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SE 
STORT
TILLÆG

25 års jubilæum

Korsvejsmarked

Grillede græshopper på 
Traktørstedet, Sankt Hans 
bål ved naturcentret, pony-
ridning med skovhjælperne, 
friluftsteater i Pinseskoven 
og snurretopsnitning ved 
Friluftshuset 

Der er næsten ikke den lyst, 
man ikke kan få styret i natu-
ren og selv om arrangørerne 
er mange, så trækker de på 
samme hammel, når de invi-
terer os ud i naturen 

i den store Naturpark Amager. 
Se nærmere på alle arran-

gementerne på kultursiderne. 
Der finder du også sommer-
ferieaktiviteter for såvel børn 
s o m voksne - og 

det både uden- og indendørs.
Læs mere på side 19-22.

Hver uge finder du en op-
dateret arrangementskalen-
der med oplevelser på hele 

Amager på Tårnby 
Bladets hjem-
meside www.

taarnbybla-
det.dk, som 

man ogsa kan  
skrive til, hvis 

man selv 
har arrange-

menter.

Et sikkert sommer-tegn

DET GODE SKIB HAWILA lå i maj i Scanport Havn ved Kystens Perle. Her fangede fotografen nogle af besætningen i forbin-
delse med eventen Sailing City. Det var optakt til skibets togt først til Helsingør og i første weekend i juni til  Langelinie / Refs-
haleøen. Sailing City lader dansere og performere mødes med klimaforskere og klimaaktivister.  
HAWILA inviterer midt i juni til en uges kulturfestival i Scanport Havn foran Kystens Perle.  Indholdet er en blanding af work-
shops om dagen og eftermiddage og aftener , hvor skibet og havnen omkring det blive omdannet til en scene for musik, per-
formance og teater, underholdning og sjov. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Hawila Festival
Program
Mandag 13.: Skibet og havne-
området indrettes af interes-
serede.
14.-17.6 kl. 9.45-19.45: 
Workshops (tilmelding) med 
yoga, akrobatik, meditations-
øvelser og efterfølgende med 
contemporary dans, teaterim-
provisation, bæredygtig ener-
giproduktion og sejlads.
Fredag 17.6. kl 19.45: Danse-
forestilling i samarbejde med 
Copenhagen Dream House. 
Lokale dansere og musikere 
møde en besætning på 10 
dansere fra Afrika (Burkina 
Faso). 
Lørdag 18.6. fra 18.00: Musik 
ved bl.a. Derti Band (Rebe-
tiko), Nordic Freagging (folke-
musik), Gadekrids (kletzmer), 
SuperTrabant, Rækværk (Bal-
kan rock), Stargazer. 
Søndag 19.6.: Festivalens fa-
ciliteter afvikles. Alle er vel-
komne.

Scanport Havn 13.-19. juni.
Adgang til workshops 
og begivenhed er gratis. 
Tilmelding til workshops 
på www.hawilaproject.org 
indtil en uge før.
Se opdateringer på 
hjemmesiden og på 
FaceBook.

Den Blå Planet, Danmarks 
Akvarium vinder en Grap-
hite Pencil (sølv) i katego-
rien ”Exhibition Design” 
sammen med tyske Atelier 
Brückner til eftertragtet 
prisuddeling i London

Britiske D&AD står bag pris-
uddelingen, der blev uddelt 
for første gang i 1962, og vi 
taler den absolutte super-
liga inden for design. Mellem 
20.000-25.000 håbefulde 
cases fra hele verden bliver 
årligt sendt af sted - så en 
pris hos D&AD - udformet 
som en overdimensioneret 
blyant - er en af de kreative 
konkurrencer på internatio-
nalt niveau, som er sværest 
at hive priser med hjem fra. 

Derfor er glæden også eks-
tra stor hos Den Blå Planet. 
Tyske Atelier Brückner står 
sammen med Den Blå Planet 
bag den faste digitale udstil-

ling, som nu altså officielt 
er hædret for dets kreative 
og digitale løsninger, bedre 
navigation og informations-
niveau.

Udover Den Blå Planet 
vandt de danske brands Lego 
og Lurpak priser, og to dan-
ske bureauer hev også bly-
anter med hjem til Danmark: 
UncleGrey og Designit. I alt 
blev der uddelt 747 blyanter. 

Sølv-pencil til Planeten
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TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus 
lidt mere, så bare ring.

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 

Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Heinrich ehren-
reich, Jesper Israelsen, dj, Bir-
gitte Barkholt, Karin Ott (foto), 
Mona Gjedved, Ole Gjedved 
(foto).

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

OPLAG: 21.000.  
16.500 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker, Rådhuset, 
Udstillingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. Udebliver Tårnby Bladet 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man.-
tors. 8.30-16, fre 8.30-15.30 
eller email diskvalitetost@fk.dk 
hurtigst muligt efter udeblivelse 
af blad.

DENNE UDGAvE OMDELES  
fredag 27.maj.

FØRSTKOMMENDE UDGAvE  her-
efter er juli-udgaven, som om-
deles 24. juni, deadline mandag 
20. juni kl. 10.00
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-

velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

UDGIvELSESDATOER I 2016: 
10 måneder om året den sidste 
fredag i en måned, dækkende 
den kommende måned, dog 
ikke i januar og august. Se udgi-
velsesdatoerne herunder mrk. 
OBS .

JULI udkommer 24. juni, dead-
line mandag 20. juni
AUGUST* udkommer 12. august, 
deadline mandag 8. august OBS
SEPTEMBER* udkommer 2. 
september, deadline mandag 
29. august OBS

Oktober udkommer 30. sep-
tember. Deadline mandag 26. 
september.
November udkommer 28. ok-
tober, deadline mandag 24. 
oktober.
December udkommer 25. no-
vember, deadline mandag 21. 
november.

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

Statoil bliver til Circle K 
Statoil på Kystvejen og Amager Landevej i Kastrup har skiftet 
navn og udseende og bliver til Circle K.

Statoil Fuel & Retail var frem til 2010 en del af olie- og gas-
virksomheden Statoil ASA. Statoil Fuel & Retail blev i 2012 
købt af den canadiske koncern, Couche-Tard, som er et af 
verdens ledende servicevirksomheder. en af betingelserne i 
handlen var, at Statoil navnet kun måtte bruges i en afgræn-
set periode. Under selskabet Circle K Danmark A/S hører også 
selvbetjeningsstationerne INGO og 1-2-3.

Mads G i Cirkus Summarum
Der har været lidt stille siden Mads Grone-
mann fra Tårnby kom hjem fra VM i oktober 
måned. Han kom hjem med en bronzepokal 
med sit formationshold Preditaz og en 13. 
plads – den bedste danske duoplacering i ju-
nior - med sin duopartner Sofus Dahl.

Hele efteråret gik med Vidunderbørn på 
DR1, Ultra Galle på DR Ultra og januar 2016 
startede ud med en optræden i Kongerigets 
Klogeste. 

Forude venter Gaardbo Dans på Bellevue 
Teater 12. juni. Derudover, og ikke mindst, er 
der Cirkus Summarum på Amager Strand, hvor 
prøverne går i gang 30. maj. Cirkus Summa-
rum spiller på Amager og i århus. 

Venstre klar med folketingskandidater
Venstre på Amager er klar med folketingskandidater i de to 
Amager valgkredse Sundbyvester og Sundbyøster.

Kandidater er Michael Lange, 
der har været kandidat i en år-
række og også har været med-
lem af Region Hovedstaden og 
Karina Rohrberg Jessen, med-
lem af Københavns Borgerre-
præsentation. 

Ved forrige valg mistede 
Venstre et mandat, og det gik ud over Martin Geertsen, der er 
opstillet i Tårnby kredsen.

Snyd med millioner
FOF København betaler samlet 7,1 
millioner kroner tilbage til Tårnby, 
Gladsaxe, København og Lyngby-
Taarbæk kommuner efter oplysningsforbundet via en intern 
undersøgelse har konstateret snyd med deltagertilmelding 
i forbindelse med oprettelse af fiktive undervisningshold i 
årene 2006 til 2014. 

- Vi har meldt den tidligere direktør samt tre tidligere 
undervisere til politiet, der nu må stå for den videre efter-
forskning i denne beklagelige sag, udtaler FOF Københavns 
bestyrelsesformand Carsten Nøddebo og næstformand Dan 
Terkildsen.

FOF København betaler den uberettigede støtte tilbage via 
opsparede midler og sagen får således ikke indflydelse på 
FOF Københavns fremadrettede aktiviteter.

Send juleposten i god tid
JEG TROR, ALLE MENNESKER udsættes for 
rygter og anden von-hören-sagen. Den kan 
være første skridt i pressens mulighed for at 
udrede en ”underlig sag”. Men de rygter, jeg 
her benytter mig af, er af en sådan art, at de, 
der fortæller dem, helst ikke vil stå frem, for 
dels har de ikke håndfaste beviser og de har 
ofte udtrykt en vis forståelse for den ulovlig-
hed - hvor menneskelig den end kan være - 
der er begået.

MEN JEG vAR OG ER af den opfattelse, at assi-
steret selvmord ikke er tilladt her i landet. Og 
alligevel er der i den svindende måned (maj) 
i fuld offentlighed udført en sådan gerning – 
endda af mennesker, som burde være hævet 
over at gøre den slags al den stund, de selv 
har det fulde ansvar for den grundlæggende 
paragraf, som forbyder assisteret selvmod.

JEG KAN IKKE SE ANDET end, at det må ende 
med den visse død for det danske postvæsen, 
som jeg personlig har de bedste minder fra. 
Jeg var ansat syv år i etaten, som den gang 
hed Post og Telegrafvæsenet. Jeg var på skift 
både post og telegraf. Ikke højt lønnet (vi 
havde jo vores gode pension, sagde folk og 
ledelse altid), men der var trods alt et sam-
menhold i lønramme tre til fem.

NU HAR ET FLERTAL I FOLKETINGET så slebet 
den sabel, som skal bruges til det forudsige-
lige harakiri, som står for at gennemføres in-
denfor kort tid. Hvordan kan nogen, der ikke 
selv betaler for det meste af sin egen post, 
bringes til at forstå, at en pris på 19 kroner 
naturligt afholder almindelige mennesker fra 
at sende breve? Hvad havde medlemmerne af 
Tinget forestillet sig – at det ville fremme den 
i forvejen blødende kommunikationsform at 
hæve prisen til det dobbelte? 

DEvISEN hos selv samme tings-medlemmer 
er jo ellers at lade falde, hvad ikke kan stå – 
kan du ikke sælge billigere end din konkur-
rent, så sæt prisen ned eller kvaliteten op 
eller begge dele. Det er deres svar, når det 
er andres forretninger, så skal der gang i kon-
kurrencen. Nu er det en minister (en folkets 
tjener), der er yppersten i forretningen Post 
Danmark og så går vi den anden vej. Dyrere 
porto og dårlige service. Fem dage må/skal 
det tage fra Post Danmark får en pamflet i 
hænde, til den kan dumpes i de postkasser, vi 
for dyre penge fik sat op helt ude på vejen, så 

posten kan cykle lige til sprækken. etageejen-
domme måtte investere i anlæg, som nu kun 
skal benyttes en gang om ugen.

HvOR MANGE ER vI TILBAGE, som kan huske 
loven om stænklapper, sådanne gummifor-
klæder til at sætte i alle fire hjulkasser på 
bilerne, så stænk og sprøjt blev under bilen 
og ikke svinede fodgængere. Alle autoejere 
investerede i stænklapper og der var en pæn 
fortjeneste for autoværksteder og biltilbe-
hørssælgere i salg og montering – indtil det 
gik op for stænklap-lovens fædre, at lapperne 
havde den stik modsatte virkning.

vREDE AUTOMOBILEJERE (det er de/vi nu al-
tid) talte med store bogstaver om at demon-
teret skidtet og kaste dem ind i haven hos Ju-
stitsministeren. Det orkede de/vi ikke. 

- MEN KNYT NU hr. redaktør, syder det i øre-
sneglen. - Vi skal jo spare!

JEG ER IKKE HELT MED PÅ, hvorfor vi skal spare 
alle vegne, hvad skal alle de besparelser bru-
ges til (og jeg nævner ikke de flyvende IC-4, 
jeg ser på vores alle sammens indkøbsliste). 
Og vedrørende Post Danmark - hvad så med 
at tænke på indtægter. Sæt portoen passende 
ned og mange vil bruge den opmærksomhed 
et brev kontra e-mail og Facebook skaber. De 
breve vi får på redaktionen, overlever betyde-
lig længere end de 100 e-mail (98 reklamer) 
vi modtager hver formiddag.

TÅRNBY BLADET og andre regelmæssige tryk-
sager vil gerne betale lidt ekstra for at blive 
omdelt af postbude, men de forhold, man by-
der os, passer ikke til en avis. Det bliver for 
langt at beskrive, hvor tåbeligt et enstrenget 
system Post Danmark kræver vi skal indgå i. 
Vores vognmand kunne  levere pallerne med 
blade direkte i brevbærerhallen på Oliefa-
briksvej, men de skal leveres et sted i provin-
sen, så de gule/snart blå biler selv kan køre 

dem her ud på Amager.

MANGE FORENINGER ville 
overveje at sende for-
eningsbladet (og kontin-
gentopkrævningerne) med 

post. Så blev bladene læst 
og kontingentet betalt.

God sommer
Terkel Spangsbo

Kolonihaver til Saltholm
Antallet af kolonihaver kulminerede i 1950 
med godt 100.000 haver i hele landet og al-
ligevel var Kolonihaveforbundet bannerfører 
for at få flere haver især omkring København. 
Her kneb det med pladsen, så forbundets 
forretningsfører Ørnolf Dühring foreslog at 
udlægge Saltholm til ”tusindvis af koloniha-
ver”. Deruden havde forbundet planer om at 

erhverve havejord i Skåne (og på den måde 
få Skåne tilbage til Danmark). (Redaktionens 
fjollede kommentar).

Netop i 50’erne opstod der mange koloni-
haveforeninger til Amager og heraf mange i 
Tårnby. Tårnby Bladet har forsøgt at favne 
alle foreningerne i et tema i denne avis. Det 
er nu, haverne blomstrer vildt, så selvom am-
bitionen ikke blev opfyldt 100 procent er der 
farverige illustrationer. Nyd dem.
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Aircon Service tilbud
Aircon Service inkl.
-Vacuum test
-Lækage test
-Påfyldning af kølemiddel.
-Afprøvning af bremsefunktion på
bremsestand.

899,00
Inkl. moms

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 7.45 - 16.45 Weekend kun efter TELEFONISK AFTALE

Gammel Kirkevej 104  2770 Kastrup Tlf: 32 50 60 34www.biloens-autoservice.dk

Juni
Tilbud

Husk vores 15 års jubilæum
 d. 3/6

Der vil være øl, vand og
en bid mad.

Med start kl 12:00

En pædagog ansat i Tårnby 
Kommune står nu til fy-
ring på grund af for meget 
sygefravær, selv om ved-
kommende kun har haft 10 
sygedage.

Forestil dig, at du gennem 
længere tid døjer med så al-
vorlige smerter, at du bliver 
nødt til at tage nogle syge-
dage for at blive hurtigt ar-
bejdsklar. 

Forestil dig så, at ledelsen 
på din arbejdsplads efterføl-
gende kalder dig til samtale 
med henblik på at give dig en 
fyreseddel grundet for meget 
sygdomsfravær.

- Det er den barske realitet 
for en pædagog i Tårnby Kom-
mune, der nu står til fyring 
for at have haft ti dages syge-
fravær i perioden april 2015 
til marts 2016, fortæller Jan 
Poulsen, faglig sekretær BUPL 
Hovedstaden. 

- en stor del af de sygedage 
skyldes en meget smertefuld 
tandpine som gjorde, at den 
pågældende pædagog mente, 
at børnene og kollegerne var 
bedst tjent med, at han blev 

helt rask og smertefri hurtigst 
muligt.

- Man må sige, at ti dages 
sygefravær ligger under, hvad 
en arbejdsplads må forvente 
af et årligt fravær grundet 
sygdom. Pædagogen er ikke 
sygemeldt i øjeblikket, og 
der ligger ingen lægelig vur-
dering, som sandsynliggør 
at vedkommende fremover 
skulle blive mere syg end nor-
malt forventeligt for ansatte 
pædagoger.

Indsigelse til kommunen
Af samme årsag har vi i BUPL 
Hovedstaden rettet henven-
delse til personalechefen i 
kommunen med en række 
indsigelser til denne fyring af 
pædagogen, som vi ikke fin-
der rimelig på nogen måde.  

- Vi ved, at der er flere sager 
undervejs i Tårnby Kommune. 
Og vi må gøre opmærksom på, 
at den urimelige behandling 
af syge ansatte i kommunen 
desværre har afstedkommet 
en frygt blandt de ansatte 
pædagoger i kommunen for at 
blive fyret, skulle de være så 
uheldige at blive syge, siger 
Jan Poulsen.

- Den frygt er ikke på nogen 
måde gavnlig for hverken pæ-
dagoger eller for Tårnby Kom-
mune. Det skaber et dårligt 
arbejdsmiljø og en mistro til 
ens arbejdsgiver, som kun er 
skadelig for alle parter.

- Derfor vil vi herfra BUPL 
Hovedstaden meget gerne i 
dialog med Tårnby Kommune 
for at sikre et godt og sundt 
arbejdsmiljø for de ansatte 
pædagoger. Og hvordan vi 
kan få sygefraværet ned, så-
fremt Tårnby Kommune me-
ner, det er for højt. 

Pædagoger har ingen in-
teressere i at være syge og 
have et højt sygefravær. De 
vil langt hellere gøre, hvad de 
er bedst til. Nemlig at bruge 
deres pædagogiske faglighed 
til at udvikle børnene og give 
dem en god og lærerig dag-
ligdag fyldt med leg og gode 
stunder, understreger den 
faglige sekretær.

spanger 

Borgmester Henrik Zimino 
vil ikke kommentere den 
konkrete sag, men fortæl-
ler, at han ikke har hørt om 
”frygt blandt pædagoger”

Af Terkel Spangsbo

Tårnby Bladet får det klas-
siske svar, når det dreje sig 
om personalesager, at så ud-
taler ingen i Tårnby Kommu-
ne sig, men til de generelle 
udtalelser om, at der skulle 
være flere sager af lignende 
karakter på vej, fortæller 
borgmester Henrik Zimino, 
at Tårnby Kommune på bag-
grund af henvendelser fra 
Regeringen løbende har 
strammet op på reglerne om 
sygefravær.

- Kommunens medarbej-
dere er ansat til at servicere 
borgerne og det går ud over 
borgerne, hvis man skal bru-
ge vikarer. Det er ikke for-
eneligt med de servicemål, 
vi har sat.

Borgmesteren kender 
ikke noget til, at BUPL har 
henvendt sig til Tårnby 
Kommune

- Jeg har heller ikke 
hørt om den omtalte frygt 

blandt vores pædagoger, 
men naturligvis skal BUPL 
reagere på deres medlem-
mers vegne. Det er jo deres 
forpligtigelse. 

Clavs Mark Sylvest, kom-
munikationskonsulent hos 
BUPL Hovedstaden bekræf-
ter, at der er sendt en hen-
vendelse til Tårnby Kommu-
ne med ønske om en dialog 
om deres medlemmers frygt 
og om hvordan sygefravæ-
ret kan bringes ned, hvis 
kommunen mener det er for 
højt.

Pædagog fyret på grund  
10 dages sygdom

Har ikke hørt noget 
om frygt

Borgmester Henrik 
Zimino (A)
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Åbningstider:
Pubben:  Restaurant:
Man-tors .....11-22 Man-fre ......... 11-17
Fre .................11-04 lør .................... 10-17
Lørdag .........10-04 Søn .................. 10-17
Søndag ........10-19

AIR PUB RESTAURANT & KONFERENCE CENTER APS
KASTRUPLUNDGADE 47 • 2770 KASTRUP

TLF. + 45 3251 2190 |   airpub@mail.tele.dk
www.airpub.dk      |   CVR nr. 37065935

Hvornår er en have en kolonihave, 
nyttehave, daghave eller andels-
have

Af Terkel Spangsbo

Kolonihavens officielle 
dåbsdato sættes i 

flere skrifter til 1655 
og fødestedet er 
voldene omkring 
Fredericia. Men der 
har været nytteha-

ver før det og man 
skal lægge vægt på 

ordet ”koloni”, et jordlod 
som ikke er produktionsjord 

og ikke ligger i tilknytning til ejerens 
bopæl.

Haverne er ikke kommet til verden i 
lutter medvind. en by ville ikke tillade 
dem trods kongelig enevældsordre. 
Man havde den kartoffeldyrkning, som 
man behøvede (ingen konkurrence 
med de lokale, tak. reds udlægning), 

mens man andre steder så haverne 
som en slags fattighjælp, der kunne 
være med til at afhjælpe drikfældig-
hed og mildne kårene for fattigfolk.

et udtryk for godgørenhed ses i til-
fældet, hvor en pionér, en godsejer 
udstykker små jordlodder til småkårs 
folk. På de goldeste jorde, forstås, så 
der skal knokles for at få lerjord til at 
være givende, men alligevel. Vor Her-
re ser på viljen.

I dag er de fleste haver i kolonierne 
pryd- og afslapningshaver, men man-
ge især ejere/lejere, der har været 
med i mange år, holder fast på arealer 
til de nye kartofler, asparges og andre 
grøntsager.

