige aktiviteter. Natasja Knudsen leder
børn og forældre igennem
salmerne med fagter og hun
lærer os enkle danse. Det bliver krydret med klaverspil og
enkle rytmeinstrumenter.
Udgangspunktet er salmer,
sange og remser, hvor vi ofte
synger det første vers flere
gange, så man hurtigt får lært
dem. Det bliver 8 mandage.
Tilmelding til Grethe på
grbh@km.dk. Info på www.
kastrup-kirke.dk
Onsdag 7. september kl. 10 i
Kastrup kirke
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v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

Samtale med en svane
Er det ikke
underligt?
Jo ældre man
bliver,
desto yngre føler
man sig?

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

i Kastrup kirke

i Skelgårdskirken

Juni

Søn. 28.
10.00 Elizabeth Laursen

Juli

Søn. 5.
10.00 Bente Lübecker
Søn. 12.
10.00 Bente Lübecker –
efter gudstjenesten er der
sommerfrokost i gårdhaven
Søn. 19.
10.00 Bente Lübecker
Søn. 26.
10.00 Susanne Steensgaard

August

Søn.2
10.00 Susanne Steensgaard
Søn. 9
10.00 Susanne Steensgaard
Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én
af kirkens præster

Skelgårdskirken
- juli

Efter stranden
gudstjeneste

v/ Flemming Poulsen
Søndag 5. juli kl. 17.00

Morgensang

Minicafé på Strøget

MØLCK & LARSEN

Tårnby Begravelsesforretning

Gudstjenester ...

v/ kirkens præster
Hver onsdag kl. 10

ADVOKATERNE

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

Gudstjenester ...

Dan Theander
FORLAGET THEA

... ved Helligåndskirken
Drik latte og spis kage eller
bedre endnu: meld dig
som frivillig 8. – 12. juli
formiddag og eftermiddag
Det er en stærk tradition, der
fortsætter. I uge 28 (onsdag

Juli

Søn. 5.
10.00 Højmesse Poulsen
17.00 Efter stranden
gudstjeneste Poulsen
Søn. 12.
10.00 Højmesse Mehlsen
Søn. 19.
10.00 Højmesse Giødesen
Tor. 23.
10.30 Plejehj.gudstj. Sørensen
Søn. 26.
10.00 Højmesse Sørensen
Hver onsdag
10.00 Morgensang kirkens
præster

8. til og med søndag 12. juli)
holdes minicafé til fordel
for Danske Sømands- og
Udlandskirker.
Minicafeen har to formål.
For det første at samle penge
ind til DSUKs arbejde og for
det andet at skabe en konkret
aktivitet for de mange frivillige, der på en eller anden
måde har deres gang i DSUK.
For dem betyder det meget at
se synlige resultater af deres
indsats. Og så har vi det sjovt,
når vi sælger lagkager, sandwiches, øl eller kaffe.
Har du lyst til at være frivillig ved minicafeen, kan du
kontakte Anders Friis Knudsen på e-mail: afk@dsuk.dk
eller telefon 2320 6347
Onsdag 8.- søndag 12. juli.

Plejehjems
gudstjeneste

v/ Poul Bo Sørensen
Torsdag 23. juli kl. 10.30.

Ny Præst i Skelgårdskirken

Søndag 28. juni kl 10.00 bliver
pastor Karen Giødesen indsat
som præst i Skelgårdskirken.
Indsættelsen foretages af
provst Poul Bo Sørensen i forbindelse med højmessen kl.
10. Efter højmessen er menighedsrådet vært ved en velkomstreception.
Alle er velkomne til at byde
Karen Giødesen velkommen til
Skelgårdskirken.
Karen Giødesen er 32 år.
Hun har bl.a. virket som fængselspræst i Vestre fængsel.

Utroskab i Geneve
Paulo Coelhos
bog anmeldes
af Søren
Markvard

Den brasilianske forfatter
Paulo Coelho er
ifølge forlagsreklamen verdens
mest oversatte,
nulevende forfatter. Hans bøger er
oversat til 80 sprog
og har solgt mere end 175
millioner eksemplarer verden
over, foruden at han har vundet 115 internationale priser
og udmærkelser. Hans første
roman, Alkymisten (der har
solgt mere end 65 millioner
eksemplarer på verdensplan),
kom på dansk i 2003 og har
også herhjemme fået en stor
og taknemmelig læserskare,
hvorimod anmelderne har
været mere lunkne, ja nogle
har decideret vendt tommelfingeren nedad og karakteriseret hans værker som åndelig junk food.
Hans nyeste roman, Utroskab handler om en godt 30årig kvindelig journalist, bosat i Geneve, og som har alle
muligheder for et perfekt liv:
hun er gift med en rig mand,
har et nydeligt hus, fantastiske børn, glimrende karriere
og lever i verdens tryggeste
land. Men alligevel er der

noget galt: hun føler
ikke bare apati, men
decideret ubehag
ved sin tilværelse.
Og hvordan kommer hun så videre? Jo, heldigvis
møder hun en
gammel gymnasiekæreste
og så går det
ellers derudaf.
Men sådan noget
holder jo ikke i længden, og hvad skal den
stakkels forfatter så gribe til,
for at få bundet sløjfe på hele
den banale historie. Han lader
journalistdamen tage en tur i
en paraglider og så
falder det hele på
plads: ”Da jeg hang
deroppe i luften,
forstod jeg, at min
kærlighed til livet
og universet var
stærkere end alt
andet”. Sådan.
Skal
man
karakterisere
romanen med
et enkelt ord,
er der et, der
ligger
lige
på
tungen:
overfladisk.
Ser
man
nærmere
på hovedpersonen
og hendes gøren og

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 i måneden klokken 15-17 i Foreningscentret . Postkassen, Amager Landevej 71,
lokale 1 & 2. Kontaktperson Pia-Lykke Ingemann
Lund, tlf. 2233 3316.
Sommerferie til 3. september.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Sommerferie i juli.
Sommer i Gedesby. 10.-17. august.
Banko fredag 21. august.