Helst alle med i månedens tema
Redaktionen på Tårnby Bladet havde 
gerne set, at denne udgaves tema blev 
et opslagsværk om alle kommunens 
15 koloni/andelshaver, men opgaven 
har været omfangsrig og ikke alle 

steder er vi mødt med den forvente-
de tiltro til, at pressen blot ville lave 
blomstrende forårshistorier, så tema-
artiklerne bliver spredte nedslag.

Artiklerne bliver en blandning af 
fakta-artikler og portrætter af de ha-
ver og mennesker, som ville være 
med. Det er stadig vores håb om, at 
vi får de sidste med til kommende 
udgaver og at vi på vores net-avis kan 
bringe et lille skema med de tørre op-
lysninger om alle vores koloni/andel-
haver. Vi får se!

Haverne i Tårnby
Kolonihaver ligger typisk på lejet of-
fentlig jord og tidligere med opsigel-
sesvarsler og flytning til andre områ-
der hængende over hovedet. Andre 
som Blommehaven og Æblehaven har 
købt jorden og er andelsforeninger.

Flere foreninger i kommunen har 
servitutter som kræver, at lejere af ha-
verne skal have et tilhørsforhold/bo-
pæl i Tårnby Kommune. Den regel ska-
ber problemer, da haver ofte går i arv, 
men børnene har bopæl, hvor de nu 
havde råd og mulighed, da de flyttede 
fra barndomshjemmet. Reglen om 
tilhørsforhold søger flere bestyrelser 
at ændre samtidig med, at begrænse 
(helt undgå) at haverne udlejes som 
investeringsprojekt.

vandet vigtigt
Forventelige samfundsinstallationer 
som vand, el og kloak er ikke altid til 
stede i kolonihaverne. Man skal jo 
hurtigt kunne flyttes, men en høje-
steretsafgørelse i 2007 afgjorde, at 

man skal tilbydes erstatningjord, hvis 
en kolonihaveforening nedlægges et 
sted, så flere kan føle sig sikre  på at 
blive, hvor de er.

Alle har fået elektricitet indlagt, 
enkelte som HF Selandia (omtalt i TB 
nr. 4 2016) har valgt og selv betalt for 
kloakering, andre lever med septik-
tanke, og vand har alle. Der er dog kun 
åbent for vandet fra 1. april til hen på 
efteråret, så helårsbeboelse forhin-
dres (så godt som). en kolonihave kan 
som hovedregel ikke være en folkere-
gisteradresse.

Ændringer i vedtægter skal cleares 
af med Tårnby Kommune og eventu-
elle jordejere som Kirkevangen på Gl. 
Kirkevej, som ligger på jord lejet af Ka-
strup kirke.

Haveforeninger kan ligge på områ-
der, hvor hver enkelt have i princippet 
ligger på lejet jord. I praksis opkræves 
lejen samlet og foreningen betaler 
til jordejeren. Hvis det hedder en an-
delsforening, er det foreningen, der 
lejer jorden af ejeren og genudlejer 
til medlemmerne. I så fald hæfter alle 
solidarisk for lejen.

Der er flere ret små haveforeninger 
i Tårnby, så det kunne være oplagt for 
nabo-foreninger at slå sig sammen, 
men forskelligheder i Haveforening/
Andelsforening/Parcelforening læg-
ger praktiske hindringer i vejen og ikke 
mindst mentalitet og historie er heller 
ikke fremmende for sammenlægninger.

Kongelundsvej 1944. Mange kolonihaveforeninger blev grundlagt i det 
landskabelige område omkring Kongelundsvej - også mindre organiseret 
fandt det sted i årene med bolignød - ikke bare boligmangel, men bolignød!  
Foto:  Privateje.

De kommer når der åbnes for vandet

Fra en generalforsamling

Bare bryster, ja tak
Bar numse, nej tak
I 1966 måtte generalforsamlingen 
i A/F XX (navnet er redaktionen be-
kendt) tage stilling til en klage over 
usømmelig påklædning. en særde-
les nydelig dame tiltrak sig i den 
grad mændenes opmærksomhed 
ved at tage solbad med bare bryster 
bag en hæk, som det var muligt at 
kigge over. Det generede mænde-
nes koner så meget, at de satte det 

på dagsordenen. Nu 
skulle der sættes en 
grænse for, hvad der 
er sømmeligt, og hvad 
der ikke er det. 

På generalforsamlingen blev det 
foreslået, at grænsen skulle gå ved 
at gå rundt med bar numse. De bare 
bryster ville forslagsstilleren åben-
bart stadig gerne have mulighed for 
udsigt til. Mændene grinede og ved-
tog forslaget.
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KLIPPE / STUEN

Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

Klip   209,-   159,-
Vask, klip og føn   250,-   189,-
Vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Permanent fra    449,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper    50,-
Retning af øjenbryn   39,-

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

 

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke så
indbydende, som man godt kunne tænke sig, men samtidig for
godt til at smide ud. Et helt nyt køkken virker derfor både som en
dyr og unødvendig løsning. Hvis køkkenet fungerer, er der ingen 
grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. Med nye
skabslåger, nye skuffer og ny bordplade kan der udrettes mirakler.
Nemmere blir’ det ikke. Se vores udvalg på www.nygammelt.dk

FØR

VIND ET MINICRUISE FOR 2
Vi trækker lod blandt alle kunder der køber
en køkkenrenovering i maj/juni måned om
15 gavekort til et minicuise for 2 personer

til Stena Line: Kiel til Gøteborg

VÆRDI 1.170,- PR. CRUISE
læs mere på www. nygammelt.dk

EFTER

åbningstider: man-tors 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, tlf. 38 79 16 14

Stemningen er mere end rar 
og hyggelig i A/F Uganda. 
Willy Jonassen flyttede 
derud i 1965 og med sine 77 
år er han både den ældste 
beboer i foreningen og den 
af de nuværende, som har 
boet der længst

Af Jesper Israelsen

Willy bor kun i foreningen i 
sæsonen, der går fra april til 
oktober. De øvrige måneder 
bor han i sin lejlighed, men 
kommer meget jævnligt forbi 
for at få en sludder med en 
af foreningens øvrige bebo-
ere, og der går da heller ikke 
længe efter at vi har sat os, 
før havelågen går op og Jan 
Christensen dukker op. Han 
er tidligere kasserer og for-
eningens nuværende næst-
formand og flyttede herud for 
25 år siden, så han er også en 
af de mere erfarne beboere.

- Vi har et godt sammen-
hold herude, og her bor alle 
mulige slags forskellige folk. 
På mange måder kan man vel 
sige, at vi er et billede af sam-
fundet i øvrigt. Der er kom-
met rigtig mange børn efter-
hånden, og de føler sig rigtig 
hjemme med de frie forhold 
her er. De render ud og ind af 
vores haver, og det er hygge-
ligt, fortæller de.

- Vi gider ikke at være ha-
vepoliti. Vi hjælper hinanden. 
Der er nogen, som er begyndt 
at sætte plankeværk op, men 
det må de jo selv om. Vi er 
heldigvis forskellige. Willy 

har også været med i besty-
relsen engang, men han stop-
pede i 1982.

Kamp om at få helårsstatus
- Vi kæmper lidt med kom-
munen om at få helårsstatus, 
men det er de ikke særlig 
vilde med at give os – i hvert 
fald ikke med den nuværende 
borgmester, konstaterer Jan 
Christensen tørt. Han siger, at 
der ikke er politisk opbakning 
til det og at vi ikke er ”stati-
onsnære.” Men i realiteten er 
der jo ingen forskel på at bo 
i et parcelhus uden for for-

eningen eller her. Vi betaler 
også ejendomskatter osv. Så 
burde vi vel også have samme 
rettigheder som dem, fastslår 
han.

- Vi har en del arrangemen-
ter herude – for eksempel 
et årligt loppemarked, der 
normalt afholdes den sidste 
weekend i april, og vi har også 
et årligt sankthansbål på ve-
jen lige her udenfor, fortæl-
ler Willy Jonassen og peger 
henover buskene. Der er også 
et foreningshus, som vi kan 
leje for en billig 
penge. 

Der var lidt mere stemning 
over det i gamle dage, synes 
begge de to garvede have-
foreningsbeboere. I dag er 
95 procent af beboerne hel-
årsbeboere, og der er både 

kloakeret og lagt vand ind, og 
det har der været siden 1991. 
men som nævnt ikke Willy. 
Han har en lejlighed ved si-
den af de to grunde, han har 
i haveforeningen.  

Willy Jonassen (tv.) og Jan Christensen hygger sig i 
Haveforeningen på Ugandavej. De har begge to boet der i 
mange år, og nyder gerne tilværelsen over en bajer eller to.

Hygge i foreningen

Om A/F Uganda
Ugandavej 125-145 • 58 haver 
Ingen venteliste
årlige fællesudgifter:  cirka 1000 kr.
Prisniveau: 1.000.000 kr. og op 
Medlem af kolonihaveforbundet

Den velholdt haveforening

Om H/F Ved Pilegården
Pilegård Allé 16 • 142 haver 
Venteliste på cirka 10
årlige fællesudgifter: ca. 1000 kr.
Prisniveau: 300-350.000 kr.
Medlem af kolonihaveforbundet

Allerede når man drejer ned af ind-
kørslen til H/F Ved Pilegården, kan 
man se, at her bliver der passet godt 
på sagerne. Alt fremstår meget pænt 
og velplejet, og alle passer også godt 
på hinanden.

Det bekræfter Finn Jacobsen, der 
er næstformand i foreningen. Han har 
været med siden 1999. 

- Vi havde førhen et sommerhus i 
Jyllinge Nordmark, men det solgte vi 
og flyttede herud i stedet, fortæller 
han. 

-  Vi har fået kloakeret og lagt vand 
ind, så der er faktisk helårsåbent nu. 
Men vi må ikke bo her permanent i 
vinterhalvåret. Fra 1. april til 1. no-
vember må man godt bo her døgnet 
rundt.

Foreningen er grundlagt i 1943, og 
man har således kunnet fejre sit 75 
års jubilæum i foreningen. Dengang 
lånte man pengene af kolonihavefor-
bundet til at købe området. Hver af 
foreningens seks veje holder en årlig 
vejfest.

- Der er pligtarbejde i foreningen 
hver 14. dag, så der er styr på sagerne. 
1. maj er der standerhejsning med 
pølser og øl. Vi er en del ældre men-
nesker herude, men vi er begyndt at 

få flere børnefamilier ind, så der er 
kommet lidt mere liv herude. Vi har en 
venteliste, men den bliver sjældent 
brugt. Folk kommer selv med deres 
købere. I øjeblikket er der 10 på ven-
teliste, siger Finn Jakobsen. jli

Finn Jacobsen glæder sig over at 
bo så tæt på sit kolonihavehus. 
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Digital selvbetjening
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have 
pas eller andet, så er der på www.taarnby.
dk og på www.borger.dk en lang række mu-
ligheder for digital selvbetjening døgnet rundt. 
Løsningerne sikrer en hurtig, nem og sikker 
betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /iPhone / 
Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang række af 
kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening 
også en stor mængde information om kommunens tilbud, vores 
mange institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle 
nyheder. 

TÅRNBY  
KOMMUNE

nYHeDeR, aKtiviteteR Og tilbUD

tÅRnbY KOMMUne 
KOMMUnalbestYRelse
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 31.5.2016, kl. 18.30 i 
mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:  
www.taarnby.dk 
KOMMUnalbestYRelsens MøDeR i 2016
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2016 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:  
21.06., 30.08., 27.09., 25.10., 29.11. og 13.12. 
Der tages forbehold for ændringer.

UDviDet ÅbningstiD til Zleep HOtel, 
løtegÅRDsvej 97a
Tårnby Kommunalbestyrelse har den 29.03.2016 besluttet at god-
kende ansøgning fra Zleep Hotel om, at deres bar i receptionsom-
rådet kan holde åbent i den almindelige lukketid fra kl. 00-05 alle 
ugens dage. 

Tårnby Kommune, Kommunalbestyrelsens Sekretariat

paRKeRingslicens til gl. 
lYstbÅDeHavn Og KastRUp sYD 
Bestilling og betaling af parkeringslicens foretages digitalt via kom-
munens hjemmeside. 
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes 
på kommunens hjemmeside.

sUnDHeDsKORt (gUlt 
sYgesiKRingsbevis)
Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort? 
Du kan nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjem-
meside www.taarnby.dk Det koster kr. 190,-. Du skal benytte dit 
betalingskort.

eU-sYgesiKRing – Det blÅ KORt
Det gule sundhedskort kan ikke længere bruges som rejseforsikring. 
I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort og evt. en privat 
rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på www.huskdetblaa.dk 

sKal DU Have pas til ÅRets 
UDlanDsRejse?
Du kan bestille tid på kommunens hjemmeside. Så undgår du kø.
Du kan også møde op uden at have bestilt tid. 

ansøgeren (også børn) skal altid møde personligt og skal 
medbringe følgende:
• Det sidst udstedte pas.
• Original dåbs- eller navneattest samt sundhedskort hvis det er før-
ste gang du skal have pas eller hvis du har mistet dit pas.
• Navne- eller vielsesattest hvis du har ændret navn eller er blevet gift.
• Børn under 5 år skal altid medbringe foto.
• Dokumentation på dansk statsborgerskab, hvis du ikke har et 
dansk CPR-nummer. Dokumentationen skal du have fra dit bopæls-
land – max. 3 mdr. gammel.

sæRlige fORHOlD fOR bøRn UnDeR 18 ÅR
Børn under 18 år skal have underskrift fra den eller de, der har 
forældremyndigheden. Hvis ikke begge forældremyndighedsindeha-
vere møder op sammen med barnet, kan ansøgningen udfyldes og 
underskrives af begge parter hjemmefra og medbringes ved bestil-
ling af passet. 
Samtykkeerklæring til pas til børn hentes på taarnby.dk eller politi.dk 

fOtO / ansøgning
Det er ikke nødvendigt at medbringe ansøgning og pasfoto. Foto 
kan tages i forbindelse med ekspeditionen og koster kr. 110,-. Det er 
fortsat muligt at medbringe eget foto, det skal dog opfylde de gæl-
dende krav, som kan ses på kommunens hjemmeside.
Af tekniske årsager er det kun muligt at tage foto af stående bor-
gere (over 120 cm) og børn skal være fyldt 5 år.

sUnDHeDscenteR tÅRnbY infORMeReR
cYKling UDen alDeR
Har du friske ben, elsker du at cykle og er du klar til at snuppe en 
tur med nogle skønne ældre mennesker, så har Tårnby Kommune 
tre lækre rickshaws på plejehjemmene Pyrus Allé, Irlandsvej og 
Ugandavej. Så kunne du tænke dig at være en del af gruppen af 
piloter, der netop er udnævnt til årets Sundhedsambassadører, el-
ler kender du en, der skal have en tur? Så kan du skrive til sc.sf@
taarnby.dk  eller ringe til tlf. 3076 0525. Vi glæder os til at høre fra 
dig. Du kan læse mere om initiativet på cyklingudenalder.dk og på 
facebook.com/cyklingudenalder 

baRe fORDi DU bliveR ælDRe, beHøveR DU iKKe at 
falDe!
fald kan nemlig forebygges… og det er aldrig for sent!
Er du en af Tårnby Kommunes ældre borgere, som enten er faldet 
eller er i risiko for at falde? - Så er det måske en ide, at få besøg af 
en faldforebygger, som tilbyder råd og vejledning om, hvad du kan 
gøre for at undgå at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning
Ved besøget taler vi om:
• Hvordan du har det rent fysisk 
• Hvordan dit helbred er 
• Hvordan dit hjem er indrettet 
• Hvilken medicin du tager 
• Mad og drikke 
• Motion/aktivitet 
• Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med: Faldforebyggelseskoordi-
nator Charlotte Wærling (Sygeplejerske)
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
Vidste du at fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre menne-
sker, og hvis du først er faldet én gang, er risikoen 2-3 gange større 
for at du falder igen.

tÅRnbY KOMMUne

Fortsættes næste spalte
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ReHabiliteRingstilbUD til bORgeRe MeD KRæft
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning fra din egen 
læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en individuel samtale med 
en sygeplejerske og en fysioterapeut om rehabilitering. Samtalen 
tager udgangspunkt i hvad du ønsker at blive bedre til i hverdagen. 
Sammen vurderer vi, hvilke af vores tilbud der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft 
• Ernæring 
• Psykosociale reaktioner 
• Sociallovgivning 
 • Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to gange om ugen på hold 
af 1 times varighed samt mulighed for social netværksdannelse.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte os på 
tlf. 2115 0544 eller 3076 0452
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Ka-
strup.

tÅRnbY KOMMUne tilbYDeR pÅRøRenDegRUppeR fOR 
pÅRøRenDe til DeMente i tÅRnbY
Ved forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina 
Sahl. 
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor 
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver 
og daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn 
og gode venner. Målet med pårørendegruppen er, at tilbyde et 
forum hvor det er muligt,
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på 
følgende dage:
Juni
• Tirsdag 14. juni fra 17.00-18.30 
• Torsdag16. juni fra 10.00-11.30
I juli er der ikke pårørendegrupper, men vi starter igen i august.
Vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, der 
afholdes den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og vand. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

fOReDRag:  
MænDs sUnDHeD – Kan Det laDe sig gøRe?
Kom kvinder og hør om mænds sundhed – og tag gerne jeres mænd 
med!
Hvordan kan det være, at mænd selv synes, de har et godt helbred, 
når de faktisk har en større dødelighed end kvinder? Kom og få svar 
på nogle af paradokserne omkring mænds sundhed af Svend Aage 
Madsen, chefpsykolog ved Rigshospitalet.
Foredraget finder sted tirsdag 14. juni kl. 16.30-18.30 i Sundheds-
Center Tårnby
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079 

aKtiviteteR i fORbinDelse MeD Men’s HealtH WeeK:

HeRRetUR veD vanDet 
Kom og prøv kræfter med kajaksejlads. Det er gratis. Dagen rundes 
af med grill og spisning på stranden. .

Lørdag 18. juni kl. 10-14. Tilmelding på sc.sf@taarnby.dk Se mere på 
www.sundhedscentertaarnby.dk 

fODbOlDKaMp fOR fæDRe Og sønneR
Går din dreng/pige i SFO og vil I gerne ha´ sved på panden i en sjov 
fodboldkamp/turnering? Så hold øje med invitationen i dit barns SFO.
Vi slutter af med en herlig gang grill og fællesspisning. Arrangementet 
er gratis.
Mandag 13. juni kl. 16.30 – 18.00. I kan også tilmelde jer via: sc.sf@
taarnby.dk

Oplæg pÅ bibliOteKet
To ernæring og sundhedsstuderende vil fortælle om, hvordan vi ef-
terlever det nye kostråd om at spise mindre, og mere magert, kød i 
hverdagen.
De vil komme med praktiske eksempler på en mere kødfri hverdags-
kost – både i teori og praksis. Arrangementet er gratis.
Torsdag 16. juni kl. 17.00 -18.00.
Tilmelding via biblioteket.

sUnD efteRlYsning - HveM gøR tÅRnbY 
sUnDeRe?
sUnDHeDspRisen 2016 - KanDiDateR efteRlYses
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person, virksom-
hed, institution eller forening, der har gjort noget særligt for folke-
sundheden i Tårnby Kommune. Sundhedsprisen er 25.000 kr. og 
beløbet skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde.

sUnDHeDsaMbassaDøReR 2016 - KanDiDateR 
efteRlYses
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør 
noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte 
ambassadører får et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte 
det sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for at få en plads i 
Tårnby Kommunes Komité for Sundhed.

fORslag til ÅRets pRisMODtageRe
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4 side senest 12. september 2016. Du kan enten sende din 
indstilling i et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 
Kastrup, eller sende en mail til sc.sf@taarnby.dk På kuverten/i emne-
feltet skriver du ’Sund efterlysning’. Prisoverrækkelserne finder sted i 
sundhedsugen onsdagen 12. oktober 2016 kl. 18.30 i Sundhedshuset i 
forbindelse med Tårnbyløbet. 
Læs mere på www.sundhedscentertaarnby.dk
RøgfRi natURligvis - et anderledes rygestopkursus til dig, der er 
klar til at give rygestoppet en chance.
Ønsker du at stoppe med at ryge? Så kom med på et rygestopkursus, 
som er flyttet ud i naturen, hvor sanserne, konditionen og samværet får 
et løft. Som deltager på rygestopkurset bliver du rådgivet af en ryge-
stoprådgiver, men også præsenteret for naturens mange muligheder 
af en naturvejleder. Igennem forløbet vil du komme til at prøve kræfter 
med blandt andet geocaching, fisketur i strandkanten samt lære, hvor-
dan naturen kan bruges som spisekammer. 
Holdstart 11. august på Naturcenter Amager, Granatvej 3-15, 2770 Ka-
strup.
Kurset afholdes med 6 mødegange over 7 uger kl. 16:30 - 19:00. Der 
vil være 8-12 deltagere på hvert hold og deltagelse er gratis. Alle kan 
være med, dog kræves det, at man kan gå 20 min. i rask tempo.

tÅRnbY KOMMUne

Fortsættes næste sideFortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte
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Fortsat fra forrige side ...
program
11. august. Opstart og bagte æbler på bål 
18. august. Fisketur i havkanten m. waders (Kastrup strandpark)
fælles rygestop dato
25. august. På skattejagt i naturen med geocaching 
1. september: Fugle-kigge-tur og naturen som spisekammer 
8. septembetr: Cykeltur til pinseskoven og fugletårnet 
to ugers pause
22. september: Afslutning, tilberede fasaner – bålmiddag
Interesseret? Ring på tlf. 2119 0871 og rygestopvejleder Line Fjord 
vil ringe dig op til en uforpligtende indledende samtale. Her vil du få mere 
information omkring transport, mødesteder og forventninger. 

tilbUD til Dig DeR geRne vil væRe RøgfRi – KOM&Kvit
Få hjælp til at blive røgfri med gratis rygestoprådgivning. Du har størst 
chance for at blive røgfri, når du bliver bakket op. Det bliver du på 
temamøderne, som rådgiveren holder ugentligt. Her møder du andre, som 
også ønsker at holde op med at ryge.
Konceptet er med løbende optag, så du kan altid kontakte os for at melde 
dig til.
Hvis du ryger mere end 15 cigaretter om dagen, har du også mulighed for 
at få tilskud til nikotintyggegummi, plaster eller andre nikotinerstatnings-
præparater. 
Kurserne finder sted i SundhedsCentrets lokaler, tirsdage kl.14-15.30 & 
kl.16-17.30
Tilmelding: Send en mail til Line Fjord Nielsen: lfn.sc.as@taarnby.dk 
eller ring på tlf. 2119 0871.

pensiOnistcentRet ”sOlgÅRDen”
nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården
Mandag 30. maj - 3. juni
5 dages ferietur til Fyn.

Tirsdag 7. juni kl. 13.00
Afslutning på nørkleholdet.

Fredag 10. juni kl. 13.30 - 
15.30 
Caféeftermiddag: Harmonien spiller op til dans.

Tirsdag 14. juni kl. 10.00 - 17.00 
Skovtur til bakken.

Torsdag 16. juni kl. 12.30 - 15.30
Sundheds/slankehold holder afslutningsfest.

Fredag 17. juni kl. 13.15 - 15.30
BANKOSPIL som bliver det sidste inden ferien.

Onsdag 22. juni kl. 13.00 - 15.30
Temadag: Smykker

Fredag 24. juni kl. 12.00 - 16.00
Sommerfest: Tema denne gang er 
en Hawaii fest (tilmelding i caféen)

Tirsdag 28. juni kl. 11.15 - 12.00 
Informationsmøde og rest betaling af Menorca-rejsen i 
september.

Solgården holder lukket i hele juli måned.

bORDingHUs
tårnby Kommunes  
pensionisthus 
Klitrose alle 30 
tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket 
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 
Onsdag kl.   9:30 - 11.30 
Torsdag kl.   9:30 - 11:30 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 (sidste fredag i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arran-
gementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset 
og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik inden for tirsdag, fredag 
eller søndag, der hygger vi os som regel med kaffe og kage. 
Se også vores hjemmeside - www.bordinghus.dk – for yderligere infor-
mation. For brugere i huset er der adgang til Pc’erne. Der er næsten altid 
en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den. 

fælles aKtiviteteR:

jUni:
Lørdag 4. kl. 13.00 Telekoret underholder. Billetter kan købes i Bordinghus 
senest 27. maj til 30.00 kr.
Torsdag 23. kl. 17.00 Sankthans fest. Vi starten med spisning, og forsætter 
med bål i haven. Billetter a 80.00 kr. kan købes i Bordinghus, inkluderet i 
prisen er 2 stk. smørrebrød 1 øl/vand samt kage og kaffe. Der bliver musi-
kalsk underholdning.
Fredag 24. kl. 13.00 Fællesfrokost. Der sælges øl, sodavand, kaffe og 
kage.

jUli:
Onsdag 6. Frokosttur ud af huset, se opslag i huset.
Lørdag 23. kl. 13.00 Sommerfest. Med musikalsk underholdning ”Husker 
Du”.
Fredag 29. kl. 13.00 fællesfrokost. Ingen tilmelding. Der sælges øl, soda-
vand, kaffe og kage.

aUgUst: feRielUKKet

septeMbeR: 
Fredag 2. kl. 14.00 Starter op efter ferien.  

pensiOnistHUset pileHaven
Kongelundsvej 298 
tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent ved særlige  
arrangementer
Tirsdag kl. 9.00 - 16.00 
Onsdag kl. 9.00 - 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00
Lørdag lukket - åbent ved særlige arrangementer 
Søndag lukket - åbent ved særlige arrangementer

PLYSSEN • UDSTILLING
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.
Udstillingscenter plyssen holder lukket juni,  juni og genåbner lørdag 
13. august kl. 13.00.

tÅRnbY KOMMUne
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åbningstider
Man og tirs  ...................09:00 -  17:30
Ons  ................................09:00 -  18:00 
Tor  og fre  .....................09:00 -  17:30
Lør  ..................................09:30  - 13:30 
Søn lukket

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

Velkommen på det ny Kastrup Apotek

benaliv næsespray og øjendråber:
benaliv er et antihistamin og anvendes lokalt i næse eller øjne, til lindring af symptomer på allergi. virker 
næsten øjeblikkeligt og varer ved i adskillige timer. anvendes ved behov, dog max 3-4 gange daglig.
Benaliv (Levocabastin). Øjendråber, suspension 0,5mg/ml og Næsespray 50 mikr.gr/dosis. Anvendes til behandling af 
allergi i øjne og næse. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Øjendråber bør ikke anvendes 
sammen med bløde kontaktlinser. Evt. anvendelse af andre øjenpræparater indgives med 5 minutters interval. Bør kun 
bruges efter lægens anvisning, hvis du har dårlige nyrer, ammer, er gravid og til børn under 2 år. Dosering: Voksne og børn 
over 2 år: 1 dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Kan øges til 3-4 gange daglig. 
Bivirkninger: Næsespray: Hovedpine, kvalme, træthed, smerter, bihulebetændelse, svimmelhed, døsighed, næseblod, 

hoste. Øjendråber: Øjensmerter, sløret syn. Pakninger: 
Øjendråber 4 ml. Næsespray 150 doser. 
Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil 
Denmark ApS, tlf. +45 70205212.

lactocare lactocare er et kosttilskud, der er sammensat af mange 
forskellige milliarder mælkesyrebakteriestammer. 

lactocare stop indeholder bl.a. magnesium, der bidrager til elektrolytbalancen og 
til at mindske træthed og udmattelse. anvendes på ferien, når uheldet er ude. 

lactocare travel indeholder bl.a. b6-vitamin, der er med til at støtte immumsyste-
mets normale funktion og til at mindske træthed og udmattelse. anvendes forebyg-

gende i forbindelse med rejse.

travel:  89,95 kr. / lactocare stop: 74,95 kr.

apOteKets sOlseRie: Køb 3 betal fOR 2.

Apotekets Sol Serie er meget 
vandfast og beskytter mod både 
UVA- og UVB-stråler. Den indeholder 
få, udvalgte solfiltre.
Den er let at fordele. Den har en 
behagelig konsistens der absorberes 
hurtigt uden at fedte.
Apotekets Sol Lotion er uden par-
fume, phenoxyethanol og parabener. 
Apotekets Solspray er uden parfume 
og parabener. Apotekets Sol Serie er 
deklareret i samarbejde med Astma-
Allergi Danmark og er Svanemærket.Kastrup

Et regnestykke på udlands-
rejser med tre børn afgjorde 
familien Mosegaards valg af 
havekøb

Af Terkel Spangsbo

Jan Mosegaard boede i mange 
år i Sydhavnen, inden han 
1967 kom til Amager og ferie 
var noget i udlandet. Med tre 
børn blev det efterhånden en 
større udskrivning, så et sim-
pelt regnestykke sagde, at 14 
dages ferie kunne udskiftes 
med et halv år plus weekender 
i et kolonihavehus i Blomme-

haven på Kamerunvej, en side-
vej til Kongelundsvej. Det blev 
en realitet i 1975.

Der var godt nok tale om le-
jemål, som kun blev forlænget 
med et år af gangen i de første 
mange år, men der var allige-
vel økonomi i facit. Også selv-
om det første hus var beklædt 
med appelsinkasse-brædder. 
et hus til at overnatte i var det.

Jan Mosegaard udviklede 
sig hurtigt til overbevidst ko-
lonihavemand. Han var med, 
da de 23 havelejere kunne bli-

ve andelshavere i en forening, 
som er den reelle ejer af Blom-
mehaven. Grunden blev købt 
af Vejdirektoratet og hver an-
delshaver skød 20.000 kroner 
ind som andel.

- Ingen ejer i princippet 
sin have, men hver ejer en 
treogtyvende-del af hele mo-
levitten, haver, havegang, fest-
plads. Det er med til at holde 
prisen nede.

Jan fortæller gerne, at han 
er en af de andelshavere med 
længst anciennitet. 40 år er 
det blevet til. Han kommer i 
bestyrelsen allerede i 1977 og 
sammen med daværende for-
mand Harding Larsen tog de 
forhandlinger med Vejdirekto-
ratet og Tårnby Kommune for 
at sikre Blommehavens frem-
tid, og kører et makkerskab, 
som munder ud i, at Jan Mo-
segaard bliver næstformand 
i 1979 og i 1990 afløser Har-
ding Larsen som formand.

Med i det store fællesskab
engagementet rækker også til 
en plads i Kolonihaveforbun-
dets kredsbestyrelse og med-
lem af Friluftsrådet for Køben-
havn og Frederiksberg i 17 år, 

har deltaget i Kolonihavefor-
bundets Kongres som foregår 
hvert tredje år siden 1984. Og 
han har stadig en månedlig 
onsdagsvagt på forbundets 
kontor.

- Fælleskabet er på sin vis på 
retur. Vi havde det munter sam-
men, dengang vi skulle passe 
afvandingspumpe. Vi har haft 
riffelskydning og vi havde en 
keglebane.  For at skaffe penge 
til fælleshuset havde vi spil på 
”døde duer” (minder om et lot-
teri – ingen dyr kom til skade. 
red.) Vi har også haft fælles 
skovture, fortæller Jan.

Der er ingen tvivl om, at det 
ligger på tungen hos Jan, at det 
var bedre tider, hvad angår fæl-
leskab, men han erkender også, 
at det er andre tider og at der 
har været udskiftning blandt 

andels-
haver-
ne og 
at ikke 
a l l e 
ser som ham 
på det sociale.

- Vi har stadig pligtarbejdet 
og så skal (med streg under 
skal) man møde op, påtage sig 
opgaven den dag eller en an-
den dag.

Det er lige ved, at han sav-
ner opgaverne med at pumpe 
regnvand væk. Det blev li-
gefrem et tilløbsstykke, hvor 
også alle de medlemmer, der 
ikke havde ”vagten” kom og så 
pumpen køre.

Artikel om pumpen og 
Blommehaven følger i Tårnby 

Bladet juli 2016.

Blommehavens 14. formand sad i ni år
Jan Mosegaard 

brænder på 40. år for 
kolonihavetanken. 

Hans egen have har 
læ-hjørnet til en hver 

sol- og vindretning.

Dagen hvor der var rejsegilde 
på Biksen, som  huset kom til 

at hedde. Alle husene havde 
navne og flotte emaljeskilte 

fremstillet på Glud og 
Marstrand af en haveejer.
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Nyttehaver haves - jord ønskes
Tårnby Kommune har ca. 60 
nyttehaver, beliggende på 
Ugandavej

Af Terkel Spangsbo

Der er ingen huse på jord-
lodderne i Nyttehaverne på 
Ugandavej. enkelte læhegn 
og et lille bord og nødvendige 
bænke og stole er, hvad der 
er.

Hvert lod har et mindre 
”garderobeskab” til redska-
ber, som står i klynge på p-
pladsen, så redskaber kan 
blive opbevaret.

På en blæsende maj-søn-
dag møder vi Kirsten Calberg, 
der på sjette år passer og ple-
jer sin 150 kvadratmeter jord-
lod. Som på øvrige jordlodder 
er det ”nytten” som tæller. 

Der dyrkes grøntsager, små 
frugtbuske og blomster – in-
gen græsplæner til kroket 
eller badminton. Til gengæld 
er rækkerne med urter og kar-
tofler snorlige som i skoleha-
ver.

Sårbar over for regnskyl
Kirsten Calberg har sat kar-
tofler hvert år, men har endnu 
ikke kunne nyde smagen af 
hjemmedyrkede nye kartof-
ler.

- Vi er sårbare for regnskyl, 
som vi har oplevet en del af 
de sidste mange år, fortæller 
hun.

et lerlag ligger højt under 
mulden, og der er ikke drænet 
eller afløb til grøfter eller lig-
nende, så regnvand kan ikke 
løbe væk, men skal stort set 
fordampe. Står jordlodderne 
under vand for længe, rådner 
afgrøderne væk.

Håber på det bedste
Kirsten Calberg sætter på si-
syfonisk manér stadig et par 
rækker kartofler og håber det 
bedste.

- Nu ligger min have også 
i det lavest liggende hjørne, 
men vi kunne godt ønske os 
jord, rigtig meget, siger hun.

Andre lod-lejere har bygget 
højbede, så i al fald de mest 
sårbare urter og grøntsager 
har bedre chancer for ikke at 
blive oversvømmet.

Hvis man er interesseret i 
at leje en nyttehave, skal man 
være bosiddende i Tårnby 
Kommune. Det er samtidig en 
betingelse, at man bor i lejlig-
hed. Det koster kr. 500 årligt 
at leje en nyttehave.

Henvendelse for nærmere 
information eller opskriv-
ning til en nyttehave kan ske 
til Kommunalbestyrelsens 
Sekretariat på telefon 3247 
1207. Der er knap 20 på en 
venteliste og da fraflytningen 
er lille, vil der gå omkring tre 
år, før de sidste, der står på 
ventelisten i dag (juni 2016), 
får en have.

Kirsten Calberg  har passet og plejet sin jordlod på 150 
kvadratmeter, men hun kunne godt ønske sig noget mere jord.

Hvis man er interesseret i at 
leje en nyttehave, skal man 
være bosiddende i Tårnby 
Kommune. 

Vigtige år for 
haveforeninger
1655: første kolonihaver i Danmark i Frede-
ricia
Sidst i 1800-tallet kolonihaver fortrinsvis 
ved de store industribyer, hvor der var behov 
for lys, luft og supplerende sunde fødevarer 
1891 første haver i København. 
I 1906 var der over et halvt hundrede have-
kolonier omkring København
I 1908 var et organisatorisk fællesskab (Ko-
lonihaveforbundet) en kendsgerning.
1920 begyndende nordisk samarbejde. 
1947 stiftes Nordisk Kolonihaveforbund for-
melt.
1926 Danmark var medstifter af det interna-
tionale kolonihaveforbund.
efter stille og nyttige år i 1930-og 1940-

erne kom kolonihaverne i 1950-erne igen i 
fokus. Flugten fra land til by betød bolignød i 
de store byer og boligløse søgte ud i haverne 
og benyttede kolonihavehusene som helårs-
boliger
1950-erne blev Kolonihaveforbundet opdelt 
i flere kredse. Der var da 167 haveforeninger 
og 20.000 medlemmer.
2001: Ny kolonihavelov sikrede, at hoved-
parten af havekolonierne fik status af varige 
haver, som dermed kun kunne nedlægges, 
hvis der blev stillet erstatningsjord til rådig-
hed.
2007: Principiel dom i Højesteret bekræf-
tede forbundets ret til at fastsætte bindende 
vurderingsregler, der hindrer spekulation i 
kolonihavehuse og løsøre
2008: Der er nu 40.000 haver un-
der Kolonihaveforbundet, samt en 
del haver, der ikke er medlem.

Flere kolonihave-historier i Tårnby Bladet juli

Fair Transport 
– Vi har brug for din hjælp!

Skriv under for fair 
transport, ligeløn og gode 
arbejdsforhold uden social 

dumping i Danmark og Europa
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SÆRUDSTILLING PÅ DEN BLÅ PLANET 18. JUNI - 4. SEPT. 2016

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium præsenterer 

 HAJERNE KOMMER!!! 

      PÅ DEN BLÅ PLANET 

Få årskort til halv pris og fri entré! 
Er du borger i Tårnby Kommune, 
sparer du 50% på årskort til  
Den Blå Planet
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Tårnbyvej 27, 2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 70 80

Mail: info@taarnbytandklinik.dk

Tårnby guiden 
Er en app til Windows 8/10 og 
Windows Phone, der giver dig op-
lysninger om:  
- Hvad der værd at se i Tårnby 
- Udstillinger i Tårnby 
- Spisesteder i Tårnby 
- At tage på tur til Saltholm 
- At finde en forening i Tårnby 
og så kan du 
Læse Tårnby Bladet på skærmen. 

 

Hent appen gratis i Windows Store 

TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

NYHED - NYHED
RULLESKODDER
SIKRINGSGITRE

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

FÅ ET GODT TILBUD 
KONSULENTBESØG
UDEN FORBINDENDE

Levering til private samt 
stat & kommuner

6 års garanti på markiser

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup

Af Vibeke Rasmussen, 
Formand for Tårnby Forsyning                                                                             

Einer Lyduch, Næstformand for 
Tårnby Forsyning

Kære borgere i Tårnby Kommune.
Som formand og næstformand i 

Tårnby Forsyning, vil vi gerne oplyse 
om nogle tiltag vi i Forsyningen har ar-
bejdet med de seneste år, ikke mindst 
da udfordringerne ikke bliver mindre 
i fremtiden.

Siden 1980’erne er klimarelaterede 
tab 3-doblet, og korrigeres for pris-
stigninger er tabene vokset fra ca. 
10 mia. kr. til 50 mio. kroner. I frem-
tiden vil vi se flere oversvømmelser, 
skybrud og stormfloder. De enorme 
vandmasser vil i stigende grad skylle 
ind over villaveje og ned i kældre og 
hele boligkvarterer vil ligne katastro-
feområder.

For at afværge og reducere dette 
mest muligt arbejder alle kommu-
ner med klimatilpasningsplaner, hvor 
kommunen har ansvaret og forsynin-
gen står for udførelsen. 

Vi er stolte over forsyningens nye 
personale- og administrationsbygning 
på Gemmas Alle, Vandværket, hvor 
vi netop har afsluttet et bæredygtigt 
byggeri.

Hus meed grønt tag
Det er et lavenergihus, der opvarmes 
100% ved solenergi og luft/vand 
varmepumpe. Varmt brugsvand og 
rumopvarmning kommer fra sol og 
strømmen til at drive de tilhørende 
anlæg fra solceller. For at sikre et godt 
arbejdsmiljø er der zonestyret venti-
lation, hvor det ligeledes leveres fra 
solcellerne. 

Huset har grønt tag for at reducere 
afvandingen af regnvand. Taget op-
tager ca. 50 procent af regnvandet. 
Resten af regnvandet opsamles til 
toiletskyl, tøjvask og vanding. Derud-

over ledes regnvand via åbne render 
til et regnbed, så vandet nedsives til 
grundvandet til gavn for kommende 
generationer. Belægningerne omkring 
bygningen er permeable, hvor vandet 
ligeledes nedsiver. På årsbasis forven-
ter vi at spare 5000 kilo CO2 svarende 
til 2000 liter fyringsolie, og genbruge 
50.000 liter vand ved at spare på drik-
kevandet.

Netop i Tårnby kommunes Vand-
forsyningsplan arbejder forsyningen 
også på at reducere vandforbruget 
gennem information om vandbe-
sparende aktiviteter og at nedsætte 
vandspildet, der i dag er ca. 10 pro-
cent. Blot få procents reduktion bety-
der betragtelige besparelser.

Grønt det billigste
For at undgå oversvømmelser er det 
nødvendigt at frakoble regnvand fra 
kloaksystemet og de ”grønne løsnin-
ger” er langt de billigste. 

LAR (Lokalafledning af regnvand) 
og LUR (Lokal udledning af regnvand). 
Disse metoder er anvendt ved Ka-
struplundgade- og Amager Landevej-
projekterne og senest ved separerin-
gen i havnen, hvor regnvandet ledes 
ud i havnen, nedsives eller kan anven-
des til brugsvand. Det svarer til 2000 
kubikmeter regnvand, der er den ned-
bør, som falder ved en såkaldt 10-års 
hændelse. Dette til en pris af 12 mio. 
kroner. Havde vi valgt at bygge et bas-
sin under jorden ville prisen være 30 
mio. kroner.

Forsyningen arbejder på mange pla-
ner for at klimasikre og gøre Tårnby 
kommune klimarobust. 

Vi ved også, at omstillingen sker 
bedst, når det offentlige viser de gode 
eksempler.

Vi har modtaget:

Vi forholder os til klimaudfordringerne 

Overborgmester vil have elbusser
Dieselbusser skal udskiftes med elbusser i takt 
med Movia-kontrakterne på busdriften udlø-
ber fra 2019 og frem.

- Elbusser vil være med til at sikre Køben-
havns Kommunes mål om at blive CO2-neutral 
i 2025, siger overborgmester i København 
Frank Jensen.

en rapport fra Siemens fastslår, at en om-
lægning af de 33 buslinjer med 385 busser til 
elbusser, vil koste 68 millioner kroner mere om 
året end dieselbusser. 49 millioner heraf skyl-
des den høje afgift på el til busser, en afgift, 
som el til togdrift er fritaget for, skriver poli-
tiken.dk.

- Det er absurd, at afgiftspolitikken favo-
riserer diesel frem for el. Og det er helt sort, 
at busserne i den kollektive trafik skal betale 
200 gange mere i elafgift, end DSB, siger Frank 
Jensen.

Da de fleste buslinjer krydser kommune-
grænserne, vil en omstilling til elbusser skulle 
ske i samarbejde med nabokommunerne. 

Ud over elbusser omfatter rapporten busser, 
der kører på biogas og biodiesel, samt to for-
skellige hybridbusser. elbusser vil være billi-
gere end både biogas- og biodieselbusser.
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Af Jonas Vadstrup,  
Søvænget 1, 2770 Kastrup

Tung trafik, støjgener og alt 
for høj fart er blevet et ud-
talt problem langs Amager 
Strand. Det i en sådan grad, at 
Miljøstyrelsens egne grænse-
værdier for støj for længst er 
overskredet. 