Solgården

laden, er det slående, hvor
utroligt mange chancer hun
egentlig har for at få langt
mere ud af tilværelsen, end
det vi hører om. Hun har ingen økonomiske problemer,
hun har et interessant job
med masser af muligheder,
hendes familie fungerer uden
mislyde, og alligevel synes
hun, at tiden er gået i stå, og
at livet er lutter rutine.
Bogen er heldigvis letlæst,
og de godt 300 sider er ydermere sat med forholdsvis
store typer, så har man fx i sin
sommerferie et par timer tilovers, så kan man sagtens slå
dem ihjel i selskab med Paulo
Coelho og hans kvindelige
hovedperson.
Men forvent ikke
at få en
læseoplevelse ud
af det. Der
kan højst
være tale
om et par
timers tidsfordriv.

Coelho, Paulo:
Utroskab. Bazar,
2014

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Tur ud af huset. Onsdag 29. juli
Sommerfest. Bordingshus spillemænd underholder.
Fredag 31. juli kl. 13.
Ferielukket i august.
Start efter ferie. Tirsdag 1. september.

Aloe Vera Butik Amager
NYHED! Vi har fået
et slanke program

CHANGE 9 er programmet, som på ni dage kan hjælpe 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

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Rakkerpak – gadeteater. 30. juni kl. 18-21. Tilmeld.
Sommerferie kaffebord. 2. juli kl. 14-15.30.
Dronningedragter, Fr.borg Slot. Entre 60,-. Frokost
135,-. Bus og Metro. 3. juli kl. 9.15-15.
Sommerferie. Lukket resten af juli.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Sommerferie til 28. september.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 23.

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby.
Lukket i hele juli måned. God sommerferie til alle.
Vi ses igen mandag 3. august.

I kalenderen på www.taarnbybladet.dk kan
du se tid og sted for arrangementer i den
kommende tid.			
Du kan også få dine / jeres arrangemanger med
i kalenderen - samme sted. GRATIS!

Tårnby Bladet JULI 2015 29

Hvad sker i Tårnby

HELSTEGT PATTEGRIS
Vi rykker hjem i din have og
griller grisebassen samt anretter.

Præstefælledvej 18 • 2770 Kastrup • Tlf. 5050 4090
info@taarnbyselskabslokaler.dk
www.taarnbyselskabslokaler.dk

Få maden leveret direkte til
jeres egen fest.
Om det skal være buffet eller
3 retters menu, eller noget
helt tredje, det bestemmer I.
Ring til os og lad os få en snak
omkring jeres fest.
Nemmere bliver det ikke...

199,-

pr. person

Vi kommer med en stor grill og sørger for, at I
ikke går sultne i seng.
Vi starter med at komme og tænde op i grillen.
Efter en time til halvanden time, kommer vi retur
og smider dyret på. Så er vi der og passer godt på
og sørger for, at det steger som det skal og at det
får det kærlighed, som nu sådan et dyr skal have,
på sin sidste dag.
Menuen ser således ud:
•Helstegt pattegris
•Salatbar med 3
7 slags
forskellige
salat slags grøntsager
•Flødekartofler
•Hjemmebagt brød og smør
Min. 35
30 personer.

Få maden leveret
direkte til jeres egen fest

(Vi har
også en
transportabel
fadølsbar,
Bøf
og pølse
+ 125,kr.
man kan låne. Der må jo ikke mangle noget...)

Hold øje
m
brochur ed
e
n,
der bliv
er omde
lt
i lokalom
rådet

Tag på opdagelse i vores mange
arrangementer.
Finder du ikke det du søger,
så kontakt os på:
Tlf. 50 50 40 90 - eller på e-mail:
info@taarnbyselskabslokaler.dk

Nemmere
bliver det
ikke...

Dine ønsker - vores udfordring

DINER TRANSPORTABLE
 Hos os er gastronomien i højsædet 

SMØRREBRØD: 30,-/14,pr. stk.
Vores smørrebrød ligger i den lukseriøse ende,
om du bestiller almindelige stykker eller luksus,
så er det en oplevelse.
Når man bliver inviteret på smørrebrød,
så er der garanti for en hyggelig
eftermiddag eller aften.
Ring og hør nærmere.

Vi le
smørr verer
ebrø
prakti det i
ske
papæ
sker,
til døre lige
n.

ALM. BUFFET

JULEBUFFET

3-RETTERS MENU

Lækker lille buffet, når det ikke skal være alt for
stift. Bestil vores lille buffet, når maden skal være
hurtig, men stadig drønlækker…
Vi leverer så tæt på spisetid som muligt, så er
maden frisk, varm og lige til at gå til. Maden kommer anrettet… I skal bare selv skære stegen…

Stor hjemmelavet buffet, med alverdens lækkerier.
Vi har sammensat en stor dejlig julebuffet.
Vi har prøvet at ramme noget for en hver smag.
Alt er hjemmelavet, alt er lavet med kærlighed, så
I kan roligt bestille denne buffet derhjem til eller
til jobbet.
Vi leverer i praktisk emballage, der er lige til at
sætte på bordet.
Alt det varme kommer i termoboxe, så I ikke
behøver at tænke på at skulle varme det op.
Vi leverer så tæt på spisetid som muligt, det gør
det nemmere for dig og dine gæster.

klare ærterne
besværet
os at
levere
enen
lækker
Lad os klare
ogog
få lad
os til
levere
læksommer
menu
til festen
eller eget
bare valg.
til godt
sel- I
ker
3 retters
menu
efter jeres
Så kan
skab.
ro
og mag gøre jer klar til gæsterne og have mere
overskud i løbet aftenen. Så blev det alligevel en
Citrus marineret laks med vendt salat og parmehyggelig aften.
san kiks hertil basilikumspesto.
Vi leverer forretten enten på jeres tallerkner (som I
har
afleveret dagen
før) eller på en plastisk tallKalvetyksteg
som tournedos
erken,
af rigtig god
kvalitet.
Aldrig på papKartoffelkompot
med
vinterrodfrugter
tallerkner.
Saute af sommerkål og æbler
Æble eddike kommer
sky
Hovedretten
enten i praktiske foliebakker
eller porcelæn, leveret i termoboxe.
Hvid
chokolademousse
på creme
serveret
Desserter ligeledes i en hård
plast fraiche
skål/plastisk
på rarbarberkompot med ristede mandler
tallerken eller jeres leveret tallerkner. Man vælger
en ret fra hver kategori, ligesom man lyster.