Kastrups borgere er heldige 
at have et åbent rekreativt 
område langs Strandparken, 
hvor der hele året er plads til 
aktivitet og udeliv. Den Blå 

Planet, Kastrup Havn og de 
fredede grønne arealer er et 
aktiv for alle os, som bruger 
området. Her er plads til både 
livsnydere, løbere og hunde-
luftere. 

Så meget desto mere kan 
det undre, at man på den vel 
nok smukkeste vejstrækning 
i kommunen har valgt at hen-
lægge al den tunge trafik. 
Som beboer og bruger af om-
rådet omkring Kastrup strand 
oplever man, hvordan rækken 
af osende lastbiler som drø-

ner fordi, er nærmest endeløs. 
Det virker mest af alt som en 
molbo-historie, når nu man 
ved hvor mange investerin-
ger, der er brugt på området 
langs strandparken.  

De vejledende grænsevær-
dier tilsiger at støjen i bolig- 
og rekreative områder ikke 
skal overstige 58 dB. Ikke des-
to mindre har trafikstøjen på 
Amager Strandvej for længst 
overskredet den grænse. Stø-
jen overstiger sågar grænsen 
på 75dB, som er den maksi-

male grænse, der måles op til. 
Og problemet er værst på den 
del af Strandvejen som ligger 
i Tårnby Kommune, afslører 
styrelsens målinger. Alligevel 
får trafikken bare lov at drøne 
derudaf. Til gene for alle os 
som bor i – eller bruger områ-
det ved strandparken. 

Den høje hastighed gør det 
svært at krydse vejen til fods 
på en sikker måde – både for 
voksne og børn. Og vi som 
har små børn i området, har 
en evig frygt for, at det en dag 
går galt. 

er det ikke på høje tid, at der 
bliver gjort noget ved proble-
met? Både i forhold til at sæn-
ke hastigheden og dermed 
støjen, og i forhold til at skabe 
større sikkerhed for børn og 
fodgængere, som færdes ved 
Strandparken. Andre steder i 

København tænker man i fod-
gængermiljø og hastigheds-
dæmpende foranstaltninger 
på de udsatte vejstrækninger, 
ved Strandparken drøner biler 
og lastbiler bare derudaf med 
alt for høj fart. 

RED: FARTMÅLINGER: Netop i 
disse uger gennemfører Tårn-
by Kommunes Tekniske For-
valtning trafikmålinger blandt 
andet på Amager Strandvej. 
Måleresultaterne indsamles 
automatisk og opsamler op-
lysninger om antallet af biler, 
hvilke tidspunkter, trafikken 
er størst og også med hvilken 
hastighed målepunkterne 
passeres.

I løbet af tre uger bliver 
resultaterne analyseret og 
forelagt Teknisk Udvalg, som 
vurderer om ændringer i for-
holdene skal føre til særlige 
tiltag.                                     tsp

Vi har modtaget:

Støj og tung trafik præger området langs strandparken 

Hvorfor vælge mellem is og kage Når 
du kan få begge dele. Vores bager- og 
konditormester er nu også ismester.  
Bag titlen er en italiensk inspireret 
uddannelse, hvor der lægges vægt på 
brug af uforarbejdede frugter

Dobbelt vaniljeis.500 ml. ...............49,- 
Jordbæris. 500 ml ..........................49,-
Lakridsis. 500 ml. ............................49,-
Paddeis med ROM, karamel og 
chokolade. 500 ml ..........................49.- 
Pistacieis m/ nødder.500 m .............49,
Bananis  
m/ chokoladestyk 500 ml. ...............49,- 
Chokoladeis m/ ægte  
61% chokolade. 500 ml ..................49,- 
Citron/lime sorbet 500 ml. ............49,- 
Appelsin sorbet 500 ml. .................49,- 
Solbær sorbet 500 ml. ..................49,- 
Tilbud !!! køb 3 stk. for ........ kun 120,-  
Laktose og glutenfri is 500 ml .....54,-  
Hjemmelavet ispinde ...........pr stk. 20,-

Vi laver også islagkager og små 
dessert isbægre, se pris i butikken

Åbningstider:

man-fredag kl. 5.30 - 17.30

Lørdag kl. 5.30 - 16

søndag lukket

Garanti for god is

Stort Loppemarked Hyben alle
Garage-salg fra flere ejendomme fra Hyben alle 37 til 59 m.fl.

lørdag 23. maj kl. 10-14

Der sælges alt fra legetøj, børnetøj, sko, tasker, elektronik,
Mærketøj og andre loppefund, 

kom og gør er kup!

Amagerbanens venner har fået tilladelse 
til at etablere et overkørselsanlæg for den 
krydsende gang- og cykelsti ved Kløvermar-
ken og samle de to spor

Det er en god nyhed, som betyder, at begge 
nedlagte jernbanespor på hver 500 meter nu 

endelig kan genforenes og dermed kan an-
vendes som et langt forløb. Men udfordrin-
gen er nu at bygge og ikke mindst financiere 
arbejdet,og det kræver  hjælp og rådgivning 
udefra. 

- Derfor søger Amagerbanens Venner for-
slag til hvordan arbejdet kan gennemføres og 
financieres. Signaler og skilte har Amagerba-
nen fået foræret og brugte skinner kan hentes 
fra en af de nærliggende gamle sidespor, siger 
Peter Kristensen, Amagerbanens Venner. 

Alle er velkomne til at tage aktivt del i både 
byggeprojektet og  Amagerbanens Venners 
kommende sommeraktiviteter. Datoer for 
kommende arrangementer vil blive offentlig-
gjort på hjemmesiden www.amagerbanens-
venner.dk og på Facebook.

bbark

Det kan se lidt uoverskueligt 
ud, men tilladelsen tuil at 
genetablere overskørslen 
betyder af der kan 
skinnecykles en kilometer 
uden at man skal bære cykler 
over vejen.

De gamle spor samles
I november sidste år var teknik og 
miljøborgmester Morten Kabell fra 
Københavns Kommune på besøg for at 
drøfte overkørsels-anlægget og fik i den 
forbindelse en tur på amagerbanen med en 
af skinnecyklerne. 

Amager Strandvej en morgen i 
maj 2016.
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Der kan være mange gode 
grunde til at modtage Domea.
dk Prisen. Et tryghedsinitiativ, 
hvor man ringer godmorgen. 
Flaskeindsamling med tilskud 
til sommerfesten. En ny 
legeplads til kvarterets unger. 
Bestyrelsen fra Højhuset på 
Peder Lykkesvej står som 
nummer to fra højre.

30.000 til lokale ildsjæle

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

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

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

vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAvEKORT UDSTEDESS

A
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John Jønsson, indehaver af 
Johns Kagehus, er nu også 
mester udi is

Af Terkel Spangsbo  
Foto: Jesper Israelsen

Man kan sætte rekorder og 
blive mester i mange discipli-

ner. John Jønsson har ikke sat 
rekord, men han er trods alt 
blevet mester i og ikke på is.

Han har netop afsluttet Is-
mester-uddannelsen, som går 
ud på at lære alt om italiensk 
is, den lækre bløde fedtfat-
tige gelatti-is, som mange for-

binder med Italien.
- en stor del af uddannelsen 

er teori, så man ved hvorfor 
isen bliver for hård eller for 
blød alt efter hvilken smag 
man vælger, fortæller John 
Jønsson.

- Uddannelsen går over fire 

moduler af hver tre dage, hvor 
man kommer igennem alt om 
is. Det hele afsluttes med en 
eksamen, hvor der er en teo-
retisk og en praktisk opgave.

- Den praktiske del skal be-
stå af 10 ispinde, to islagka-
ger med tre forskellige slags 
is i, tre dessert-tallerkner med 
is og kage og en såkaldt kan-
tine med fem liter is til at lave 
kugler ud af. Pynt og udseen-
de tæller med.

Tredje ”mesterskab”
- Min eksamen gik godt og mit 
diplom hænger nu i butikken. 
Jeg er altså udlært bager-, 
konditor- og nu ismester, for-
tæller John Jønsson.

Der ligger en hel filosofi i 

den måde John Jønsson vil 
lave is på.

- Den is, jeg vil lave, vil be-
stå af de bedste og friske rå-
varer, være så fedtfattigt som 
muligt, men stadig bevare en 
god og frisk smag.

- endelig vil vi også lave 
gluten- og laktosefri is med 
smag, så man ikke behøver 
købe en is til en allergiker, 
men en is som alle kan spise. 
Jeg vil mene, at de fleste slet 
ikke lægger mærke til, at isen 
er beregnet til allergikere.

- Vi bliver ikke en isbod i 
klassisk forstand, men vil føre 
de mest gængse is-produkter, 
som kan tages med hjem eller 
(forhåbentlig) nydes ved de 
små borde udenfor butikken.Glat igennem is-uddannelse

Indehaver af Johns 
Kagehus John Jønsson  har 
netop afsluttet Ismester-
uddannelsen i italiensk is.

Afdelingsbestyrelsen i Høj-
huset, Peder Lykkes vej er 
præmieret med Domea.dk 
Prisen for morgen-café og 
flaskeindsamling

Domea.dk er en non-profit 
almen bygge- og boligadmini-
stration, som består af alme-
ne boligorganisationer over 
hele Danmark. Nu har de ud-

delt priser til en række lokale 
ildsjæle fra København S, Hol-
bæk, Høje Taastrup, Nykøbing 
Mors og Frederikssund.

I Afdelingsbestyrelsen i 

Højhuset på Peder Lykkes Vej 
har både formand, bestyrelse 
og en masse beboere gjort sig 
umage for at skabe en række 
fællesarrangementer. Det er 

eksempelvis morgencafé for 
beboere, flaskeindsamling, 
der giver et tilskud til som-
merfesten, havegruppen, der 
forbereder haven til bebo-
erne, oprydningsgruppen, der 
træder til i weekenden osv. 
Alle initiativer har bevirket, at 
Højhuset er blevet et endnu 
mere spændende sted at bo. 
Derfor tildeles afdelingsbe-
styrelsen Domea.dk Prisen og 
en check på 5.000 kroner til 
brug i afdelingen.

 
Domea, der tilsammen ad-

ministrerer 55.000 almene le-
jeboliger, arbejder for at give 
beboerne mest mulig service 
for pengene.

Uanset, hvor du er

I FLERE ÅR HAR Tårnby Bladet haft sin egen 
hjemmeside, der har udviklet sig år for år, og 
som nu fremstår som et brugbart redskab 
for de brugere som vil have information om 
de seneste nyheder og kommende arrange-
menter.

IKKE NOK MED DET, så kan man via hjem-
mesiden finde ældre numre af Tårnby 
Bladet. Således indeholder vort elektroni-
ske arkiv tidligere numre tilbage til 2013. 
Herudover kan man i arkivet finde Særtryk 
og andre publikationer – alt som såkaldte 
pdf-filer, hvor man kun skal have en reader, 
eksempelvis Acrobat Reader, der kan hentes 
gratis på adobe.com.
HJEMMESIDEN indeholder også oplysninger 
om ”Fritidstilbud”, Kontaktoplysninger til 
redaktionen.

SOM DET NYESTE har 
vi optimeret vor hjem-
meside, så den er let-
tere at finde rundt på 
– uanset om du bruger 
pc, tablet eller mo-
biltelefon.

FOR DE, DER vIL HA’ den lette løsning, har vi 
fremstillet to apps, en til Windows 10 (alle 
platforme) og en til Android.
De to apps kan hentes gratis i hhv. Microsoft 
Store og Google Play.
Og så skal vi lige minde på, at man kan abon-
nere på vort Nyhedsbrev, der sendes gratis 
pr. mail eller SMS, når hjemmesiden opdat-
eres – man skal blot tilmelde sig på 

www.taarnbybladet.dk/nyhedsbrev
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Lørdag 4. juni og lørdag 2. juli

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

en mail til Vestamagercentret.dk
Det er ganske gratis og man medbringer selv borde, 

stole og hvad man ellers måtte have behov for
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Lørdag 
d. 4. juni 
kl. 1000-2300

25 års 
jubilæum

Korsvejsmarked
2016

Den smukt illustreret guide 
København rundt kommer 
lige til sæson-åbning for 
byvandringer

Af Terkel Spangsbo

Om man nu kalder sin by Kø-
benhavn eller mere lokalpa-
triotisk Tårnby, Dragør eller 
hele Amager er der interes-
sant nyt om det gamle i Jes-
per Asmussen bog Køben-
havn rundt med undertitlen 
Byvandringer.

Han har opdelt sin bog i 
ni byvandringer, som fører 
dig rundt i Indre By, på bro-
kvartererne samt på Christi-
anshavn, Amager og Frede-
riksberg. Bogen fortæller om 
byens historie, topografi og 
kultur og om de mennesker, 
som har skabt og udviklet 
byen, men medtager også 
nye ting i bybilledet – ek-
sempelvis det ny Nørreport 
og Ørestad. 

Vi har valgt at bringe en 
omtale af den smukke bog 
allerede nu, mens læserne 

må vente på en anmeldelse 
fra Søren Markvard i kom-
mende udgave af Tårnby 
Bladet. Byvandringer og 
ture ”ud på landet, Amager” 
kan tages i al slags vejr, men 
sommer og sol inspirerer.

Ni ruter
Ruterne er tilsammen på 
mere end 100 kilometer 
med yderpunkterne Konge-
lundsfortet på det sydligste 
Amager og Kastrup Lufthavn 
længst mod øst, enghave-
parken og Carlsberg på Ve-
sterbro, Assistens Kirkegård 
og Jægersborggade på Nør-
rebro samt Kanslergade og 
Kvartmilestenen i Fælled-
parken på Østerbro.

Blandt de områder i den 
periferi besøger bogen så 
forskellige steder som Tårn-
by Kirke, Ørestad, Koloni-
haveforeningen Vennelyst, 
Retterstedet på Amager Fæl-
led, Regensen, Cort Adelers 
Gård, Asiatisk Kompagni, 
Snurrebroen, Hovedvagten, 

Tivoli, Kødbyen, Vandkun-
sten, Naboløs og Pistolstræ-
de, og der berettes desuden 
om Tordenskjold, Grundtvig, 
modstandsgruppen Holger 
Danske, barnemordersken 
Dagmar Overby, Folkestrej-
ken 1944, Slaget på Fælle-
den 1872, Frimurerne, Ma-
deiravinen og Københavns 
bombardement 1807.
Jesper Asmussen: København 

rundt. Byvandringer.
Bogen er rigt illustreret 

med nye og gamle fotos, 
tegninger og kort. Udgivet på 
Lindhardt og Ringhof. 2016.

Kom vandrende til viden

Tårnby Bladet forærer sine 
anmeldereksemplarer af bø-
ger til avisens læsere. Sam-
tig ryddes op, så udvalget er 
større end nogen sinde

Af Terkel Spangsbo

Vores flittige anmelder Søren 
Markvard har læst og skrevet 
om en hel del bøger, siden vi i 
august 2015 sidst tømte lage-
ret af anmeldereksemplarer.

Normalt sender forlagene 
først en pressemeddelelse 
om en ny bog, men vi kan 
også få tilsendt bøger uop-

fodret. Derfor er listen over 
gratis bøger længere, end den 
plejer og visse bøger kan have 
et par år på bagen.

Du kan se hvilke bøger, vi 
uddeler på listen herunder. 
Har den været anmeldt kan 
du se hvilken måned, anmel-
delsen har været bragt. Du 
kan finde hele det seneste års 
udgivelser af Tårnby Bladet 
på www.taarnbybladet.dk

Vi sætter en hurtig frist til 
tirsdag 7. juni klokken 12. 
Derefter får vinderne besked 
og kan hente bogen på redak-

tionen. Vi sender ikke, men i 
disse uger er der bemandet 
ud over den normale åbnings-
tid hverdag 9 til 12.

Ring i forvejen på 32 509 
290 og hør om vi er her.

Du kan maile dit ønske på 
redaktionen@taarnbybladet.
dk og skriv ønskebog i em-
nefeltet. Ønsker kan også 
afleveres i vores udendørs 
postkasse på englandsvej 290 
eller sendes til postboks 34, 
2770 Kastrup. Men altså det 
hele til os senest tirsdag 7. 
juni kl. 12.

Titel/forfatter    Anmeldt i TB

Mordet på moster, e-bog i print, Susanne Meelby September 2015
Må jeg være fri af Bjarne Henrik Lundis Oktober 2015
Etta og Otto og Russell og James af Emma Hooper November 2015
Conquistadora af esmeralda Santiago  November 2015
Hemmelighedernes atelier af Liz Fenwick Januar 2016
Forråelse af erik Djernæs Hansen  Marts 2016
Halfdanske digte af halvkendte forfattere April 2016
Det sidste barn i skoven af Richard Louv Oktober 2014
Terrorens anatomi af Aahauge og Schierup Ikke anmeldt
Hilsen fra Amager af erik Housted  Ikke anmeldt
Til Nordpolen af Bettina Aller  Ikke anmeldt
Uden alder af Trine Sick   Ikke anmeldt
Morian Hansen-en legende af Henrik Andersen Ikke anmeldt
Krummerne - Alt på spil   Ikke anmeldt

Gratis bøger til sommerlæsning

Skæbner i 
Mellemamerika

Anmeldelse af Søren 
Markvard

Max Madsen er skue-
spiller og forfatter og 
har udgivet en hånd-
fuld digtsamlinger 
samt en børnebog gen-
nem de sidste fem-seks 
år. Nu debuterer han med en 
roman, hvis handling udspil-
ler sig i et mellemamerikansk 
land. Han røber god indsigt i 
helt almindelige menneskers 
tilværelse i landene mellem 
Syd- og Nordamerika, og det 
er tydeligt, at han har set 
forholdene med egne øjne, 
hvilket bl.a. skyldes, at han 
for omkring 25 år siden tog 
til el Salvador for Mellemfol-
keligt Samvirke for at være 
med til at genopbygge lan-
dets kultur efter den netop 
afsluttede borgerkrig. Det 
land, romanen udspiller sig i, 
er ikke noget bestemt land, 
men har elementer fra såvel 
el Salvador som Nicaragua og 
Honduras.

Skriveren er den mandlige 
hovedperson Pablo, der tje-
ner til livets ophold ved at 
skrive breve for de af hans 
medborgere, der ikke mestrer 
skrivekunsten. Han sidder 
med sin gamle skrivemaskine 
i torvets buegang og hjælper 
med skrivelser til bl.a. myn-
dighederne og får på den 
måde indblik i folks behov for 
at ytre sig og i myndigheder-
nes reaktioner på brevene. 
Det er selvfølgelig et farligt 
erhverv i et land, hvor 

folket er 
undertrykt 
af såvel 
militæret 
som af et 
ko r r u p t 
regime, 
o g 
værre 
bliver 

det, da hans datter Aurora 
gerne vil starte et skole-
projekt blandt bjergbøn-

derne, en ide, som myn-
dighederne bestemt 
ikke synes om.

   Forfatteren kalder 
selv sin roman en spæn-

dingsroman, og sandt er det 
da også, at såvel Pablo som 
Aurora bliver jagtet af regi-
mets dødspatruljer med såvel 
fængsel som tortur til følge, 
men godt og vel midtvejs i 
romanen falder problemerne 
pludselig på plads, og tilbage 
er kun en enkelt skurk, der 
heldigvis får sin bekomst på 
bogens sidste sider.

Sidste halvdel af handlin-
gen beskriver så Auroras rej-
sende teatertrups forestillin-
ger rundt om i landet, og her 
er det tydeligt, at der er tale 
om hændelser, forfatteren 
selv har oplevet, men ud over 
det, må man nok indrømme, 
at handlingen kører noget i 
tomgang på de sidste godt 
100 sider.

endelig indskyder forfat-
teren også i sidste halvdel 
af bogen en række mere el-
ler mindre fortænkte reflek-
sioner over hans og Auroras 
skæbner, som de - heldigvis - 
hele tiden kan udveksle med 
hinanden, fordi de begge 
sidder ved deres computer i 
henholdsvis Mellemamerika 
og i Danmark. 

Læsere, der falder for ordet 
spændingsroman på bogens 
omslag, vil givetvis savne en 
dramatisk kurve, der varer 
til den sidste åndeløse side, 
men de, der vil læse en roman 
om forholdene og befolk-
ningen i Mellemamerika, vil 
finde adskillige gode steder i 
Skriveren.

Max Madsen: Skriveren. 
Forlaget Brændpunkt, 2016.
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Hurtigere og bedre distribution
Tårnby Bladet vil i fremtiden blive omdelt på én dag, nemlig 
den sidste fredag i måneden (med få undtagelser). Budende 
fra FK (Forbruger Kontakt) har tidligere haft to dage til at klare 
ruterne - nu kommer lokal-aviser og reklamer på én og samme 
dag.

Man får ikke noget uden, at det ”koster” noget. Den forbedrede 
omdeling betyder, at der er deadline præcis mandage inden kl. 
12 formiddag. Vi bliver nok lidt skrappere til at kræve den nye 
deadline overholdt, men man kan altid ringe til os. Særlige af-
taler med annoncører kan som sædvanlig indgås.

Tårnby Bladet på www.taarnbybladet.dk vil også ligge klar 
tidligere, nemlig fredag formiddag. Husk du gratis kan 
få vores nyhedsmail, når nyeste udgave lig- ger 
der og når vi ellers kommer med ”break-
ing news” mellem to udgivelser.

– man skal blot tilmelde sig på 

www.taarnbybladet.dk/
nyhedsbrev

3F’s aktivpris gives til ”personer 
eller grupper, der aktivt arbejder for 
at sikre, forbedre eller beskrive livs-
vilkårene for almindelige arbejdere. 

Siden 1996 har det været en tradition, 
at 3F Kastrup hvert år ved 1. maj arran-
gementet uddeler en pris til en eller 
flere personer, som arbejdsmæssigt, 
kulturelt, miljømæssigt, uddannel-
sesmæssigt, historisk, videnskabeligt 
er aktiv på en måde som er med til at 
sikre, forbedre eller beskrive livsvilkå-
rene for almindelige arbejdere.

Denne 1. maj gik prisen til Anne-
Marie Helger samt de såkaldte ’mor-
genbolledamer’, der er en gruppe af 
aktive 3F’ere, som blandt andet laver 
mad, når 3F Kastrup holder åbne ar-
rangementer.

Derfor Anne Marie Helger
3F Kastrups formand Henrik Bay-
Clausen fortalte, at Anne Marie Helger 
modtog prisen, fordi hun ofte er de 
svages stemme. 

- Der er brug for sådan nogle som 
dig i dagens Danmark. Anne Marie 
Helger blander charme, skarphed, hu-
mor og selvironi når hun går i brechen 
for anstændighed og ordentlighed.  

- Du er altid på de svages side, og 
man ved, hvor man har dig. Alligevel 
kan du få folk til at lytte – og more sig. 

Den slags stemmer har vi brug for, og 
det vil 3F Kastrup gerne værdsætte, 
sagde Henrik Bay-Clausen.

Normalt gives prisen til en mod-
tager udefra – og det må man sige at 
Anne Marie Helger er - og til nogle af 
de hverdagens helte fra egne rækker, 
som måske går lidt mere stille med 
dørene.

Op før fanden
Morgenbolledamerne er den uund-
værlige gruppe frivillige, der igen og 
igen sikrer super god forplejning til 
debatmøder, foredrag og andre aktivi-
teter i fagforeningen. årsunger er de 
ikke, og alle er på pension eller efter-
løn.

- Navnet ”morgenbolledamerne” 
fik de, da vi delte morgenbrød og ma-
terialer ud, for at protestere mod for-
ringelserne af efterlønnen. Damerne 
stod op før fanden fik sko på og la-
vede morgenmaden, fortalte Henrik 
Bay-Clausen.

Siden er engagementet udvidet og 
nu er ’damerne’ en fast og vigtig del 
ved oplysningsaktiviteter, der afhol-
des i 3F Kastrup. 

- De friske kvinder yder et fantastisk 
bidrag til, at vi kan fylde vores møde-
sal til debatter, foredrag valgmøder og 
meget mere, for uden mad og drikker 
går det ikke.  

- Vi ser dem ikke, når de laver mad, 

vi ser dem ikke, når de vasker op bag 
efter og damerne gør ikke meget væ-
sen af sig.  Men i dag vil vi have dem 
frem i rampelyset og sige kæmpe tak 
for den flotte indsats de gør.

Prisen består et kontant beløb, et 
diplom, noget kunst og naturligvis og 
vigtigst: hæder og ære.

tsp

Anne Marie Helger fik 3Fs aktivpris, fordi hun ” altid er på de svages side, og 
man ved, hvor man har hende. Alligevel kan hun få folk til at lytte – og more sig.” 
Motivationen var Henrik Bay-Clausens, formand for 3F Kastrup. Foto: 3F Kastrup.

Aktivpris til fru Helger og Morgenbolledamer

3Fs ”Morgenbolledamer” fik prisen fordi de hører til hverdagens mange 
helte og er uundværlige i afdelingens mange aktiviteter, hvor de sørger for 
forplejningen. Foto: 3F.
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AMAGERTEATRET
Amagerteatret har netop afsluttet 
sin 52-års sæson med godt 900 
abonnenter til fire opsætninger spillet 
på 12 aftener i Kulturhuset KastrupBIO 
samt yderligere 350 publikummer til 
familieforestillingen Mio min Mio.

Gentegningen er overstået så der er åbent for 
tilmeldinger på www.amagerteatret.dk

I kommende sæson, som begynder 31. oktober, 
kan man opleve Dansetimen, en romantisk ko-
medie med mentalt handicaps og dårlige knæ med 
Jesper Asholt og Annette Heick.

The Sunshine Boys, en klassiker indenfor mor-
somme teaterforestillinger med Flemming Jensen 
og Waage Sandø.

Far’ På Færde, der er en sølvbryllups-komedie 
med fortidsminder opført af Comedieteatret og 
endelig Vrede med Troels Lyby og Ann Eleonora 
Jørgensen, som en lille familie fra den kreative 
klasse der oplever, at deres søn bliver taget i at 
male racistiske slagord på en moske og ryster 
fundamentet under den veluddannede og tolerante 
families selvforståelse.

Se hele spilleplanen på www.amagerteatret.dk

Herover nogle af de skuespillere, du vil møde 
i sæson 2016/17:

Sæsonens familieforestilling bliver Sebastians 
udgave af Hodja fra Pjort. OBS: Ikke i 
abonnement. Billetter først til salg i december.

• www.amagerteatret.dk •

65 deltagere oplevede at 
snak om arv og testamente 
hverken behøver at være 
tungt eller kedeligt, da 
specialister fra Advodan 
informerede om arveloven 
på et møde arrangeret af 
Alzheimerforeningen 
65 deltagere i alle alders-
grupper var mødt op for at få 
større indblik i, hvordan de 

sikre deres formue og deres 
nærmeste, hvis de rammes af 
demens eller falder bort. 

Selvom emnet var alvorligt 
og præget af mange regler og 
etiske dilemmaer, var stem-
ningen ganske let, da Sund-
hedshuset i Tårnby dannede 
rammen om et informations-
møde om arv, testamente og 
værgemål. 

Mødet var arrangeret af Alz-
heimerforeningen, der havde 
inviteret advokaterne Poul 
Jost Jensen og Steen Moes-
gaard fra Advodan Glostrup 
& Taastrup til at give de frem-
mødte et indblik i arveloven 
samt de beslutninger, man 
som pårørende skal forberede 
sig på, hvis en ægtefælle eller 
pårørende rammes af demens 
eller falder bort.

Planlæg i god tid
Formand for Alzheimerfor-
eningen, Nis Peter Nissen, 
indledte mødet med et varmt 
indlæg om foreningens arbej-
de med at sikre høj livskvali-
tet for tusindvis af demente 
samt deres pårørende, der 

ofte står det sværeste sted i 
deres liv.

- Når ens nærmeste glem-
mer livet, og alt det man 
havde sammen, så bliver livet 
tungt. At opleve den demen-
tes tab af sprog, ord og me-
ning er det sværeste, både for 
den ramte men også de pårø-
rende, hvis hverdag påvirkes 
af håbløshed og savn. De på-
rørende har ofte svært ved at 
acceptere tingenes tilstand. 
Man skal både være ansvar-
lig for den, man har haft kær 
i mange år og samtidig være 
i dyb sorg over at miste, for-
talte han.

Nis Peter Nissens pointe-
rede vigtigheden af at ud-
arbejde et testamente og 
eventuelt en fuldmagt, før 
det er for sent. Derved sikres 
familien bedst muligheden 
for at handle i situationer, der 
kræver det. 

Interesse fra alle alders-
grupper
Demens var et naturligt ele-
ment på Alzheimerforenin-

gens informationsmøde, men 
alle aldersgrupper var repræ-
senteret – og derfor kom en 
række andre spørgsmål også 
på banen efter advokaternes 
oplæg om arv og testamente. 

- Alle tegner forsikringer 
på deres hus og bil – så det 
er positivt at se, at også de 
yngre mennesker begynder 
at interessere sig for arv og 
testamente. At tage stilling 
til sit testamente, uanset om 
man er i et papirløst forhold, 
skilt eller gift, er både fornuf-
tigt og ansvarligt, så ens for-
mue og andre værdier bliver 
fordelt til de efterladte, som 
man ønsker det, sagde Poul 
Jost Jensen.

På mødet orienterede Alz-
heimerforeningen også om, 
hvordan man kan donere 
støtte til foreningen, som 
videregiver en række af de 
donationer, der kommer ind 
i form af kontingenter og ar-
vedonationer til forskning i 
sygdommen. 

yderligere information 
hos den lokale Alzheimer-
forening eller på www.alzhei-
mer.dk

Der var stor interesse, da Alzheimerforeningen havde sat advokater stævne i Sundhedshuset 
for at sikre orientering om muligheder i forhold til arv, testamente og værgemål. 65 deltagere 
hørte interesserede om emnet.

Stor interesse i arv og testamente

Advokater fra advodan 
Glostrup og Taastrup 
orienterede om arveloven og 
de beslutninger, pårørende 
skal forberede sig på, hvis en 
pårørende rammes af demens

§ 20-spørgsmål om politiet
Onsdag 25. maj skal justitsminister Søren Pind svare på såkaldte § 20 spørgsmål. To af disse 
spørgsmål fra Peter Hummelgaard Thomsen (S) drejer sig om neddroslingen af aktiviteten 
på Tårnby/Amager politistation.

(Spm. nr. S 1137) 11) lyder: Hvilke konsekvenser mener ministeren, det vil få for borgerne 
på Amager, at Rigspolitiet har besluttet at lukke Station Amager? 

(Spm. nr. S 1178) 16) lyder: Hvad er ministerens holdning til, at borgerne på Amager fryg-
ter forringede udrykningstider og mere utryghed som følge af beslutningen om at lukke 
Station Amager? 

Tårnby Bladets juni-udgave er just kommet ud af rotationspressen, når man når frem til 
besvarelsen i folketingssalen af spørgsmål 11 og 16 omkring kl. 16-17. 

Vor mand på Christiansborg fortæller, at folketingsreferenterne er gruelig bagud, så i før-
ste omgang må man nøjes med tv-web-arkivet.

tsp
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Noget at gå til i juni

Plysse
n er sommerlukket i ju

ni og juli

Åbner igen 13. august kl. 13 med nye 

udstillin
ger

Traktørstedet Vestamager, afholder i 
samarbejde med Naturcenteret Amagers 
aktører et spændende arrangement om 
hvad vi skal spise i fremtiden.  
Aftenen starter med oplæg fra forskere, der vil fortælle 
om hvordan vi som mennesker skal kunne producere 
nok mad til os alle i fremtiden. Kan man f.eks. produ-
cere bøffer uden køer?

Hvordan skal vi ændre vaner for at imødekomme 
fremtidens fødevarer behov??

Alt det og meget mere kan du blive udfordret på og 
samtidig kan du være på forkant med udviklingen i 
fremtidens mad.

Efterfølgende er der mulighed for at købe en lækkert 
anrettet platte med græshopper ristet i hvidløg, inge-
fær, chili og krydderurter fra Naturpark Amager.

En særlig gæst ved arrangementet er Landmand 
Hans Christian Riggelsen, som producerer kød med sine 
kreaturer, der græsser i Naturpark Amager. Vil han evt. 
være villig til at omlægge sin produktion af kødkvæg til 
græshopper i fremtiden??  

Program: 
• Kl. 19.00 oplæg v. Victor Bloch om fremtidens mad 
(Fremtidsforsker fra Future Navigator)

• Kl. 19:30 oplæg ved Jon Wegener om vores vaner og 
hvad vi kan gøre for at ændre dem (Hjerneforsker og 
lektor på CBS)
• Kl. 20:00 Martin Keller rister græshopper og fortæller 
om græshopper som mad. (Martin er kendt fra Natur-
patruljen, Martin og Ketil).

En anrettet platte med 2 græshopper, lidt brød og sa-
lat kan herefter købes for 40 kroner ved Traktørstedet. 
Onsdag 1. juni kl.19.00, Traktørstedet Vestamager, 
Granatvej 9, 2770 Kastrup

Insekter - Fremtidens mad!  Tør du smage en græshoppe? 

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

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

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

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

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

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

www.kastrupgaardsamlingen.dk

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

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

Niels Larsen Stevns og den danske avantgarde

Midt i modernismen

12.5—2.10.16

Storkøbenhavns mest 
børnevenlige bål
I Naturpark Amager tænder vi allerede 
Sank Hans bålet klokken 20.00, så kan 
de mindste også nå at være med.

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

Fra klokken 16.00 er der mulighed for 
at købe brænde i Friluftshuset så man 
kan grille sin medbragte mad ved na-

turcenterets bålsteder og Traktørstedet 
Vestamager har åbent hele aftenen. Her 
tilbydes der et dejligt måltid fra grillen 
og kolde drikkevarer  
• Kl. 19.30: Båltale ved kommunalbesty-
relsesmedlem Einer Lyduch.
• Kl. 20.00: Bålet tændes, midsommer-
visen synges.

Torsdag 23. juni, klokken 16 - 21. Natur-
center Amager, Granatvej 5

Sankt Hans ved Naturcenter Amager

Om oplægsholderne
Victor Bloch er fremtidsforsker ved Future 
Navigator og mad-aktivist 3 gange dagligt – hver 
gang han vælger hvilken mad han køber og spiser. 
Hans baggrund i evolutionær- og socialpsykologi fra 
Yale University driver ham til altid at sætte spørgsmål 
ved hvordan og hvorfor vi træffer de valg, vi gør, og 
spørgsmålet om vores madvaner er vigtigere end 
nogensinde før. 

Jon Wegener er hjerneforsker og ekspert i 
menneskets evne til at vurdere og beslutte. Han 
er medstifter og ejer af konsulentfirmaet Cogency, 
medstifter af softwarefirmaet VisionTrace og ekstern 
lektor ved Copenhagen Business School. Han taler om 
hvorfor vi har vaner og hvordan vi kan ændre dem.

Martin Keller er kendt fra Naturpatruljen og 
Martin og Ketil har optaget tv-programmer fra hele 
verden og er, på de mange rejser, blevet inspireret 
til at udbrede budskabet om at græshopper og andre 
insekter vil være del af vores fremtidige, bæredygtige 
proteintilskud. Martin vil riste ca. 1.200 græshopper 
med hvidløg, ingefær, chili og urter fra Vestamager. 



2
0

 T
å

R
N

B
y

 B
LA

D
eT

 J
U

N
I 2

0
1

6

Noget at gå til i juni og resten af sommeren

Hestefolden Kanalvej er drevet af 
Amagerskovhjælpere og frivillige
Hestefolden Kanalvej er en social base med hestene 
som midtpunkt. Vi er omringet af den smukke natur 
med plads til fordybelse. 

Til pony hygge vil det være muligt at strigle vores 
ponyer, lære dem at kende samt deltage i ponytræk. 
Der vil altid være mulighed for at tænde op i bålet, og 
for at købe te og kaffe. Ind imellem vil der være ekstra 
aktiviteter som hestevognsture, bueskydning m.m. 

Besøgende er selv med til at deltage i feks optæn-
ding af bål eller klargøring af ponyer inden ponytræk og 
alle er velkomne til at stå for aktiviter på folden.

Info:
Hestefolden på Kanalvej har åbent hver lørdag og søn-
dag kl. 12-16 indtil sidste weekend i september. Endvi-
dere hver dag i juli måned, undtagen mandag.

Priser og kontakt: 
• Ponytræk 50 kr. 
• Hestevognstur 60 kr. 
• Vi tager imod kontanter, MobilePay 60189063 samt 
Swipp 60650044. 
• Bookning af hestevognstur: 1500 kr. i timen, ca. ka-
pacitet 8-10 voksne eller 15 børn. Kontakt: kontakt@
hestefoldenkanalvej.dk. 
• For øvrige arrangementer og kontakt: www.facebook.
comlhfkanalvej og www.hestefoldenkanalvej.dk

Hestefolden på Kanalvej åben hele sommeren

Langs Kalvebod Fælleds kyst, med start fra 
Naturcenter Amager
Igen i år arrangerer Hjerteforeningen i København S og 
Danmarks Naturfredningsforening København cykeltur 
rundt langs Kalvebod Fælleds kyst. Denne kyst er helt 
speciel, fordi den er kunstig! Vi cykler stille og roligt fra 
Naturcenter Amager ud over Københavns største ind-
dæmmede naturområde til fugletårnene på den nyeste 
dæmning, som blev færdig i 2012. 

Guiden på turen er Morten Simonsen. 
Morten er uddannet naturguide ved Danmarks Natur-
fredningsforening og er i øvrigt stor fugleentusiast. 
Derfor vil kystvandringen i år have fokus på fuglene 
langs Kalvebod kyst. Vi vil gå op i fugletårnene og arts-
bestemme nogle af de mange vadefugle, ænder, terner 
og hvad vi eller kan få at se. Så husk kikkert eller lej en 
i Friluftshuset. På turen snakker vi om landskabet, den 
gamle havbund og områdets historie, samtidig med vi 
nyder den smukke og afvekslende natur. Der vil være 
pauser undervejs. 
Søndag 12. juni. Start klokken 11.00 ved Friluftshuset, 
Naturcenter Amager. Slut cirka klokken 14 samme sted. 
Turen er gratis og der er ingen tilmelding - bare mød op. 

Praktisk info:
• Ruten vil være på i alt ca. 16 km.
• Medbring gerne drikkevarer og evt. noget spiseligt. 

• Medbring gerne egen cykel – eller lej en ved Frilufts-
huset for 30 kroner.  Der er cykler til både større børn 
og voksne. 
• Læs mere om Kystvandringens dag her: www.kyst-
vandringen.dk

Kystvandring – på cykel! 

Drej en snurretop, 
snit en fugl!
Vi arbejder med Træ i Friluftshuset! Og alle 
er velkomne, både børn og voksne! 
Vi får besøg af professionel trædrejer Poul Müller, og 
snitte-ekspert Torben Johansen.

Poul vil med sin drejebænk vise små finurlige ting 
som kan viderebearbejdes med kniv og/eller farve af 
besøgende ved Friluftshuset. F.eks. snurretoppe, plante-
pinde, fløjter, halskæder, perler og meget andet.

Torben vil vise noget om at snitte i grene.  Han vil 
vise, hvordan man kan lave små fugle, andre dyr eller 
figurer. Noget snittes i træ andet snittes i kartoffel.

Alle er velkomne til at være med på denne snitte/
dreje dag og lære gode snitte-tricks af de to eksperter. 

PM – Snit og Drej ved Naturcenter Amager. 11. juni, 
klokken 11 - 15. Friluftshuset, Naturcenter Amager, 
Granatvej 5.

Friluftshuset inviterer til at arbejde i træ og 
andre materialer med instruktion af professio-

nel trædrejer og snitteekspert, men der bliver 
masser af plads til hygge og til at arbejde med 

materialerne med en lidt anderledes tilgang, 
end Friluftshuset normalt lægger op til. 
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Kulturzonen
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Kulturzonen huser også Tårnby Musikskole.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spil-
leområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. 
Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.

Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle ar-
rangementer såsom koncerter, teaterforestillinger, 
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan læse 
mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.

Noget at gå til hele sommeren og i juni

Sankt Hans på

Traditionen tro fejrer Kulturzonen Sankt 
Hans med masser af hygge, livemusik, 
båltale og noget at spise og drikke
Det foregår på den store græsplæne på Nøragers-
mindevej 90 og vi glæder os til at se jer til en skøn 
aften. 

Tag hele familien og vennerne med til fest! Læs 
mere på www.kulturzonen.net.
Torsdag 23. juni kl. 18 til 22. Der er gratis adgang.

Sommeren er over os og 
sommerferieaktiviteterne for børn i Tårnby 
går snart i gang
Der vil være masser af spændende aktiviteter for børn 
og unge, der er bosiddende i Tårnby Kommune. 

I år vil der være Sommer på stranden i uge 27 og 28 
for børn fra 3.-6. klasse om dagen og for de store fra 
7. klasse og opefter om aftenen. Det foregår i Amager 
Strandpark ved ishuset ved Sneglen. I år vil der også 
være tilbud som bl.a. Sommernaturskole, den store 
lagkagedyst, dans og gysernat på Ungdomsskolen, Fan-
gerne på fortet, Åben klub, lasergames, futsal camp, 
kajakroning og kajakpolo, tenniscamp, badmintonskole, 
svømmeskole, fodboldcamp, selvforsvar, karate, spej-
derdag og meget, meget mere! 
Tilmelding åbnede 23. maj 2016. 
Se alle tilbud på Tårnby Ungdomsskoles hjemmeside: 
www.us.taarnby.dk. 

Sommer for børn

Nu er tilmeldingen til 
sæson 16/17 startet
Gå ind på www.kulturzonen.
net/musikskolen og tilmeld 
dig et eller flere af de spæn-
dende tilbud på Tårnby Mu-
sikskole.

Der undervises i sang og 
mange forskellige instrumen-
ter - og derudover kan du 
spille i orkester, synge i kor 
og meget mere.

Tårnby Musikskole under-
viser børn og unge mellem 0 
til 25 år.
Sæson 16/17 starter 22. 
august 2016.

Ny sæson i musikskolen 

Det er vigtigt at spille i Tårnby...
Tårnby-teatret GLiMT er i fuld gang 
med forberedelserne til premieren på 
genopsætningen af Underskoven
En let brise får de høje, slanke birketræer i Pinseskoven 
til vugge i vinden. Det er lørdag, solen skinner, og i 
skovbunden sidder holdet bag familieforestillingen Un-
derskoven og har produktionsmøde lige dér, hvor de, de 
næste to uger, spiller under åben himmel. 

- Det regner ikke under forestillingen, fastslår in-
struktør Lars Lindegaard Gregersen med et glimt i øjet 
og tilføjer, at regn-proceduren er, at holdet spiller vi-
dere og kun aflyser, hvis det står ned i stænger. 