129,139,- pr. person

Den lille buffet indeholder:
•Langtidsstegt kryddermarineret okseculotte
•Kalkunsteg med sprødt skind
•Rødvinsbraiseret svinekæbe i kraftig rødvinsglace
•Flødekartofler
Super
•Hvedesalat med årstidens grønt
n
at inv emt
•Dressing efter årstiden
Alt er itere:
anrette
•Hjemmebagt brød og smør
t
- du

LUKSUS BUFFET

ska
skære l blot
stegen

Stor lækker buffet med noget for en hver smag.
Bestil vores luksus buffet, når der absolut ikke skal
mangle noget og når det gerne må være nemt, at
have med at gøre.
Vi leverer gerne så tæt på spisetid som muligt, så
det er lige til at sætte på bordet. Varmt, lækkert
og lige til...
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189,199,- pr. person

Vores luksusbuffet indeholder følgende:
•Citrus marineret dampet laks med krabbesalat
•Grillet unghane, fyldt med pastrami, grillet peber
samt mozzarella ost
•Krydderstegt okse eller kalvefilet
•Rødvinsbraiseret svinekæbe i kraftig rødvinsglace
med stegte rodfrugter
•Flødekartofler
•Grov kartoffelsalat
•3 slags salat
•Bearnaise sauce
• Hjemmebagt brød og smør
Vi leve
• Tzatziki
rer
s

elvfølg
speciell elig også
e rett
vegeta er til
rer.

189,- pr. person

Vores julebuffet indeholder:
•Marinerede sild
•Karrysild
•Stegte sild
•Æg med rejer
•Røget laks m/ æggestand
•Gravad laks med dilddressing
•Fiskefilet med remoulade og citron
•Leverpostej med stegte svampe og bacon
•Stegt medisterpølse
•Sylte m. Dijon sennep og rødbeder
•Frikadeller med surt
•Dansk flæskesteg med hjemmelavet rødkål
•Gammeldags æbleflæsk
•Rugbrød, hjemmebagt franskbrød, smør og fedt
•Ris a la mande med kirsebærsovs
•Ostefad med frugt og kiks

Ønskes and i buffeten er der tillæg på
kr. 35,- pr. person.

189,person
225,- pr.pr. person

Forret:
•Citrus marineret dampet laks, serveret med
samtog
Husk vi ogsåbrøndkarsecreme
mad ud af husetog
til ørredrogn,
Mortens Aften
brød
Nytårsaften.
Tjek hjemmesiden
nårserveret
tiden nærmer
sigdressing
og se
•Klassisk
rejecocktail,
med rød
menuen.
og hjemmebagt brød
•Oksecarpaccio på urtesalet, serveret med flager
Mortens
aftensamt
11.11.15
– 3 retter kr. 249,af parmesan
rød pesto
Nytårsaften 31.12.15 – 3 retter 349,•Skiver af lynstegt tun, serveret med wasabicreme
og chili mango salat
Hovedret:
•Helstegt kalve- eller oksefilet
•Langtidsstegt krydder marineret okseculotte
•Grillet unghane, fyldt med pastrami og grillet
peber, samt mozzarella ost
•Obligatorisk tilbehør til hovedretten:
•Kartoffelkompot bagt med porre og bacon
•Små stegte kartofler
•Årstidens garniture
Vælg mellem rødvin, svampe, peber eller bearnaise
sauce
Dessert:
•Hvid chokolade mousse, serveret med passions
frugt coulis og nøddeknas
•Præstens berømte chokoladekage, serveret med
syltede skovbær
•Tiramisu
PS. Dagens staldtip: Server en lækker vaniljeis

til chokoladekagen, det er muuuums...
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Korsvejsmarked klar til 25 års
jubilæum!

Det 24. Korsvejsmarked blev den
perfekte optakt til næste års jubilæums-marked
Selvom FDF’erne fra Gemmas allé må
siges at have prøvet det før, bliver det
aldrig rutine at arrangere et marked
af de dimensioner, som Korsvejsmarkedet efterhånden er vokset til.
Det begyndte for 23 år siden på
græsmarkerne omkring Korsvejskirken, hvor FDF’erne i Kastrup holdt
til den gang, inden de fik bygget
det flotte og funktionelle kredshus
i ”Lunden” på Gemmas allé, men et
beskedent tivoli og marked med 2030 kræmmere.
Mens de fleste andre kræmmermarkeder forsøgte at forlænge deres
markeder med flere dage har Kors-

leder Michael Pedersen.

Opbakning fra vejrguderne
Vejrguderne var endnu en gang med
FDF’erne, da man afviklede Korsvejsmarked lørdag 6. juni i området omkring Gemmas Alle, og resultatet blev
atter en dag med fest, farver, glade
mennesker og mere end 300 kræmmere med alt mellem himmel og jord
til fals for en god pris.
Scenen i Lunden bød på blandet
underholdning med blandt andet vores lokale Ullerup Linedancere samt
Marcel og Soulman Group, kendt fra
både X-Factor og melodi grand prixet
fra i år!
- Faktisk var det 24. gang, at man
afviklede Korsvejsmarked, så udvalget bag er allerede nu i fuld gang

Korsvejsmarked
Stor tak til kræmmere,
gæster og sponsorer
for dette års marked!
Vi ses næste år til 25
års jubilæumsmarked!

Lørdag d. 4. juni 2016
(nederst tv.) Ida, Tårnby Kirke, på hendes faste plads, hvor hun hilser på
rigtigt mange af hendes sognebørn.
(øverst tv.) Børnekræmmermarkedet er som altid en succes.
(nederst th.) Vandkampen, det sædvanlige trækplaster, blev
annonceret til at være det sidste med Tårnby Brandvæsen, eftersom
man på daværende tidspunkt havde planlagt at indgå i et fælles
samarbejde med andre i det, som nu hedder Hovedstadens Beredskab,
men sidenhen har trukket sig ud af igen. (øverst th.) De glade vindere
fra hhv. Tårnby Brandvæsen og Hjemmeværnet.

med planlægningen af næste
års marked, som altså bliver
et jubilæumsmarked, siger Michael Pedersen.
- Hvad der kommer til at ske
af sjove tiltag, ligger endnu
hen i det uvisse, men en ting
er dog sikkert: Datoen bliver
lørdag 4. juni 2016, første lørdag i juni.
Hvem ved, måske man vil
sælge øl til priser som for 25
år siden!? DET ville helt sikkert falde i god jord!
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vejsmarkedet holdt fast på, at deres
marked kun er en en-dages forestilling - udadtil.
Det er bestemt ikke en endagsforestilling at arrangere og rydde op, men
motivationen er stor for kredsens
økonomi afhænger af den fælles indsats, som de mange ledere og hjælpere gør hvert år.
- Vores kredshus og ikke mindst vores aktiviteter for børn og unge kan
kun løbe økonomisk rundt med det
tilskud vi skaffer os selv, siger kreds-

Månedens billede JULI 2015: Amager Fotoklub leverer et

”tekstløst” foto, som gerne skulle bære historien i sig selv. Blå Base
er Tårnby Naturskoles ”filial” i Lystbådehavnen og strandparken.
Aktiviteter dagligt i skolernes sommerferie og alle lørdage og
søndage mellem kl. 10 og 14. Månedens fotograf er Kurt Pedersen.