Naturen spiller en aktiv rolle i Underskoven, hvor 
publikum sammen med de medvirkende går rundt i 
skoven i et drømmeunivers, der giver mindelser om 
Alice i Eventyrland med skæve figurer og spøjse optrin. 

Camouflerede, skjulte radioer spredt i området leve-
rer sammen med skovens egne toner det lydbillede, der 
skaber fornemmelsen af scenerum imellem træerne.  

- Det er fuldkommen fantastisk at arbejde og spille 
udenfor fremfor indendørs i et sortmalet lokale, som 
vi normalt gør og hver forestilling er meget forskellig 
afhængig af publikumssammensætningen, fortæller ho-
vedrolleindehaver Filippa Suenson Elsig, der spiller den 
unge pige Molly.  

Stor intensitet præger prøverne i Pinseskoven, hvor 
holdet har været i gang med at genopsætte den ma-
giske familieforestilling, der sidste år tog anmeldere 
og publikum med storm og fik Statens Kunstfond til at 
præmiere kunstnerne bag. To dages opstilling fulgt af 
fire dages prøver og en afsluttende gennemspilning. 
Derefter mødes holdet først igen til generalprøve dagen 
før premieren. 

- Det kan kun lade sig gøre, fordi det er dygtige folk, 
der er med, og fordi vi har en solid forestilling fra sid-
ste år, forklarer Lars Lindegaard Gregersen, der, både 
instruerer og medvirker i forestillingen og er den ene af 
GLiMTs kunstneriske ledere. 
Forestillingen spiller fra 27. maj til 11. juni 2016. Bil-
letter fås på www.teaterbilletter.dk. 

Alle kostumer er blevet opgraderet til genopsætningen. 
Kostumier og GLiMTs ene kunstneriske leder, Camila 
Sarrazin, afprøver her et nyt ærme på Hanne Raffnsøes 
kostume, der er håndkoloreret. Foto: Signe Ravn

Friluftshuset 
Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent alle weekender og helligdage.
9. jan.-31. jan.: Weekender 10-16
1. febr.-18.marts: Hverdage 9-15, weekender 10-16
19. marts-24. juni: Hverdage 9-15, weekend 10-17
25 . juni-7. august: Alle ugedage 10-17
8. aug.-23. okt.: Hverdage 9-15, weekender 10-17
24.. okt.-30. nov.: Hverdage 9-15, weekend 10-16
3.dec.- 18.dec.: Weekender 10-16

Åbningstider indtil 
sommerferien
Hverdage kl. 9-15
Weekender kl. 10-17
Derefter alle dage 10-17
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Noget at gå til hele sommeren

Niels Larsen Stevns og den danske 
avantgarde 
Kastrupgårdsamlingen præsenterer for tiden en sær-
udstilling med fokus på maleren Niels Larsen Stevns’ 
rolle og indflydelse i den spirende danske modernisme 
i starten af forrige århundrede. På udstillingen kan 
Stevns’ værker ses i sammenspil med værker af J.A. 
Jerichau, Harald Giersing, Edward Weie, Axel Salto og 
mange flere.

Niels Larsen Stevns (f. 1864) begyndte at male i en 
sen alder af 40 år. Selvom han var markant ældre, blev 
han en integreret del af de yngre og mere radikalt sin-
dede modernister i starten af forrige århundrede. Hans 
rolle belyses nu på Kastrupgårdsamlingen i en stor ud-
stilling med indlån fra museer over hele landet. Stevns 
er mest kendt for sine religiøse motiver, men hans sær-
lige form for modernisme kan genspejles i hans samti-
dige. Udstillingens titel peger på dens indhold: Nemlig 
at Niels Larsen Stevns stod midt i Modernismens gen-
nembrud i Danmark og omgikkes og påvirkede hans 
samtidige som Harald Giersing, J.A. Jerichau, Edward 
Weie, Axel Salto m.fl.

Tre spor i modernismen.
Igennem tre spor påviser udstillingens udvalgte værker 
Stevns’ rolle som en af modernismens ankermænd. 
Første Spor skildrer Stevns’ relationer til den moderni-

stiske gennembrudsgeneration som bl.a. Harald Gier-
sing, Edvard Weie og Karl Isakson. Andet spor skildrer 
skredet i retning af det ideelle, som skete i dansk figur-
maleri 1910 til 1920, med inspiration fra Den store Stil 
i den italienske Renæssance. Resultatet blev en række 
overrumplende figurkompositioner af såvel mytologisk 
som kristent indhold af kunstnere som Jens Adolf Je-
richau, Povl Jerndorff, Ivar Rosenberg og Stefan Viggo 
Pedersen. Tredje spor skildrer den intense, kreative 
dialog, Stevns førte med Svend Johansen, Karl Larsen, 
Vilhelm Lundstrøm og Axel Salto under og umiddelbart 
efter 1. verdenskrig.

Udstillingen er tilrettelagt af dr. phil. Mikael Wivel i 
samarbejde med Vendsyssel og Bornholms Kunstmu-
seum. Udstillingen har tidligere været vist begge steder. 
Der følger et rigt illustreret katalog med tekst af dr. phil 
Mikael Wivel til udstillingen

Kastrupgårdsamlingen, særudstilling indtil 2. oktober 
2016.

Midt i Modernismen

Maleri af Svend Johansen, Sct. Anne Provence. Fra 
særudstillingen på Kastrupgårdsamlingen. Foto: Ole 

Gjedved.

Kør ræs med sæbekassebiler!

For børn fra 7 år
Sammen med 
Mads Madsen og 
hans hjælpere 
samler vi først tre 
sæbekassebiler. 
Når de er samlet, 
bliver børnene delt 
i tre hold med fire 
på hver. Holdene 
styrer og skubber 
hver sin sæbekas-
sebil - og så kører 
vi ræs!

Mads Madsen er leder af skovhjælperne fra Natur-
skolen. 
Lørdag 11. juni kl. 11.00 udenfor Tårnby Hovedbiblio-
tek
Gratis billetter. Obs! kun 12 pladser så skynd dig. Hep-
pere er velkomne!

En gåtur og en go´ historie
Har du lyst til 
at gå en tur 
i hyggeligt 
selskab med 
andre? Så kom 
med på en tur 
ad Hjertestien 
fra Vandtårnet 
gennem Bypar-
ken til Hoved-
biblioteket.

På biblioteket 
runder vi turen 

af med en kop kaffe eller te, mens bibliotekar Laura Mi-
chelsen læser en historie højt.

Sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 
2 km lang. Gå med og få lidt motion til både hjerte og 
hjerne! 
Fri adgang – uden billetter. 
Onsdag 29. juni kl. 14.00. Mødested:  Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 

Sæbekasser og sang på Bibliotekerne

Midsommersang 
- syng dig glad

Vi varmer op til Sankt 
Hans aften med mid-
sommersang i Rotunden 
på Hovedbiblioteket. 

Kom og syng med 
på vores vidunderlige, 
danske sommersange 
om grønne bøgeskove 
og lyse sommernætter. 
Marianne Kragh er som 
altid ved flygelet, og vi 
serverer kaffe og te til 
sangen.

Mandag 20. juni kl. 16-17.30, Tårnby Hovedbibliotek, 
Billetpris 30 kroner. 

Bibliotekernes åbningstider:

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

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

Billetter og info
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 Kommunebiblio-
teker (mærket) købes billetter på tlf. 3251 
1495 eller via www.aof-amager.dk

For alle arrangementer gælder at resterende 
billetter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrange-
menter gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det 
angivet ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Næste udgave af Tårnby Bladet 
udkommer fredag 24. juni  

og dækker redaktionelt juli 2016. 

Deadline er mandag 20. juni 2016 
kl. 10 formiddag.
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Data-hjælp (pC-Café) 

Kom og få løst dit it-problem.  
Det kræver INGEN tilmelding - der er åben 
for alle - du møder bare op.Vi er nogle 
frivillige, ulønnede, ikke-kommercielle og 
ikke IT-specialister, som efter bedste evne, vil 
forsøge at hjælpe så godt vi kan. Der vil være 
kaffe, hygge og så en god snak om it. 
Postkassen. Tirsdag kl. 14-16
StrikkeCafé

Der er gang i strikkepinde og hæklenåle.
Hyggeligt samvær omkring arbejdet, hvor 
man også udveksler erfaringer. Mænd er 
også velkomne (de kan vel lære det). 
Postkassen 1.sal. Tirsdag kl. 13-15

ny aktivitet
Vi starter nu op indenfor et nyt område, nemlig 
demens. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du 
er interesseret i at være med enten som hjælper 
eller som bruger. Området er indtil videre ret 
åbent, da vi skal finde frem til, hvor behovet er 
størst. 
Ring til Bente Tlf.: 2662 3421 og hør nærmere

læSeklUBBen:
Vi fortæller hinanden om vores oplevelser ved at læse 
diverse bøger både krimier, romaner og biografier. 
En dejlig og berigende måde at være sammen på. 
Læseklubben vil stadig gerne høre fra interesserede.
Henvend dig til Zita Tornbo, tlf.2384 7519

BeStyrelSen 2016 
Anne-Grethe Kragerup formand 
Susanne Nyberg næstformand/sekretær 
Anja Povelsen kontorleder/ bestyrelsesmedlem 
Bente Olofsen bestyrelsesmedlem 
Ernst Jensen bestyrelsesmedlem 
Jytte Larsen bestyrelsesmedlem 
Karlo Havmand bestyrelsesmedlem 
Bent Have 1. suppleant 
Karen Overgaard kasserer/2. suppleant 
Peer Bay 3. suppleant (ikke med på billedet)

vi SpiSer Sammen

Ældresagen i Tårnby er en af de organisationer, som 
går fuldt og helt ind i kampagnen ”Vi spiser sammen”.  

I år (det første år i en lang række!) har vi 
valgt at tilgodese forskellige arrangementer i 
lokalforeningen, for på den måde at nå flest 
forskellige grupper: Tirsdagsklubben (hvor 
enkelte fra en boligforening med ældre menne-
sker er inviteret med og bliver hentet og bragt, 
Bowlingholdet, Læsevenner og 6.klasserne 
på Pilegårdsskolen. Eleverne er opfordret til at 
tage bedsteforældre med. 

Kontoret har luKKet: 20.-06. til 31.-07. 2016. På 
gensyn 01.-08. 2016.

Tårnby LokaLafdeLing
Juni • 2016

frivillige til ælDre Sagen
vi søger frivillige til Besøgstjenesterne samt til 
en nyoprettet Bedstemorordning. 
Henvendelse til kontoret i kontortiden samt 
tirsdage til kl.13. 
Kontorpersonalet vil tage imod besked og give 
oplysningerne videre til Karna Kaslund og 
Lisbeth Topp

fØlgenDe aktiviteter hOlDer 
ferielUkket Og Starter igen:

aUgUSt: Badminton

SeptemBer: Bowling • Bridge 
Danseundervisning (16.9.) • Ipad-kursus 
Kreativ Motion • Svømning • Tablet kursus 

OktOBer: Pilates • Madlavning for Mænd

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 • 
Kontortid:  

Mandag til torsdag kl. 10 - 12
www.aeldresagen.dk/taarnby 
aeldresagen.taarnby@mail.dk 

FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

vOreS faSte aktiviteter:

badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12
besøgstjenesten og kontakt til bisidder 
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13 
bowling, englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12
bridge 
Torsdag kl. 10.30, Skøjtehallen
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal

bridge-undervisning i Postkassen
Onsdag kl. 13-16

Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej
Mandag kl. 10.30

danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16
data-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen
Tirsdag kl. 14-16
Fotoworkshop, Postkassen 1. sal
Mandag ulige uger kl. 14-16
Handymænd og iT 
Kontakt kontoret for en aftale

ipadkursus, begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12
kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 13
krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, korsvejens Skole
Torsdag kl. 17

PC-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10 

Pilates/godtvedgymnastik, Vandtårnet, 
Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 17.15 
Torsdag kl. 9,  kl. 10 og kl. 11

roning, Øresund
Onsdag kl. 10 

Spil Trivial Persuit 
Postkassen, 1.sal lokale 3 
tirsdage fra kl.16-18
Strikkecafé, Postkassen 1.sal
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, kastrup svømmehal(Venteliste 
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30
Torsdag kl. 14.30

Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14
Tøjreparationer (Strikkecaféen) 
Tirsdag kl.13-15
Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedhold
Fredag kl. 10 Slowhold
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Gudstjenester
Maj
Søndag 29. kl. 10.00 1. s. e. trin. Luk. 12,13-21  Julie Aaboe

Juni    
Søndag 5. kl. 10.00 2. s. e. trin. Luk. 14,25-35  Martin Herbst 
Søndag 12. kl. 10.00 3. s. e. trin. Luk. 15,11-32  Julie Aaboe
Torsdag 16. kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus  Martin Herbst
Torsdag 16. kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé  Martin Herbst
Søndag 19. kl. 10.00 4. s. e. trin. Matt. 5,43-48  Martin Herbst
Søndag 26. kl. 10.00 5. s. e. trin. Matt. 16,13-26  Julie Aaboe

Juli    
Søndag 3. kl. 10.00 6. s. e. trin. Matt. 19,16-26  Martin Herbst 
Søndag 10. kl. 10.00 7. s. e. trin. Matt. 10,24-31  Martin Herbst

  Aktiviteter - Maj

 Aktiviteter - Juni

Om maleren Theodor Philipsen 
v/ Tine Kragh, Kastrupgårdsamlingen

Theodor Philipsen (1840-1920) er en central 
skikkelse i dansk kunst i anden halvdel af 
1800-tallet, og repræsentant for en særlig 
dansk variant af den franske impressionisme. 

Og så har han en betydelig lokal tilknytning 
til Kastrup. Da han slog igennem, blev 
det netop egnen omkring Kastrup eller 
Saltholm, der forevigedes. Det kunne være 
gader, marker, enge og sundet - eller det 
foretrukne motiv med dyr. Tårnby Kommune 
har i dag deponeret deres Philipsen-samling 
på Kastrupgård. 
Korsvejstræf, onsdag 1. juni kl. 14.00

Homers Odyssé 
- klassisk højskole ved Martin Herbst

Vi fortsætter 
den klassiske 
højskole om 
Homers Odyssé. 
Vi gennemgår 
Sang XIII-XVI 
(Hjemkomsten 
til Ithaka). Alle 
er velkomme 

uanset forkundskaber, og om man har 
deltaget tidligere. 
Torsdag 2. juni kl. 19.30

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
 - 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. juni kl. 10.00

Musikkoret København
Musikkoret 
København opfører 
danske forårssange 
af Carl Nielsen 
og Thorvald 
Aagaard, musik af 
Palestrina samt en 
af Händels såkaldte 
Kroningshymner, ”My 
hearts is inditing” 
i fire satser og 
med klaverakkom-
pagnement ved Eva 
Gaarn. Desuden 
spiller organist 
Ole Reuss Schmidt 
Præludium og Fuga 

i G-dur af Bach samt 9 variationer af Johann Pachelbel. Yderligere oplysninger på www.
musikkoret.dk. Enhver er hjertelig velkommen, og der er reception efter koncerten.
Tirsdag 31. maj, 2016, kl. 19.30

Konfirmandindskrivning 
- for dem der skal konfirmeres i 2017
Tirsdag 21. juni kl. 19.00 i kirken.

Introduktion til det forestående forløb. 
Medbring dåbsattest/fødselsattest. 
Velkommen til forældre og kommende 
konfirmander!
Kirkens præster
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.  
Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11. 
Fredag er fridag.

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

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

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

  Aktiviteter - Juli

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. 
Tirsdag 5. juli kl. 10.00

Crossroad Gospel Sommerkoncert

Velkommen til sommerkoncert med Crossroad Gospel featuring dirigent Simon Jansfort. 
Hele kirken fyldes af glade gospeltoner og medrivende rytmer. 
I pausen salg af vand, vin og lotteri. Entré 50 kr. Dørene åbnes for billetsalg kl. 19.00.
Onsdag 8. juni kl. 19.30.

Kammerkoret Euphonia
Den årligt tilbagevendende 
sommerkoncert med 
Kammerkoret Euphonia. I år 
vil et af korets medlemmer, 
Mads Østergaard, der studerer 
obo ved konservatoriet i 
Malmø, først spille Marcellos 
berømte obokoncert i d-mol. 
Derefter vil koret opføre danske 
sange, renæssancemusik af 
den tyske komponist Melchior 
Franck, samt til sidst tre 
satser fra Bachs h-mol Messe 
med klaverakkompagnement. 
Yderligere oplysninger på www.
euphonia.dk. 
Enhver er hjertelig velkommen, 
og efter koncerten er der 
reception. 
Mandag 13. juni 2016 kl. 19.30

Men ender det godt? 
De syv dødssynder og det moderne 
menneske

8 fagfolk og kulturpersonligheder går på 
vandring i de syv dødssynder, 

og gør os klogere 
på, hvad disse 
gamle begreber 
siger os i dag?

Redigeret af 
sognepræst 
Martin Herbst
Forlaget 
Eksistensen, 
2016, 152 sider
Pris 168,00 kr.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Maj  
Lørdag 28. Dåbsgudstjeneste 12.00 Hansen
Søndag 29. Højmesse   10.00 Alle kirkens præster  
               

Juni
Søndag 5.  Højmesse Grundl.dag 10.00 Nielsen
Søndag 12. Højmesse 3. s.e.t. 10.00 Nielsen
Torsdag 16. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen 
Søndag 19.  Højmesse 4. s.e.t. 10.00 Risum
Lørdag 25.  Dåbsgudstjeneste 12.00 Nielsen
Søndag 26.  Højmesse 5. s.e.t. 10.00 Nielsen

Juli                                           
Søndag 3.   Højmesse 6. s.e.t. 10.00 Risum
Søndag 10.  Højmesse 7. s.e.t. 10.00 Nielsen
Søndag 17.  Højmesse 8. s.e.t. 10.00 Hansen
Søndag 24.  Højmesse 9. s.e.t. 10.00 Hansen
Lørdag 30.  Dåbsgudstjeneste 13.00 Hansen
Søndag 31.  Højmesse 10. s.e.t. 10.00 Hansen 

Konfirmation
Det er pudsigt. Der er flere der blev 
konfirmeret i år end sidste år. Tallet stiger. År 
for år. Og mens vi voksne ikke forstår så meget 
af det, og husker vi kun blev konfirmeret, fordi 
vi skulle, og de andre også skulle, så vil de det 
gerne. Man behøver ikke tvinge dem. Man 
behøver ikke at krydse dem af. De kommer 
bare. Det er ikke, fordi de alle nu tror på Gud, 
men de vil gerne. De ene siger, hun tror på 
Gud, den anden siger, det vil jeg også.

Ingen blufærdighed når bibelen åbnes. Ingen 
fniser når bønnen skal bedes. Ingen har lyst til 
at ødelægge. De vil gerne undersøge livet. De 
vil gerne gøre det større. En længsel. Et håb. 
Gud er der, hvor han ikke ser ud til at være. 
Tro er tillid til det man håber. Mark Kozelek 
synger; the wonder of life always prevails.

Og drengene har fået hår på hovedet, (jeg gad 
godt have deres hår), de giver hånd, når de 
kommer, og igen når de går, pigerne spørger 
mig ikke længere, om jeg ikke kan overtale 
deres forældre til en amartatovering, ja, I ved, 
den over lænden, nummerpladen, de har skruet 
ned for krigsmalingen og op for naturligheden, 
de vil gerne være dygtige, de kan formulere 
de dybeste ting, de tør godt fortælle om det, 
de har svært ved, der er ikke nogen som ryger 
tjald nede ved kapellet, ingen skrev fuck gud 
på bordet og der var ikke nogen som stjal 
min kones cykel, der var flere gange i år, hvor 
jeg var helt i tvivl, om jeg overhovedet var i 
Tårnby.

Det er bare en formodning; når nu I forældre 
og andre har stjålet deres gummisko, 
hættetrøjer, delt deres facadebogsvenner, set 
deres tv-serier, overtaget deres playlister, så 
er det dem der om nogle år beder jer om at 
lægge mobilen væk og være lidt til stede, den 
nystrøgede skjorte vil de sætte ned i bukserne 
som de har hevet passende op, og pigernes smil 
vil lyse gyldent på taget over Tårnby Torv. 

Dans dans dans til radioen og læg jer til at sove 
i kirken.

Jeg ved ikke, hvad det skal ende med, 
Tårnbypiger og Tårnbydrenge, der er noget 
over jer, og det er en kæmpeglæde at se jer 
komme til kirken. Sådan har vi alle 3 præster 
det. Nu er det mig som skriver, men ordene 
er ikke mine. Vi er glade for at have fået 
lov til at dele noget tid med jer. Jeg har på 
fornemmelsen, det er ret simpelt, når livet er 
levet, var der tiden, vi delte. 

Men I har det også svært, ligesom dem sidste 
år, måske bliver det sværere og sværere at være 
ung, mere I kan og derfor mere I skal, og så det 
Kierkegaardske, der er for langt mellem dem I 
er og dem I gerne vil være. Det er i den afstand 
alt det svære ligger. Så skønne unge mennesker, 
så meget at holde af, og så kan I ikke holde af 
jer selv og nogle gange kan I ikke holde det ud. 
I spiser ingenting, I spiser for meget, I skærer 
I jer selv og burer jeg inde foran computeren, 
I bliver tavse og ser latterlige youtubevideoer, 

I siger en masse for at sige det samme som de 
andre, I kan ikke være alene og det er som om 
jeres mobil er syet fast i jeres hånd. 

Konfirmation betyder bekræftelse, men det 
er ikke jer, som skulle bekræfte noget, det har 
ikke været endnu en ting I skulle tage stilling 
til. I konfirmationen er det Gud som bekræfter, 
bekræfter at han elsker jer, som han har skabt 
jer. I skal ikke blive noget. I er allerede noget. 
Det I skal være. Guds børn.

Godt I kom, stillede cyklerne ved kirken, 
spiste kagen og glemte trosbekendelsen, skulle 
I glemme at I altid er elsket, som I er, så kom 
forbi, vi vil med glæde fortælle jer det igen.

Og hey, lighthome allesammen, lyset skinner 
i mørket (yndlingsstedet), Gud er kærlighed, 
kirken er jeres og jeg har tænkt at have helt det 
samme tøj på næste år.
 
See you, sang Depeche Mode. Må Gud være 
med jer, sagde præsterne.

Karsten Møller Hansen

Se billeder... 
... af årets konfirmander i Tårnby 
Kirke på side 28-29.

Foto: Mette og Thomas Lantz
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JUNI 2016
Møder og arrangementer

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2175 1030 (mobil)  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret mandag, 
tirsdag og onsdag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, fredag fri.

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

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

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

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

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

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

Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, 
tlf: 2166 7030

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis bestående 
af enker og enkemænd, men andre er også meget 
velkomne. Vi mødes ofte et par gange om måneden 
som regel den 3. torsdag til aftengudstjeneste med 
efterfølgende kaffe. Derudover mødes vi til frokoster 
og udflugter. Så har du tid og lyst til socialt fællesskab 
efter gudstjenesten, så kom og vær med. Vi vil gerne 
lære dig at kende og har tid til at lytte til dit liv og 
dine problemer. 
I juni mødes vi: 
Torsdag 16. til aftengudstjeneste kl. 19.30 med 
efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne. 
Tirsdag 28. kl. 11.15 på Tårnby Station til den årlige 
Sommerudflugt til Bakken, tilmelding er ikke 
nødvendig. 
Noter allerede nu, at der søndag 10. juli er 
Sommerudflugt efter Højmessen kl. 10.00. Da vi skal 
ud at spise, bedes man tilmelde sig senest 28. juni.

                                  

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 
Torsdag 16. juni kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 17. juni kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er slut for i år. Men vi begynder 
nye hold til september. Babysang er et 
tilbud til forældre på barsel. Kontakt Ida Nielsen og 
hør nærmere 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 dig, og alligevel ikke kan deltage. 

Børnegudstjeneste
Lørdag 25. juni kl. 12 er der dåbsgudstjeneste 
tilrettelagt for mindre børn. Alle er velkomne til at 
deltage i gudstjenesten, selv om de ikke skal til dåb.

Konfirmandindskrivning
Nåede du ikke indskrivningen til konfirmation i 
2017, kan du stadig henvende dig til en af præsterne. 
Karsten Møller Hansen underviser Løjtegårdsskolen. 
Ida Nielsen Nordregårdskolen. 
Og Desirée Risum Amager Privatskole.   

 

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

Husk lørdag 4. juni... 
... er der Korsvejsmarked hos FDF Korsvejen på 
Gemmas Allé. Så kom og gør et godt kup, eller nyd 
lidt mad og en øl. Eller besøg præsten på stand E3.

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.

SE 
STORT
TILLÆG

25 års jubilæum

Korsvejsmarked

Sognedag
Søndag d.29. maj indbyder vi traditionen tro til 
sognedag i Tårnby Kirke. Efter højmessen byder vi 
på frokost i konfirmandstuerne. 
Som noget særligt vil vi denne gang invitere 
sognet til et foredrag i anledning af det kommende 
menighedsrådsvalg. 

Vi har inviteret journalist og radiovært Anders 
Laugesen, kendt som vært på programmet 
Mennesker & Tro på P1. 

Anders Laugesens store interesse for religion og 
det åndelige har bragt ham på utallige rejser i hele 
verden. Og det har dannet grobund for samtaler i de 
mange søndags-radioprogrammer om mennesker og 
tro.

Sognedagen lægger op til dialog og refleksion 
over hvilken kirke vi har – og hvordan den skal 
være i fremtiden. Det, som blandt andet et nyt 
menighedsråd er med til at præge.

Anders vil på sognedagen bidrage med sine tanker 
omkring, hvorfor det er vigtigt, at vi som mennesker 
har en tro - en klangbund at møde livet ud fra. 

Oplægget vil forhåbentlig inspirere og provokere 
vores forestillinger om kristen tro og kirke. Vel mødt 
til sognedag i Tårnby Kirke.
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Gudstjenester ...
i Skelgårdskirken

Juni
Lør 4.
11.00 Dåbs-og familiegudstj.
Poul Bo Sørensen

Søn 5.
10.00 Højmesse Sørensen

Lør. 11.
11.00 Dåbs-og familiegudstj. 
Mehlsen

Søn. 12.
10.00 Højmesse  Giødesen 
17.00 Aftengudstj. Poulsen 

Tor. 16.
10.30 Plejehjemsgudstjeneste 
Ugandavej Mehlsen 

Lør. 18.
11.00 Dåbs-og familiegudstj. 
Poul Bo Sørensen

Søn. 19.
10.00 Højmesse Mehlsen 
12.00 Rytmisk gudstj. Poulsen 

Lør. 25.
11.00 Dåbs- og familiegudstj. 
Poul Bo Sørensen 

Søn. 26.
10.00 Højmesse Sørensen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

i Kastrup kirke

Maj
Søn. 29
10.00 Allan Ivan Kristensen

Juni
Søn. 5.
10.00 elizabeth Laursen
Søn. 12.
10.00 Allan Ivan Kristensen

Søn. 19.
10.00 Susanne Steensgaard

Ons. 22.
12.00 Susanne Steensgaard 
- Sct. Hans Gudstjeneste i 
kirkens gårdhave

Søn. 26.
10.00 Susanne Steensgaard 

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

  Kastrup kirke
  - Maj og Juni

Fauré Requiem
Dette pragtfulde værk opfø-
res i kirken af Reformert kir-
kes Koncertkor dirigeret af 
Mikael Garnæs.
Sangerne er 3 af Kastrup kir-
kes egne korsangere, nem-
lig Anna Sofie Christensen, 
Anders Møller og Benjamin 
Busch. Ved orglet sidder Niels 
Henrik Jessen
Tirsdag 31. maj kl. 19.30 i 
Kastrup kirke

Dejlig Sommerfest 
for Børn i Kastrup 
Kirke!
Vi begynder festen med en 
lille gudstjeneste, og bagefter 
er der koncert med RayRay, 
som boogier os igennem en 
fed start på sommeren. Der 
vil være creme for ørerne og 
selvfølgelig også lidt godt til 
maven.
Vel mødt og på solskinsgen-
syn!
Grethe, elizabeth og RayRay
Lørdag 25. juni kl. 14-16 i 
Kastrup kirke

Sct Hans - hvem var 
manden??
Vi holder en lille Sct. Hans 
gudstjeneste i vores gård-
have.
Her løfter vi sløret for hvad 
Sct. Hans var for en fætter?

Og efterfølgende vil der være 
Sct. Hans frokost.
Onsdag 22. juni kl. 12 i 
Kastrup kirkes gårdhave, 
Kastruplundgade 3

  Skelgårdskirken
      - juni 

S-Kor 
- ungdomskor v/Lise-Marie 
Groll
Onsdage 1., 8. og 15. juni kl. 
16.15 

Sorggruppe 
v/ Karen Giødesen
Torsdage 2., 16. og 23. juni 
kl. 10.00 

Babysalmesang 
v/ Karen Giødesen.
Fredage 3., 10., 17. og 24. 
juni kl. 9.30 

Sommerudflugt 
- til Roskilde Domkirke
Afgang fra kirken i Bus. Billet-
ter 200 kr. pr. person, købes 
på kirkekontoret mellem kl. 
10.00-14.00 samt torsdag kl. 
16.00-18.00.
Lørdag 4. juni kl. 10.00

Akvareller i kirken
Udstiller er Vibeke Saxtorph 
Fernisering efter højmessen
v/ Kunstudvalget. 
Søndag 5. juni kl. 11.30

KUK 
- kirkens ungdomsklub
Tirsdage 7. og 14. juni kl. 
19.00 

Bibelmaraton 
v/ Annelise Mehlsen.
Torsdag 9. juni kl. 19.00

Bøn og brunch 
v/ Annelise Mehlsen
Søndag 12. juni kl. 9.00

Fortællekredsen. 
Mandag 13. juni kl. 17.00

Menighedsmøde
- lovsangsaften v/ Lars Bak 
Mandag 13. juni kl. 19.30

Fællesbøn 
- for Skelgårdskirken 
Søndag 19. juni kl. 11.30

Studiekreds 
v/ Poul Bo Sørensen. 
Sommerafslutning,  
Præstefælledvej 107.  
Fredag 24. juni kl. 18.30
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Fauré Requiem
Opføres af Reformert Kirkes Koncertkor og
Anna Sofie Christensen, Anders Møller og 
Benjamin Busch
Dirigent: Mikael Garnæs
Ved orglet: Niels Henrik Jessen
Tirsdag 31. maj kl. 19.30

Sct. Hans – hvem var 
manden?
Onsdag 22. juni kl. 12
I Kastrup kirkes Gårdhave
- bagefter serveres en lille sommerlig frokost

Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste i 
Kastrup kirke, hvor alle er velkomne
Hver onsdag kl. 12 er der andagt, hvor man 
også er velkommen
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Sommerfest for Børn
Lør. 25. juni kl. 14-16

Sommer-børne-gudstjeneste
og så boogier RayRay os igennem en fed start 
på sommeren

Kom med på en magisk rejse. En rejse fyldt med 
legende toner, tropiske rytmer og livsglade 
tekster i børnehøjde.
RayRay & Band samler alle op i et flyvende 
surfboard, hvor der er plads til alle og hvor livet 
sættes i et smukt og sjovt perspektiv. Vi skal 
synge og danse, mens vi leder efter forsvundne 
smil, sætte elektronikken på pause og forsvinde 
i naturen sammen med vores bedste venner for 
enden af regnbuen.

†
Kære alle sammen

Familie, venner, skolekammerater/lærere, kollegaer, kunder,  
Niklas & Frederikkes venner.

Vi siger hjertelig tak for jeres smukke hilsner, de skønneste blomster 
samt hjertevarme deltagelse ved Anette’s bisættelse 3. maj 2016,  

hvor hun igen viste sin store kærlighed ved at lade solens varme stråler 
skinne på os alle, så vi kunne få lidt af  den kærlighed, som Anette altid 

havde så meget af - ikke kun til selve livet men også til alle  
de fantastiske personer, som var med til at danne rammerne  

om Anettes og vores liv.  
Kærligst Bent, Niklas & Frederikke

Trinitatis er latin og betyder ”trehed” (tre-
enighed eller trefoldighed). I Kristendommen 
er treenigheden et udtryk for de tre personer 
i Guds væsen, Fader, Søn og Helligånd.

Når kirken har overstået pinse, begynder 
en lang periode uden særlige helligdage. 
Perioden kaldes trinitatis-tiden. Trinitatis 
søndag den første søndag efter pinse hedder 
også Hellig Trefoldighedsfest og er dermed 
også den første søndag i det festløse halvår, 
indtil det igen bliver advent, og kirkeåret be-
gynder på ny.

Trinitatis søndag afslutter kirkeårets første 
halvår, hvor alle de store kirkelige højtider er 
placeret. Søndagene efter trinitatis søndag 

er fortløbende nummereret, så de omtales 
som 1. søndag efter trinitatis osv. Denne be-
tegnelse benyttes i folkekirkens tekstrækker, 
som er de bibeltekster, der foreskrives læst 
ved gudstjenesten på hver enkelt søn- og 
helligdag. I år er der hele 26 søndage efter 
Trinitatis.

Treenighed i Bibelen
Ordet treenighed optræder i øvrigt ikke i Bi-
belen. Når man i kirkens tidlige historie in-
troducerede ordet i kirken, var det et udtryk 
for, at man i Bibelen mente at finde, at Gud 
optrådte i de tre forskellige skikkelser: Fader, 
Søn og Helligånd.

Søndag efter Trinitatis – og dem er der 26 af i år
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ADVOKATERNE
MølcK & laRsen

amager landevej 37 - 2770 Kastrup
tlf. 32 50 55 60

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Tekst Simon Brøns. Foto: 
Mads Sterup Frandsen.

Det spørgsmål bliver jeg tit 
stillet af ikke-spejdere. Og 
når jeg forklarer, at jeg gør 
det frivilligt, ryster de først 
på hovedet og griner, og jeg 
griner med. For jeg ved at 
det er dem, der går glip af 
venskaber, oplevelser, og 
leg for livet
Men du tænker sikkert det 
samme, hvis altså ikke du har 
været spejder.
Snitte pinde, lave knuder, 
følge gamle damer over 
gaden og passe på naturen.

Igen er et grin på vej, for jeg 
ved jo godt, hvad det i virke-
ligheden handler om. Og jeg 
kan ikke lade være med at 

tænke på hvor ærgerligt det 
er, at man frivilligt vil gå glip 
af det jeg har; det jeg bræn-
der for. Det der er så svært at 
sætte ord på; men er så afgø-
rende  for, at jeg er den, jeg er.

Det er værdierne i spejder-
arbejdet, - værdier som ven-
skaber, samarbejde, ansvar-
lighed og det at være en del 
af et unikt fælleskab.

Fællesskab en vigtig værdi
Min historie ligner nok an-
dres. Som barn oplevede jeg 
hvordan det var at blive ud-
stødt af fællesskabet i skolen; 
den ydmygelse og straf var 
ikke til at holde ud.

Og specielt ikke når jeg 
blev mobbet, fordi jeg ikke 
var velkommen, fordi jeg ikke 

så ud som alle de andre.
Men en dag blev jeg spej-

der og her var jeg en del af et 
team - en del af et fællesskab, 
hvor man ikke skal vente på  
udskiftningsbænken, til man 
er god nok; men hvor man fin-
der kvaliteterne i den enkelte 
person og bruger personens 
styrke frem for svaghed.

Jeg var en dårlig spejder. 
Dårlig til at tænde et bål og 
til at lave en abehånd og 
ikke specielt god til at bruge 
et kompas. Men her var det 
vigtigste, at jeg var god til at 
samarbejde, tage ansvar og 
være en del af et fællesskab. 
Og allervigtigst, at jeg var god 
til at være mig.

Danmark spiser sammen
en onsdag i april var det min 
tur til at give fællesskabet vi-
dere til nogle, som ikke følte, 
de havde de stærke fælles-
skabsværdier som jeg selv.

Sammen med en flok andre 
ildsjæle og masser af børn 
fra KFUM-Spejderne Kastrup 
inviterede jeg på frikadeller 
og kartoffelsalat til en fælles-
spisning for ca. 70 gæster fra 
lokalområdet.

Fællesspisningen blev 
afholdt i forbindelse med 
kampagnen Danmark spiser 

sammen, som Folkebevægel-
sen mod ensomhed står bag. 
Målet er, at vi alle skal rykke 
tættere sammen og droppe 
tabuet ensomhed, og lade alle 
være en del af fællesskabet.

Det var hos spejderne, jeg 
fik det fællesskab, jeg ikke 
oplevede i skolen. Derfor står 
jeg stadig fast ved, at spejder-
livet er en vigtig del af mig. 

Sankt Hans fest
Hos KFUM-spejderne festes 
der med sjove gør-det-selv 
aktiviteter i samarbejde med 
Jem & Fix.
Torsdag 23. juni kl. 18. Bålet 
tændes kl. 20. Nyhøj alle 12.

Hvorfor bruge sin fritid på at være spejder?

Simon Brøns er 22 år, født og opvokset på 
Amager. I fritiden er han ildsjæl, primært 

som gruppeleder i KFUM-Spejderne 
Kastrup. Simon drømmer om at skabe 
fællesskabsværdier i lokalsamfundet, 

og turde snakke med fremmede i køen i 
supermarkedet.

Frikadellerne er på grillen.

Ikke alt fra grillen 
er regulær mad. 
Her kæmper en 
grøn spejder 
med en grillet 
marshmallow.

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie indtil Brunch 8. september.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 3. juni.
Banko. Fredag 10. juni.
Banko. Fredag 17. juni.
Sommer i Gedesby. Mandag 8.-mandag 15. august.
vi ses igen til banko. Fredag 19. august.

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: k-i@rasmussen.mail.dk 4484 1218
Skovtur tirsdag 21. juni. Amager Naturcenter. ende-
ligt program klar de første dage i juni.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Jeppe Åkjær med koret. 28. maj kl. 14.30.Tilmeld.
Shiatsu massagedag. Man. 30. maj kl. 8.00. Tidsbe-
stilling senest fredag inden.
Historisk Studiekreds. Tirs. 31. maj, 7. juni og 21. 
juni kl. 15-16.30. Forhånds tilmelding. Der betales 
for alle 3 gange i alt 75 kr. senest 20. maj 
Bornholmer tur. Lukket fre. 3. juni – søn 5. juni .

Seniorshop tøjsalg. Fredag 10. juni kl. 11.00
Bornholmbilleder Torsdag 16. juni kl. 15.00
Møde om Riga tur 15-19. august. Onsdag 22. juni 
kl. 14.00
Møde om Riga tur 22-26. august. Torsdag 23. juni 
kl. 14.00
Sommerfest (Skt. Hans) Lørdag 25. juni kl. 13.30 
Sommermad og 50’er musik med Sound of the 
Fifties. 100 kr. billet i køkkenet.
Rakkerpak - gadeteater på Frue Plads. Søndag 26. 
juni kl. 15.00. Derefter buffet 60 kr. på Ankara. Off. 
transport – tag selv derind. Tilmelding
Harmonika, kaffe/kage. Onsdag 29. juni kl. 14.00
Sommerferie lukket fra lør. 2. juli – man. 18. juli.
Tilmelding til arrangementerne i juli før 30. juni 
Tivoli tur m. Suzanne Tirsdag 12. juli kl. 11.00
Kaffe og lagkage Tirsdag 19. juli kl. 13.30
Morgenkaffe Onsdag 20. juli kl. 9.00
Holmens kirke, kanalrundfart. 21. juli kl. 10.00
Frokost i Lille Kongelunden 22. juli kl. 13.00
Kaffe og lagkage Tirsdag 26. juli kl. 13.30
Morgenkaffe Onsdag 20. juli kl. 9.00
Cykeltur på Amagerfælled 28. juli kl. 10.00

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-Lykke Ingemann Lund, tlf. 2233 
3316.
cafe-eftermiddag torsdag 2. juni.
Derefter sommerferie til torsdag 1. september.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Sommerferie til mandag 26. september.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger
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Tårnby Bladet bringer gerne artikler og 
information fra sportens verden, men det 
kræver, at der findes korrespondenter i 
klubberne, som kan give os et praj, når der 
sker noget interessant. 

Ring til redaktører på 32 509 290 
og hør nærmere. Telefontider: Se 

kolofonen side 2.

Neptun Kajakklub har haft landsholdssamling i klubben. 11 spillere fra klubben er udtaget til 
forskellige landshold.

Tårnby FF samler piger til 
gratis fodbolddag med 
Pigeraketten
Alle interesserede piger in-
viteres til en gratis og sjov 
dag i fodboldens tegn. Det 
bliver en rejse rundt i uni-
verset for de fremmødte 
piger, hvor de blandt andet 
besøger Saturn, Merkur og 
Mars og hvor oplevelser 
med fodbold og samar-
bejdsøvelser venter. Gen-
nem fodbolden kan pigerne 
øge deres sociale kompe-
tencer samt få en god start 
på et aktivt liv.

- Vi ønsker at sætte fokus 
på pigefodbold og forhå-
bentlig få lidt flere piger i 
området til at spille fodbold 
fortæller Jette Jensen pige-
formand i Tårnby FF.

Så alle piger mellem 5 og 
15 år der enten gerne vil 
prøve at spille fodbold el-
ler spiller fodbold i forve-
jen, er velkomne til at kigge 
forbi Tårnby FF, Vestamager 
Idrætscenter, Ugandavej 
105.

bbark

Mandag 13. juni kl. 16-19

Såvel kajakroere som polo-
spillere i Kajakklubben Nep-
tun har trænet hårdt i løbet 
af vinteren, for at følge op 
på sidste års succes og har 
den seneste tid bevist deres 
kvaliteter  
Copenhagen Spring Regatta 
endte i succes med 2 bron-

zemedaljer og en enkelt 
sølvmedalje. Troels Lund 
roede med sin k2-makker 
Jeppe Jensby fra Silkeborg 
Kajakklub til hhv. sølvmedalje 
på 500 meter distancen og 
bronzemedalje på 200 meter  
distancen. Neptuns u18-roer 
Christian Sigsgaard fik med 
sin k2-makker Mads Thom-
sen fra Silkeborg Kajakklub 
tilkæmpet sig en bronzeme-
dalje på 500 meter distancen. 
Neptun stillede med i alt 6 
roere, som klarede sig flot i 
det barske vejr, der bl.a. bød 
på sne begge dage.

Samme weekend drog en 
flok unge fra Kajak poloafde-
lingen til Flensborg, hvor de 
efter hårde kampe kæmpede 
sig først til semifinalen og 

dernæst til finalen, som de 
afsluttede med en flot første-
plads i et meget stærkt felt.

Stort antal er udtaget
Senest har der været lands-
holdssamling i klubben, med 

masser af træning i lagunen. 
11 spillere fra Kajakklubben 
Neptun er udtaget til u18, 
u21 og ligalandsholdene. 
Udtagelserne og den ekstra 
træning og stærke modstand, 

de vil møde i de kommende 
landsholdskampe, lover godt 
for drengenes målsætning 
om fortsat at befinde sig i 
toppen af dansk kajakpolo.

bbark

Medaljer ved Copenhagen 
Spring Regatta - En sølv og 
to bronze.