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

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.

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.

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.
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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.

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 internetportal: www.
taarnbynet.dk.

Se www.taarnbybladet.dk

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

Kurbyen Montecatini Terme
8 dage på 3-stjernet hotel i Italien
Hotel Giglio HHH
Velkommen til en af Italiens mest kendte kurPris pr. person i dobbeltværelse
byer, Montecatini Terme. Her bor I centralt på
det klassik indrettede hotel med solterrasse og
swimmingpoolen på hotellet til fri afbenyttelse.
I området har I nogle af landets største seværPris uden rejsekoden 2.799,digheder og pladser – og i selve Montecatini
Terme har I blandt andet bjergbanen fra 1890
• 7 overnatninger
til Montecatini Alto. Oplev for eksempel også
• 7 x morgenbuffet
Pisas smukke dåbskapel eller det skæve tårn i
• 7 x 3-retters middag
Pisa (55 km), hvor I kan vandre de 296 trappe• 10 % rabat på entre til
trin op til toppen og nyde udsigten over byen. I
wellnesscenter
det toscanske bjerglandskab finder I oliven- og
• 1 x rundvisning og
citronlunde og cypresser tæt mellem middelalprøvesmagning hos
derbyer, der byder på en uovertruffen rigdom
Tenute di Badia samt rabat
af kultur og italienske traditioner. Vinmarkerne
på vin, grappa og olivenolie
strækker sig hele vejen ned til den charmerende
Børnerabat
by Siena, hvor I kan smage den italienske spe1 barn 0-5 år gratis.
cialitet panforte. Tag toget til renæssancebyen
2 børn 6-14 år ½ pris.
Firenze (52 km) og oplev Uffizierne og dåbskapellets bronzedøre på Piazza del Duomo, som
5 overnatninger 1.799,Michelangelo kaldte Porten til paradis. I kan
også køre en tur til Middelhavet og bade ved Vi- Ankomst: Valgfri frem til 13.10.2015.
areggios lange og meget populære sandstrand. Turistskat ca. EUR 1,- pr. person over 10 år pr. døgn.

2.499,-

Landlig idyl i slottenes land Sommer midt i Danmark
4 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland
Schloss Schwerin

4 dage på 4-stjernet centrumhotel i Kolding

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris uden rejsekoden 1.199,-

Pris uden rejsekoden 1.499,-

1.049,-

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters middag
1 velkomstdrink
1 x entre til
Mecklenburger
Waldglasmuseum
• 20 % rabat på greenfee
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.
Brug rejsekoden
TAARNBYBLADET på
www.happydays.nu og se
flere opholdsmuligheder.

Ankomst
Valgfri frem til 21.12.2015.

First Hotel Kolding HHHH
Kolding har en helt central beliggenhed for oplevelser på Fyn og i hele Syd- og Sønderjylland.
Her bor I på et moderne kvalitetshotel lige op ad
Kolding Slotspark. Og går I ned ad slotsalléen og
fortsætter ad Kærlighedsstien langs Slotssøen,
møder i synet af byens smukt restaurerede vartegn Koldinghus (300 m), der troner over landskabet og som igennem århundreder var et af
rigets vigtigste kongeslotte. På den anden side af
søen finder I Legeparken, der er fyldt med aktivitetsmuligheder for børn og oaser for voksne.
Spadserer I gennem parken, er der kun et kvarters gåtur til kunstmuseet Trapholt (5 km), der
er blandt Danmarks mest besøgsværdige museer
for kunst, design og kunsthåndværk.

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

Bestil nu på

• 3 overnatninger
• 3 x stor og indbydende
morgenbuffet
• 1 x 2 retters middag på
Restaurant Berg med
panoramaudsigt over
Banegårdpladsen
• Fri Wi-Fi
Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.
Brug rejsekoden
TAARNBYBLADET på
www.happydays.nu og se
flere opholdsmuligheder.

Ankomst: Valgfri frem til 18.8.2015.

Rejsekode: TAARNB

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

YBLADET

Teknisk arrangør:
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Landhaus Bondzio HHH
Hotellet ligger i rolige, naturskønne omgivelser
nær Schwerin (17 km) på østsiden af den store,
smukke Schwerinersø og ikke langt fra søen
Cambser, hvor man kan bade om sommeren.
Her har I mulighed for nogle afslappende feriedage i hyggelige omgivelser med mange gode
udflugtsmål. I kan tage på eventyr i det skønne
landskab i Mecklenburg-Vorpommern og opleve de mange stemningsfulde, gamle byer og
pragtslotte, som vidner om områdets spændende historie. I kan for eksempel smutte omkring
Torneroseslottet i Schwerin, der ligger og troner
på en lille ø ude i søen.Men også barokslottet
i Ludwigslust (50 km) eller renæssanceslottet i
Güstrow (54 km) er et besøg værd.

•
•
•
•
•

1.349,-

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

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

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Fra Tennisskolen 2013. Arkivfoto.

Tennisskole på Gl. Kirkevej
Igen i år tilbyder Amager
Lawn Tennisklub, ALT, unge
at komme på fire dages tennisskole
Der er plads til 25 deltagere
på Tennisskolen, som begynder allerede 29. juni.
- Der er enkelte pladser
endnu, så hvis man vil med,
skal man kontakte os så hurtigt som muligt, fortæller formand Jens Geschwendter.
Tennisskolen med tennistræning, konkurrencer og

nemfører skolen, en ketsjer.
- Det koster 300 kroner at
deltage, og skolen ledes hver
dag af dygtige tennistrænere.
Den sidste dag er der afslutningsarrangement, hvor
også forældre og søskende
kan deltage.
Tilmelding pr. e-mail jens.
geschwendtner@privat.dk eller via klubbens hjemmeside
www.amagerlawntennis.dk

ÆLLINGER PÅ
PLEJEHJEM:
Kirsten Sietam tog
dette søde billede
på plejehjemmet
Pyrus alle i går
(tirsdag 23. juni)
og tænkte, at det
kunne vi godt
bruge. Det er lige
hvad vi kan - vi
sætter det i avisen.

Få et nyt stærkt decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
34 Tårnby Bladet JULI 2015

boldlege samt hyggeligt samvær foregår på ALT’s baneanlæg på Gl. Kirkevej 94, lige
ved broen på Amager Landevej / motorvejen fra 29 juni til
2. juli, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag mellem klokken 9 og 13.
Klubben forventer, at op til
25 tennisglade børn og unge
vil deltage i år. Ud over de fire
dage med teknik, leg og konkurrencer får hver deltager en
bold og en t-shirt, samt hvis
man er vedholdende og gen-

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

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

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

tsp

15 år med Peberholm og masser af ny natur
Flugtvejstunnel under
motorvejen.

Inddæmningerne består af 14
kilometer stensætning af brudsten
hentet i Danmark og Sverige.

Blishøne i den sydlige del af Peberholm med det
vandfyldte stenbassin.

På den kunstige ø Peberholm ved Drogdendybet
har planter og dyr fået lov til at udvikles frit. Nye
arter er kommet til og forsvundet igen, og i havet
omkring øen trives et fantastisk plante- og dyreliv, her 15 år efter at broen åbnede
Foto: Kurt Pedersen

- Man bliver glad, hver gang man dykker omkring
bropillerne og ser, hvor godt det går for livet under vandet, siger Kjell Andersson, der er dykker og
forskningsingeniør, som helt fra starten var bromodstander – men senere har skiftet mening.
Naturen på Peberholm har udviklet sig utroligt i
de 15 år der er gået, siden driften af Øresundsforbindelsen begyndte. Adskillige arter af planter og dyr
har taget øen i besiddelse, og flere af dem sjældne
og truede arter. I løbet af de første år kom der mange
nye arter til, og der var rigeligt med plads.
- Efterhånden er planterne vokset til, og de fle-

ste steder er der nu en heldækkende vegetation, og
buskvegetationen dominerer mange steder, fortæller Hans Ohrt, miljøkonsulent for Øresundsbron.
- Kampen om pladsen på Peberholm tager til.
Nogle af de sjældne arter, som kalkvejsennep, den
grønbrogede kålsommerfugl og dværgterne er forsvundet igen. Det er en naturlig konsekvens af den
øgede tilvækst og konkurrence.
Blandt de arter, der har klaret konkurrencen godt,
er tysk tamarisk, grønbroget tudse og bramgås.
Artsantallet er nu stabiliseret på cirka 250-300
forskellige plantearter og cirka 25 fuglearter, der
yngler på øen.
- I år har vi fundet gulbug og stor regnspove for
første gang. Sidste år opdagede vi otte nye arter, siger Hans Ohrt.
Vegetationen får dog ikke lov til at udvikle sig helt
frit. Nogle steder er jordbundsforholdene ikke gode
nok, og andre steder sørger bestanden af rastende

Bramgæs i flok. I 2007 ynglede kun ét par på
Peberholm, i dag er tallet omkring 90 par. Saltholm
ses i baggrunden.

og ynglende gæs for, at vegetationen holdes nede,
og at der i stedet er flere attraktive, åbne arealer
med græsvegetation på øen.

Muslinger og frisk havbund
- Broen var det første projekt i Øresund, hvor der
blev lagt stor vægt på havmiljøet. Det ville være oplagt, hvis projektet her var model for alle andre kommende projekter i vores farvande rundt om Sverige.
Øresund er et kompliceret farvand, mener han,
med hurtige skift i strømforhold og strømretning. I
dag konstaterer han, at havmiljøet omkring broen
har det virkelig godt.
- Man bliver glad hver gang man dykker omkring
bropillerne og ser, hvor godt det går for livet under
vandet. Der vokser utrolige mængder af muslinger
på bropillerne, der er et fantastisk plante- og dyreliv, og ind i mellem er der tusinder af småfisk rundt
om pillerne, siger Kjell Andersson. 
jli

Skarven har også fundet vej til kysten på Peberholm.

Strand-malurten, som også findes
på Peberholm, er en af de bedste
malurt-arter til kryddersnaps.
Fotografen forsøger
forgæves at få et billede af
sælen gennem kikkerten.
Havtornen breder sig - i det
fjerne skimtes Dragør.

Vådområderne er skabt ved naturlig sætninger og
udvaskning af ler. Bramgæs ved den lille sø.

Tårnby Bladet JULI 2015 35

Hawila lagde til i Kastrup havn med capoeira
Et væsentligt element i
Projekt Hawila er fællesskab
mellem deltagerne: At alle er
”Hawilians”, der deltager i
projektet.

Midt i juni var der fest i havnen, da skibet Hawila holdt
frivillig workshop som en
udvekslingsplatform for viden om træbåde og bæredygtighed
Foto: Kurt Pedersen
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Havnefesten Hawilians var
et bæredygtigt projekt, som
varede i fem dage, hvor der
var daglige workshops og om
aftenen levende musik, capoeira show, grill, spil, projektioner og meget mere.
Der var kunstnere, frivillige arbejdere og publikum
på Hawila, og alle blev opfordret til at bytte roller og lære
af andres. Ideen var, at alle
kunne lære og præsentere et
kunstnerisk (hånd)værk, se på
andres arbejde og deltage i
arrangementet. Tanken var, at
der skulle ske indbyrdes udveksling mellem deltagerne,
så lærere også kunne være
studerende og omvendt.
Hovedformålet med arrangementet var samspillet
mellem de deltagende frivillige og folk fra projektets ”Hawilians”. Det var en kulturel
udveksling, hvor alle kunne få
en idé om selvorganisering og
selvforsyning, og hvor mange
perspektiver på bæredygtighed blev præsenteret og hvor

der var mulighed for at mødes
og etablere venskaber med
interessante mennesker fra
hele verden.

Guf fra kabyssen
Køkkenet var internationalt
og baseret på forskellige temaer som indisk slow food
eller gamle italienske opskrifter. Køkkenet var også organiseret som workshops, hvor
alle kunne lære og blive inspireret af hinanden i forhold til
forskellige madlavningsteknikker fra hele verden.
Projektet
Projektets medlemmer er af
forskellig oprindelse, har forskellige baggrunde og erfaringer og vil gerne tilføre nye
originale ideer og muligheder
til den traditionelle verden
omkring træbådssejlads.
Restaureringen kombinerer
traditionelle teknikker til bevaring af træet og moderne
teknikker og eksperimenter
med energiformer, blandt andet for at sikre maksimal selvforsyning.
Samarbejdet mellem vi-

denskabsmænd,
ingeniører
og faglærte håndværkere,
der er involveret i projektet,
tager sigte på at udvikle og
eksperimentere med fartøjets
anvendelse af energi og kombinere bæredygtighed med
ny teknologi. Foreningen, der
står bag Hawilaprojektet, har
som formål at vidensdele og
at skabe nye perspektiver.
bbark

Projekt Hawila

Info

Nåede du ikke at besøge
Hawila i juni, kan du nå
det til den store familiefest
Spræl i Havnen 12.
september, hvor skibet igen
ligger i Kastrup Havn..

Hovedformålet med arrangementet var samspillet mellem
de deltagende frivillige med folk fra projektet, ”Hawilians”.
Det var en kulturel udveksling, hvor alle kunne få en idé
om selvorganisering og selvforsyning og lære mere om
bæredygtighed

De grundlæggende principper for Hawila er
• Selvudfoldelse: Frihed til at være sig selv og udtrykke sig
gennem kunst.
• Læring gennem deltagelse: At blive involveret at lære.
• Bæredygtighed: At skabe energi og respektere miljøet.
• Samarbejde: At lære af hinanden.
• Fællesskab: At være ”Hawilians”, som alle deltager i projektet.
Arrangementet blev derfor også gennemført af frivillige,
idet Hawila er en non-profit organisation, der konstant har
brug for penge som støtte til at gennemføre organisationens projekter og holde skibet flydende!
Begivenheden blev desuden planlagt i samarbejde med
Michael Pedersen fra Tårnby Forenings Råd, der hjalp med
fastlæggelse af arrangementets struktur.

Filmoversigt

MINIONS

sit livs store kærlighed, foran sig
har han et eventyr, der vil føre
ham ind i ukendt land, og som vil
ændre hans unge liv for altid.

skaber enformel, der kan ændre
størrelsen på ting. Forskeren
tester opfindelsen på sig selv, og
som bivirkning udvikler han en
måde at kontrollere insekter på.

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

MAGIC MIKE XXL

Tre år efter Mike trak sig fra
stripperlivet er hans karriere
var på sit højeste. De tre
tilbageværende “Kings of Tampa”
er ligeledes klar til at smide
håndklædet, denne gang i ringen.
Men de vil gøre det på deres egen
måde.

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.

Filmomtaler

På www.kastrupbio.dk findes
længere omtaler af alle film.

JURASSIC WORLD – 2D
26/6:
kl. 20.45
27 – 28/6: kl. 13.30 + 20.45
t. o. 11

Året er 1836, og den unge
botaniker Wulff bliver sendt et
år til Afrika af den danske konge
for at tilse arbejdet med en
kaffeplantage. Bag sig har han
9 – 12/7:
kl. 20.30
Omtalt i Tårnby Bladet juni

TESTAMENT OF YOUTH

PRIDE

26/6 – 1/7:
4 – 5/7:
11 – 12/7:
18 – 19/7:
20 – 21/7:

kl. 17.30
kl. 15.45
kl. 17.30
kl. 17.00
kl. 19.30

26/6 – 1/7: kl. 18.00
6 – 8/7:
kl. 17.00
t. o. 15
Omtalt i Tårnby Bladet juni

27 – 28/6: kl. 15.00

Danmarkspremiere:
MINIONS, 2D – dansk tale
2 – 3/7:
kl. 17.30
4 – 5/7:
kl. 13.00 + 17.30
6 – 10/7:
kl. 17.30
11 – 12/7: kl. 13.00
13 – 17/7: kl. 17.30
18 – 19/7: kl. 13.00
20 – 22/7: kl. 17.00
25 – 26/7: kl. 15.30

PETER PEDAL

Peter Pedal tager på en vigtig
rummission, men han må
nødlande i Afrika. Manden med
den gule hat er naturligvis
bekymret og sætter en
redningsaktion i gang, alt imens
Peter Pedal udforsker junglen og
møder nye dyrevenner.

Biokemikeren Dr. Hank Pym en

MINIONS, 3D – dansk tale
4 – 5/7: kl.
11 – 12/7:
18 – 19/7:
25 – 26/7:

15.15
kl. 15.15
kl. 15.15
kl. 17.30

Danmarkspremiere:

MAGIC MIKE XXL
2 – 15/7:
kl. 20.00
16 – 19/7: kl. 19.30

Danmarkspremiere:

GULDKYSTEN
2 – 5/7:
6 – 8/7:
9 – 12/7:
13 – 15/7:
20 – 22/7:
t. o. 15

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
19.30
18.00
19.30
17.30

DET STORE NØDDEKUP,
2D – dansk
11 – 12/7:
13 – 17/7:
18 – 19/7:
25 – 26/7:

tale
kl. 13.30 + 15.45
kl. 17.00
kl. 12.30 + 14.45
kl. 14.00
fr. u. 7

© Filmcompagniet

PAPER TOWNS

Quentin’s gådefulde nabo Margo
elsker mysterier så højt, at hun
selv bliver til et. Efter at have
taget Quentin med på en nats
eventyr gennem deres hjemby,
er Margo pludseligt forsvundet
– og har kun efterladt sig små,
kryptiske spor. Disse spor leder
Quentin og hans venner på
en underholdende og rørende
rejse, som udfordrer Quentins
syn på ægte venskab – og ægte
kærlighed.
Danmarkspremiere:

TED 2
16
18
20
23

–
–
–
–

17/7:
19/7:
22/7:
29/7:

kl.
kl.
kl.
kl.

20.00
17.30 + 20.00
20.00
20.30

Danmarkspremiere:

ANT-MAN, 3D

22/7:
kl. 19.30
23 – 26/7: kl. 20.00

ANT-MAN, 2D

27 – 29/7: kl. 20.00
Danmarkspremiere:

PETER PEDAL – PÅ
EVENTYR I JUNGLEN,

dansk tale
23 – 24/7: kl. 17.30
25 – 26/7: kl. 13.30 + 16.00
27 – 29/7: kl. 17.30
Danmarkspremiere:

PAPER TOWNS

23 – 29/7: kl. 18.00
Programmet for perioden
30/7 – 8/8 kan ses på
kastrupbio.dk fra 10/7, men
vi ved allerede nu, at du bl.a.
kan glæde dig til: MISSION:
IMPOSSIBLE ROGUE NATION
og COMEBACK
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26 – 28/6: kl. 20.00
29/6 – 5/7: kl. 20.30

ANT-MAN

1/7:
kl. 20.00
Til forpremieren ruller vi den
røde løber ud og servere drinks
inden filmen! Så kom i god tid
og tag gerne festligt tøj på.

Forpremiere:

TERMINATOR GENISYS – 2D

© Disney

Forpremiere:

MINIONS, 2D – dansk tale
fr. u. 7

Ted har giftet sig med sin kæreste,
Tami-Lynn, og nu vil de have et
barn. Men som levende bamse er
det ikke nemt, så Teds gode ven,
John, skal agere sæddonor. Som
forventet går tingene ikke helt,
som de skal.

MAGIC MIKE XXL

t. f. a.

t. f. a.

TED 2

GULDKYSTEN

ASTERIX:
BYPLANLÆGGEREN - 3D,
dansk tale
27 – 28/6: kl. 16.00

Vinteren nærmer sig, og i byens
park hjælpes alle dyrene ad
om at samle forråd til vinteren.
Undtagen park-egernet Vilfred, der
sammen med sin tro følgesvend,
musen Makker, har nok i sig selv
og ingen intention om at dele sin
indsamlede ration med de andre.

© Filmcompagniet

ASTERIX:
BYPLANLÆGGEREN - 2D,
dansk tale
27 – 28/6: kl. 13.00
4 – 5/7:
kl. 13.30

DET STORE NØDDEKUP

© UIP

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

© Filmcompagniet

Kastrupvej 270

© angels film

© UIP

© UIP

Kulturhuset
Kastrup BIO

Historien begynder med en
encellet, gul organisme, der
udvikler sig gennem generationer
og ender som de velkendte
minions. De tjener verdens
ondeste superskurke – fra
Tyrannosaurus rex til Napoleon.

Nye færger...
... men først efter ferien. Der
kommer nemlig nye færger
på ruten Gedser-Rostock til
afløsning for de to gamle
DSB-bilfærger M/F Kronprins Frederik og M/S Prins
Joachim.
Af Jesper Israelsen

De to færger skal sejle på
ruten Gedser-Rostock, som
ifølge rederiet er den mest
optimale, hvis man rejser i
retningen mod Berlin. Det er
jo nok de færreste jyder eller
fynboer, der vil give dem ret
i det, men for os her i Tårnby
skal det nok passe.
De nye færger får dobbelt
så stor kapacitet. Der bliver
plads til 460 biler og 1.300
passagerer og færgerne er
moderne og har meget flotte
passagerfaciliteter.
De to færger har haft en noget ”tumultarisk” tilværelse.
Skibene var oprindelig bestilt
på et nordtysk skibsværft i
Stralsund. Men færgerne viste
sig at være for ustabile og stak

for dybt til at kunne gå ind i
Gedser færgehavn. Scandlines annullerede kontrakten,
hvilket fik skibsværftet til at
gå konkurs. Siden er opgaven
med at nedbringe vægten og
færdiggøre skibene overtaget
af det danske værft Fayard i
Munkebo ved Odense.
I maj blev begge Scandlines-færger slæbt ud af tørdokken, hvor de er blevet
malet udvendigt og har fået
navnene Berlin og Copenhagen påmalet sammen med
Scandlines’ hybridlogo.
Arbejdet på restaurant, cafeteria, forretninger og siddeområder er langt og begge
skibe har fået fjernet en dieselmotor for at give plads til
installation af et batteridrevet
hybridsystem. M/F Berlin forventes klar til drift som første
færge på ruten mellem Gedser og Rostock i anden halvdel af 2015. De to nye færger
fordobler rutens nuværende
kapacitet.

Stemningsbilleder fra skolernes idrætsdag i juni, hvor 5. klasserne havde deres årlige
dyst i M-bold. M-bold er et rigtig dejligt, spændende spil, hvor der både skal samarbejdes og
spilles taktisk for at vinde. De mange glade børn hyggede sig, men kunne godt tænke sig, at
der var lidt flere kampe, så ikke ventetiden blev så lang. Foto: Ole Gjedved.

GEDEMARKEDET

Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

Stoflighed og detaljer på Havnegalleriet
LOPPEMARKED (med mange småting) hver
søndag kl. 10-14. Amager Landevej 256 kld.
Sort Samsonite skal-kuffert 70x55x24 cm kun
brugt en gang, 400,00. 3255 3241.
Kaffemaskine, 10 kopper, ny gul retro i org.
emballage, sælges 300,00. 3255 3241.
Fjernsyn Samsung 32”, 1000 kr. 3252 4257.
Fjernsyn Prosonic 24” 500 kr. 3252 4257.
Læhegn i stof kr. 100
Punchbowle kr. 100
9 glasskåle kr. 50
Vinkaraffel kr. 50
Alle ovenstående ring 3251 0911
TEGNESERIER og bøger SÆLGES:
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Jumbo bøger: Anders And, Joachim And etc. 10,kr./stk.
Du er Hovedperson: nr. 2 og 9 – 12, 20,- kr.
Lotte lærer at ride – Sven Martinson 10, -kr.
Lånerne af Mary Norton nr. 1 – 4 40,- kr.
Alle ovenstående ring 2115 0785
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
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret
ejer.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar og forbeholder
sig ret til at redigere eller helt udelade annoncering.
Mellem de månedlige udgivelser sætter vi
genstande som ønskes købt/solgt/bytte på www.
taarnbybladet.dk
Redaktionen

Kommer du på havnen i Dragør, kan du få en
ekstra og særlig oplevelse i Havnegalleriet,
hvor Sanse Hollesen udstiller en buket af
sine smukke blomstermalerier og stilleben

4-7 lag i hendes oliemalerier.

Stilleben af Dragørting
Specielt til denne udstilling har hun arbejdet
med en række stillebenmalerier, hvor hun har
- For mig er det detaljerne, motiverne, der er lånt ting fra familie og venner i Dragør, fx en
den store motivation. Mine blomster skal have bamse fra et barnebarn, balletsko og gamle
de rette nuancer og balance mellem lys og røde børnetræsko.
Sanse bor selv i Dragør, men er født i et kreskygge, mens det meget handler om stofligheden, når jeg maler stilleben. Kan jeg få stoflig- ativt hjem i København. Hun har altid tegnet
heden frem i et par balletsko og noget sølvtøj og været nysgerrig, og interessen for at artil at ligne sølv ved blot at bruge få farver? Det bejde med detaljer og dybder førte til, at hun
er en kæmpe tilfredsstillelse, fortæller Sanse begyndte som blomstermaler. Siden har hun
og hun lægger ikke skjul på, at hun ikke lader også kastet sig over portrætmaleri og senest
sig selv slippe nemt om ved det, fx er der ofte har hun fået et godt øje til stilleben. Se mere
på www.sanse.dk
Mads Gronemann
bbark
fra Tårnby
blev i foråret
danmarks-mester
i International
HipHop i junior1
solo male. Det er
Mads’ første år i
juniorrækken.

Senere gik turen
til EM HipHop i
Polen, hvor han
dansede både solo
og duo. Mads fik
ved danmarksmesterskabet
også bronze i
duo junior1 med
sin partner Sofus
Dahl. De har
kun danset duo
sammen i fem
måneder.

24.-30. juli kl. 12-17. Torsdag 30. juli lukkes
kl. 16. Fernisering fredag 24. juli kl. 15-18.
Havnegalleriet Strandlinjen 17,
Dragør.

Med Norden over to verdensdele
Foreningen Nordens lokalafdeling har igen været på tur i Island og sluttede af med tur på
den Gyldne Cirkel
Af Terkel Spangsbo,
fmd. for Nordens lokalafdeling i
Tårnby og Dragør

For tredje gang stod Foreningen Norden for en grupperejse
til Island og for anden gang var
hovedmålet Vestfjordene, hvor
Isafjord er hovedbyen.
Hver dag ud af de 11 turen varede, var gruppen på udflugt til
mindst fire såkaldte highlights
som vandfald, vulkantoppe (det
meste af af Island er nu vulkanoverflader), sejladser, vikingehus,
boblende svovlhuller, grønne
søer, museer og opera/musikhus.
Den klassiske rundtur ved Reykjavik Den Gyldne Cirkel var suppleret med besøg på bispesædet
Skálholt og de geotermiske kraft-

center med rygende undergrund,
som forsyner Reykjavik med el og
(så godt som) gratis varme.
Til gengæld var overnatningerne henlagt til guesthouses, som
der er mange af udenfor byerne,
men som gør en rejse biligere.

En ting er at passe telefon, køre
ud med depoter eller passe regn-

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Foreningen Norden med et ben
på hver side af de tektoniske
plader, den amerikanske og
den europæiske. Det kan man
på Thingvalla-sletten. Turens
islandske medarrangør, Siggi
Lyngdal ses midt i billedet.

Studietur for de frivillige
Tårnby Bladets frivillige medarbejdere har været på kombineret studie- og sommertur til
Vordingborg

Der er ingen planer om en tredje
rejse til de kanter, men lokalforeningen giver gerne konceptet og
alle kontakterne videre til andre
arrangører eller enkeltrejsende.

trælast

skaberne, noget andet er at se
selve produktet, Tårnby Bladet
drøne gennem trykpresserne og
flagre til tørre under de 200 meter transportbånd i loftet.
Redaktionen og alle hjælperne
samt bestyrelse fik en grundig og

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344
forståelig gennemgang af Provinstrykkeriets direktør, Søren
Rasmussen, der også bød på morgenbord.
Tårnby Bladet var dagens første produktion, så der var både
fejl- og indkøringstryk at tage
med hjem som souvenir.
Senere gik turen til Danmarks
Borgcenter, slotsruinen med Gåsetårnet. Her fik man styr på de
tre Valdemarer, Den store, Sejr og
Atterdag - man vil bare ikke høres
i det.
PS: Tårnby Bladforening kan
bruge flere aktive medlemmer.
Se annonce side 32.

Gulv, KØKKEN OG INDRETNING

Tårnby Bladet juni-udgave
hænger kortvarigt til tørre under
loftet hos Provinstrykkeriet.
Direktør Søren Rasmussen peger
på transportbåndet

Dagen da det skete
Rapport af Leif Haak,
en socialdemokrat fra
Kastrup Partiforening.

Valget blev udskrevet
kl. 11.00, hektisk skriver
jeg en mail til min chef
”Valget er udskrevet –
Jeg er gået for i dag”.
Kører stille og roligt ned
til vores partihovedkvarter Ved Stationen 5. Mø-

der Vibeke Rasmussen
ved døren op til vores
mødelokaler. Vi tager
vores del af plakaterne
+ stribes, men mangler
en stige.
Vi kører hjem og henter stigen.
Første plakat med Peter Hummelgård bliver
sat op ved vores hovedkvarter.

møder afskærmer os fra
vindens på virkning.
Vi sætter op ved
Sundhedshuset og igen
er der dejlige gode socialdemokratiske kommentarer, det lover godt
for valget af Peter Hummelgård.
Vi er nede ved Kvickly
på Amager Landevej, der
bliver en person meget
glad for plakat, når der
nu skal være valg, er det
dejligt med en socialdemokratisk plakat. En
venstre plakat vil han
ikke se på.
Klokken er ved at
blive 15.00, vi kører
til vores hovedkvarter
”Ved Stationen 5”, hvor
vi mødes med andre
socialdemokrater
fra
Kastrup og Tårnby partiforeninger.

Leif Haaks plakatophængnings-makker, Vibeke
Rasmussen, efter veloverstået delaktion
på valgudskivningsdatoen, som fik aktive
græsrodssocialdemokrater ud på praktisk arbejde.

Gulv, KØKKEN OG INDRETNING

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby
2770 Kastrup

www.kvik.dk
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Vi starter ved nyrenoveret ”Bredager Torv”,
dejlige rammer at starte
vores opsætning, den
varme der strømmede
til os fra borgerne over
vores folketingskandidat Peter Hummelgård,
lover godt for fremtiden.
Kastruplundgade bliver pyntet med flest
plakater af Peter Hummelgård, som er opvokset i Kastrup i Flyverbo.
Næste stop er krydset
ved Skottegården, der
er ledige pladser, der
bliver vi mødt af mange
varme mennesker, som
snakker med Vibeke og
er glade for vores kandidat.
Vejrets
tiltagende
vind bemærkes ikke,
det er som om alle de
positive mennesker vi
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