Medalje ved VM
Kathrine Bak cementerede 
endnu engang sin position i 
den absolutte elite, da hun 
fik overrakt ædelt metal 
ved EM 
Det skete efter en hård dag, 
hvor Kathrine Bak i kvin-
dernes 72 kg klasse fik den 
værst tænkelige start, da hun 
ikke fik noget squat-forsøg 

godkendt og dermed ikke 
kunne være med i kampen 
om de samlede medaljer. 
Men Kathrine tog revanche i 
sidste disciplin - dødløft. 

Her åbnede hun på 195 kg 
og  øgede til 212,5 kg i 2. for-
søg for at lægge max pres på 
resten af Europa og Kathrine 
sikrede sig en flot bronze-
medalje i dødløft.

bbark

Marie Skammelsen i sin bomøvelse. 

Marie Skammelsen nordisk juniormester 
ved de nordiske mesterskaber i idræts-
gymnasterne der blev afholdt i Reykjavík, 
Island tog Danmark otte medaljer med 
hjem.
Marie Skammelsesen fra KG66 er ny Nordisk 
mester i Idrætsgymnastik for juniorer og 
endda med en større pointsum end senior-
mesteren. Suverænt flot resultat af Marie 
Skammelsen. 

Landstræner Bernadett Balázs siger om 
pigernes præstationer ved NM, at Saturday 
junior holdet gjorde et rigtig godt arbejde. 

- Holdene var meget tæt på hinanden, men 
med et godt stykke arbejde genvandt Marie 
Skammelsen sin all-round titel fra sidste år 
og blev atter nordisk mester. Hun kvalifice-
rede sig i alle fire discipliner, idet hun vandt 
guld i spring over hest og gulv, vandt sølv i 
barren og bronze på bom. Victoria Kajo lave-
de en rigtig flot bom øvelse og kvalificerede 
sig også til finalen. 

- I seniorhold havde vi et par fejl. Mette 
Hulgaard kvalificerede sig med flotte barre 
øvelser til finalen og vandt bronzemedalje. 
Denne konkurrence var en vigtig station før 
eM i slutningen af maj, for nu ved vi, hvor 
langt vi er med forberedelserne. 

bbark

11 udtaget til landsholdet i Kajakpolo

Pigeraketten

Tårnby Bladet kan desværre ikke bringe løbende resultater, men gerne 
historier fra stævner og andre sports-oplevelser



Tå
R

N
B

y
 B

LA
D

eT JU
N

I 2
0

1
6

 3
3

MÅNEDENS FOTO er taget af Jesper Skovbølle, Amager Fotoklub. Det viser Tårnby Harmoniorkester ved deres koncert ved Stjerner i Natten 20. maj på Tårnby 
Naturskole. For de fotointeresserede fortæller Jesper, at billedet er taget med fiskeøjeobjektiv.

Netværkshuset Kastruplund, 
Baghuset bag Danhotel mar-
kerer to års fødselsdagsfest
Selvom man ligger lidt usyn-
ligt placeret, har Netværks-
huset ikke været ude af syne 
for de mange mennesker som 
befolker huset som et supple-
ment til deres eget hjem.

Det er glade mennesker 
som nu inviterer til en kom-
bineret fødselsdagsfest og 
mindre loppemarked. At det 
også er modige brugere af 
huset, når det stiller op til 

zumba-opvisning og viser at 
de nok er mere modige end 
Danmarks modigste dansere 
på TV2. Det er en dag for hele 
familien.

På dagen vil der desuden 
være fremvisning af huset og 
nogle af husets aktiviteter, 
salg af burgere - stegt på ha-
vegrillen og ingen fødselsdag 
uden salg af kaffe/the, soda-
vand og hjemmebagte kager 
til rimelige priser. Overskud-
det går til Netværkshuset.

Det hel akkompagneres 

af bandet ”Hvadvardet”, som 
spiller og synger.

Lørdag 18. juni kl. 13–16. 
Kastruplundgade 13, 
Baghuset bag Danhotel.

tsp

To års fødselsdag bag hotellet

På fire meter vand knapt 100 
meter fra Nordhavns mo-
ler får fritidsdykkere nu en 
sjælden mulighed for at lave 
Danmarks første huledyk og 
samtidig en fair chance for 
at støde på Danmarks største 
rovdyr med projektet Aqua-
mind.

Rutinerede sportsdykkere 
og svømmere med en lille fri-
tidsdykker i maven får en helt 
ny mulighed for at udleve un-
dervandsdrømmen. Det sker, 
når Øresund med projektet 
Aquamind får et skibsvrag 
placeret så tæt på kysten, at 
enhver habil svømmer uden 
vanskeligheder vil kunne nå 
vraget uden brug af båd.

- Det bliver Danmarks før-
ste huledyk, for der er ingen 
andre steder herhjemme, 
hvor man kan dykke ind i et 
skibsvrag eller en hule, siger 
Johan Wedell, som er uddan-

net biolog og selv dykker i 
Regina Maris-klubben, der 
tæller 60 medlemmer.

At Danmarks største rovdyr, 
gråsælen, holder til på Salt-
holm ikke langt fra Nordhavn, 
bør heller ikke fremkalde 
panderynker hos fritidsdyk-
kere in spe. Gråsælen kan 
blive tre meter lang og veje 
flere hundrede kilo, men den 
er bange for mennesker.

Dykkere 
får eget 
skibsvrag

Rutinerede sportsdykkere 
og svømmere med en lille 

fritidsdykker i maven får 
en helt ny mulighed for at 

udleve undervandsdrømmen, 
når Øresund får et skibsvrag 
placeret så tæt på kysten, at 
enhver habil svømmer uden 

vanskeligheder vil kunne 
nå vraget uden brug af båd. 

Foto: Camilla Hylleberg.
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TÅRNBY  
KOMMUNE

tÅRnbY KOMMUnebibliOteKeR infORMeReR
se OgsÅ bibliOteKets HjeMMesiDe taaRnbYbib.DK 

ÅbningstiDeR pÅ tÅRnbY 
KOMMUnebibliOteKeR 
Åbningstider på tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag  8-20 
Lørdag-søndag, hele året  9-16
Åbningstider på vestamager bibliotek:
Mandag til fredag 9-19  
Lørdag   9-16   
Søndag fortsat lukket. 

Hjælp Os MeD at gøRe bibliOteKet beDRe
På Tårnby Kommunebiblioteker bestræber vi os hele tiden på at give 
vores brugere en god service. Det gælder hvad enten man besøger bib-
lioteket eller benytter vores digitale tilbud hjemmefra.
For at være sikre på, at vores tilbud stemmer overens med brugernes 
ønsker og behov, gennemfører vi nu en stor undersøgelse, hvor du som 
bruger kan give din mening til kende. 
Vi vil gerne finde ud af, om der er noget, vi kan gøre bedre? 
Derfor håber vi, at du har lyst til at give din mening til kende i brugerun-
derundersøgelsen, som foregår i perioden tirsdag 17. maj – søndag 12. 
juni. Du finder spørgeskemaet på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.
dk Du kan også vælge at udfylde et trykt spørgeskema, som udleveres 
på Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek eller svare på en pc, der 
er opstillet til formålet.
Det tager cirka 10 minutter at svare, og alle der deltager i undersøgel-
sen er anonyme.
Det er et uafhængigt firma (Wilke), der er specialiseret i den type under-
søgelser, der laver undersøgelsen i samarbejde med dit lokale bibliotek 
og Slots- og Kulturstyrelsen. 
På forhånd tak for hjælpen.

fORÅRets KURseR pÅ tÅRnbY 
HOveDbibliOteK Og vestaMageR bibliOteK
Se udbuddet af kurser på taarnbybib.dk 

eR DU jObsøgenDe? - fÅ Hjælp pÅ bibliOteKet
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.  
Tilmelding er ikke nødvendig.

netvæRKsteDet - Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Hver onsdag kl. 10.00-12.00 i Læringsrummet på Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111.  
Hver torsdag kl.14.00-16.00 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbiblio-
tek, Kamillevej 10. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

biblO.DK fOR De 8-12 ÅRige
biblo.dk er en digital platform, der afspejler tweens anno 2016 – med 
deres behov og ønsker. 
Følg med på biblo.dk

aRRangeMenteR på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en 
månedsoversigt på biblioteket.
billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 

Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager (se efter logo) i 
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 
3251 1495 eller via www.aof-amager.dk 
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved 
indgangen.

akvarelcafé
Onsdag 1. juni kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang.
Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bibliotekets bøger 
om akvarelmaling med tips og tricks, og vi sørger for kaffe og te. 

Højtlæsning for børn
Tirsdage og torsdage kl. 10-10.30 / Fri adgang
Højtlæsningen foregår på Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bib-
liotek.

blip båt 
Lørdag 4. juni / 11. juni / 18. juni / 25. juni kl. 10-13 
Onsdag 8. juni / 22. juni kl. 16-18
Søndag 26. juni kl. 10-13
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi finder et udvalg af bibliotekets robotter og andre gadgets frem. Kom 
- det bliver sjovt!

Kør ræs med sæbekassebiler
Lørdag 11. juni kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Sammen med Mads Madsen fra Tårnby Naturskole og hans hjælpere 
samler vi tre sæbekassebiler. Når de er samlet, bliver børnene delt i 
tre hold med fire på hver. Holdene styrer og skubber hver sin sæbe-
kassebil - og så kører vi ræs. Det foregår udenfor Hovedbiblioteket.
Heppere er velkomne! Obs! Kun 12 pladser. 

forfatterkursus 2 - fortsættere
Lørdag 11. juni - søndag 12. juni, 2 kursusdage kl. 09.30-15 
Tårnby Hovedbibliotek / Pris: 750 kr. Tilmelding via aof-amager.dk
Du har tidligere deltaget på et af Sarah Engells forfatterkurser, og nu 
vil du gerne have flere skriveværktøjer. Kurset udbydes i samarbejde 
mellem AOF Amager og Tårnby Kommunebiblioteker. 

Hvorfor spise mindre og magert kød? Det er sundt
Torsdag 16. juni kl. 17-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
To studerende fra Professionsbacheloren i Ernæring og Sundhed 
fortæller, hvordan vi efterlever det nye kostråd om at spise mindre 
og mere magert kød i hverdagen. Kom og bliv inspireret af praktiske 
eksempler i form af smagsprøver og opskrifter til en mere kødfri hver-
dag.

syng dig glad - Midsommersang
Mandag 20. juni kl. 16-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Vi varmer op til Sankt Hans aften med midsommersang i Rotunden på 
Hovedbiblioteket.
Kom og syng med på vores vidunderlige danske sommersange om 
grønne bøgeskove og lyse sommernætter. Marianne Kragh er som 
altid ved flygelet, og vi serverer kaffe og te til sangen. 

en gåtur og en go´ historie
Onsdag 29. juni kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Ho-
vedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens biblio-
tekar Laura Michelsen læser en historie højt. Rikke Klæsøe møder jer 
kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og 
sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang. 

tÅRnbY KOMMUne
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Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

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

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Kammerlakajen som gratis 
e-bog på taarnbynet.dk

 
- Jeg har i min barndom hørt 
om mine aner og dem vil jeg 
gerne vide noget mere om, 
fortæller Svend Borg fra Tårn-
by.

- Derfor begyndte min 
hustru Nina og jeg at samle 
fotos, dokumenter og oplys-
ninger om dem. Vi har været 
byen rundt og jeg har taget 
mange af de fotografier, der 
er i en bog om min Oldefar 
Eduard Johannes Klein.

Når et menneske dør, er 
det som et bibliotek, der 

brænder. 
(Et afrikansk ordsprog)

Den megen research er ble-
vet til bogen Kammerlakajen, 
som tilbydes Tårnby Bladets 
læsere gratis som e-bog.

- Vi begynder med at for-
tælle lidt om oldefars forfæd-
re, hvor den første i slægten 

Klein, er født i 1784 i Skåne. 
Så følger vi ellers slægtens hi-
storie til nu. 

- Min oldefar, som havde et 
meget spændende liv, var min 
farmors far. edvard og hans 
bror Ludvig var med i krigen 
1864 og efter flere år i Den 
danske Flåde, blev de begge 
ansat hos de kongelige på 
Amalienborg, fortæller Svend 
og Nina Borg. 

Kammerlakaj og hushovmester
edvard blev kammerlakaj for 
kronprins Frederik, senere 
kong Frederik den 8. og Lud-
vig blev hushovmester hos 
prins Valdemar, som var bror 
til kronprinsen. 

- Min oldefar, der var ud af 
en Nyboder-slægt, giftede sig 
med sin kusine.

- Historien om oldefar ed-
vard fortæller vi, fordi vi også 
gerne vil give edvards efter-
kommere kendskab til deres 
aner og lidt historie, om hvor-
dan det var at leve dengang. 

Det kan måske også give 
inspiration til andre, så de kan 
gå i gang med at skrive deres 
slægtshistorie.

INFO:
e-bog på 94 sider kan 
hentes gratis på www.
taarnbybladet.dk under 
fanebladet ARKIVET

Min oldefar Eduard Johannes Klein

nYt fRa staDs- Og lOKalaRKivet
Glemmer Du nr. 3, 2016 har titlen:
VED DIGET 28 - Gården og slægten 
Gården ejes nu af Tårnby Kommune og kan fortælle historien om dengang Kastrup var 
en landsby.
Bladet kan hentes på bibliotekerne primo maj.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne, så længe oplag haves, eller hentes i en print-
venlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, så du 
får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

tÅRnbY KOMMUne

GEDEMARKEDET
Annoncering på GEDE-MARKEDET 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 
lopped-markeder. Husk at maile i 

god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af fastnet 
telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer. kan 
identificeres, optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de 
udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere 
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

LOPPEMARKED UNDER KASTANJETRÆERNE: 
Det årlige loppemarked under kastanjetræerne i 
rundkørslen på Thuja Allé lørdag 11. juni kl. 10-15. 
Kom og gør et godt kup af designertøj, porcelæn, 
musik eller noget helt andet…
Kontakt: 60 94 30 33 • Nille_elm@yahoo.dk

Redaktionen

Millioner til ildsjæle
Overalt i landet knokler tu-
sindvis af ildsjæle for det, 
de brænder for, og sammen 
udvikler de nyt liv, nye akti-
viteter og nye mødesteder. 
Ildsjælenes engagement ska-
ber stolthed, sammenhold og 
livskvalitet og fører til varige 
og bæredygtige forandrin-
ger i de lokalsamfund, som 
ildsjælene er en del af.

Nu har Realdania afsat 45 
mio. kroner til at bakke op 
om ildsjælenes store indsats 
over de næste to år med kam-
pagnen Underværker. 

Nye projekter søges.
Projekterne vil løbende blive 
udvalgt blandt de ansøgnin-
ger de oprettes på www.un-
derværker.dk over de næste 
to år. Samlet forventes op til 
80 store og små projekter at 
modtage støtte.
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ANGRY BIRDS - 2D, dansk tale                                   
28 – 29/5: kl. 13.30
4 – 5/6: kl. 13.30
11 – 12/6: kl. 13.30 fr. u. 7
ANGRY BIRDS - 3D, dansk tale
28 – 29/5: kl. 15.45
4 – 5/6: kl. 15.45
11 – 12/6: kl. 15.45 
X-MEN: APOCALYPSE - 2D                                        
27 – 31/5: kl. 17.15 t. o. 15
EN MAND DER HEDDER OVE                                   
27/5 – 8/6: kl. 18.00
9 – 15/6: kl. 19.30 t. o. 11
WARCRAFT, 3D                                                           
27 – 29/5: kl. 20.30
WARCRAFT, 2D
30/5 – 1/6: kl. 20.30
2 – 3/6: kl. 21.00
4 – 5/6: kl. 17.30
ALICE I EVENTYRLAND: BAG 
SPEJLET, 3D            
27/5: kl. 20.00
28/5: kl. 14.00 + 20.00
29/5: kl. 20.00 t. o. 11

ALICE I EVENTYRLAND: BAG 
SPEJLET, 2D
30/5 – 1/6: kl. 20.00
2 – 8/6: kl. 20.30
Doxbio:
DEN UNGE ZLATAN                                                    
1/6: kl. 17.30
Danmarkspremiere:
MONEY MONSTER                                                     
2 – 3/6: kl. 19.00
4 – 8/6: kl. 20.00
9 – 12/6: kl. 18.00  t. o. 11
Danmarkspremiere:
ROBINSON CRUSOE, 2D – dansk tale    
2 – 3/6: kl. 17.00
4 – 5/6: kl. 13.00 + 15.00
6 – 8/6: kl. 17.30
11 – 12/6: kl. 13.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
THE NICE GUYS                                                          
9 – 15/6: kl. 20.00

Danmarkspremiere:
DEN LILLE PRINS – dansk tale                                    
9 – 10/6: kl. 17.00
11 – 12/6: kl. 15.00
13 – 15/6: kl. 17.00
MIG FØR DIG                                                               
11 – 12/6: kl. 17.15
13 – 15/6: kl. 17.45  t. f. a.
Formel 1:
MONACO GRANDPRIX
29/5: løbstart kl. 14.00 – men vi viser 
optakt fra kl. 13.00
 
Programmet for perioden 16 – 23/6 kan ses 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten 
af uge 24, men vi ved allerede nu, at du kan 
glæde dig til Danmarkspremiererne på:
URMAGEREN 16/6, NOW YOU SEE ME: THE 
SECOND ACT 16/6 og INDEPENDENCE DAY: 
RESURGE 23/6.

EN MAND DER HEDDER OVE 
Folk kalder Ove ’bitter’ og ’en nabos værste 
mareridt’. Men Ove er for helvede ikke 
bitter, bare fordi han ikke smiler fra morgen 
til aften! Der er heller ikke meget at grine 
af, når Ove hver morgen står tidligt op og 
går en inspektionsrunde i kvarteret. Flytter 
cykler, rusker i låste døre og kvalitetstjekker 
naboernes affaldssortering i skralderummet. 
Men den dag, hvor den højgravide og 
temperamentsfulde Parvaneh og hendes familie 
flytter ind i rækkehuset overfor og parkerer 
baglæns lige ind i Oves postkasse, bliver 
begyndelsen på en morsom og rørende historie 
om værdien af kvalitetsværktøj, uventet 
venskab, kærlighed, herreløse katte og kunsten 
at bakke med en anhænger. 

WARCRAFT
En magisk portal giver orkerne fra den døende 
planet Draenor mulighed for at invadere det 
magiske rige Azeroth. Troldmændene, der 
våger over Azeroth fra deres citadel Dalaran, 
er ikke længere i stand til at beskytte denne 
verden og kongen af Stormwind må kalde 
alle racer i Azeroth til hjælp for at imødegå 
truslen; mennesker, elvere og dværge. Men 
linjerne er ikke klare, for på begge sider er der 
enkelte, der følger deres egen dagsorden og 
har svingende loyalitet. Når det drejer sig om 
overlevelse eller udslettelse, er det ikke let at 
dømme om godt og ondt.

ALICE I EVENTYRLAND: 
BAG SPEJLET 
Alice Kingsleigh har været ude at sejle i tre 
år. Da hun vender tilbage til London, falder 
hun over et magisk spejl og vender tilbage 
til den fantastiske verden i Underland. Alice 
genforenes med sine venner kaninen, kålormen 

Absolem, den hvide dronning og filurkatten 
og skal nu redde den gale hattemager og hele 
Underland, før tiden løber ud. 

DEN UNGE ZLATAN
Et ungt talent, der lever under konstant pres; 
fra holdspillere, der synes, han kun spiller 
for sig selv, til managers som sender ham 
på bænken, og fra hans far, der fortæller sin 
18-årige søn, at “Du er ingenting. Du er intet, 
hvis ikke du lykkes internationalt”. Gennem 
sjældne optagelser følger vi den unge spillers 
vej fra ghettoen til superstjerne på den 
internationale fodboldhimmel. Filmen er med 
helt tæt på i de afgørende år fra hans debut 
hos Malmö FF i 1999 gennem de konfliktfulde 
år hos Ajax Amsterdam og op til hans endelige 
gennembrud hos Juventus i 2005.

MONEY MONSTER
Den noget selvfede og kræmmerlignende tv-
vært Lee Gates har sit eget tv-show, som har 
gjort ham landskendt og ikke mindst til den 

Filmoversigt 

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

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 
til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 
til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid 
åbner biografen 30 min. 
før første film starter.
BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpris 75,- kr.

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

©
 D

ox
bi

o

DANMARKS-
PREMIERE
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store guru indenfor hvor og hvad, man skal 
investere sine penge i.
Heldet ser imidlertid ud til at være sluppet op, 
da et af de børsnoterede selskaber, han har 
anbefalet på det varmeste, pludselig og uden 
forudgående varsel krakker. 
Lee Gates’ egen verden går fint videre uden 
de store problemer, og han fortsætter sit show 
med et smil, mens aktiekursen rutsjer nedad. 
Men en vred og hævnlysten aktieinvestor, som 
har investeret hver en krone i det krakkede 
selskab, sniger sig ind i studiet, og tager såvel 
studieværten som kameraholdet som gidsler. 

ROBINSON CRUSOE
På en lille eksotisk ø bor Tirsdag med sine 
finurlige venner i paradis. På trods af det, 
drømmer Tirsdag om at komme ud og opleve 
resten af verdenen. Efter et voldsomt stormvejr 
vågner Tirsdag og hans venner op til et nyt 
væsen på stranden: Robinson Crusoe. Tirsdag 
ser straks Robinson Crusoe som sin vej ud i 
verdenen, og snart ser Robinson Crusoe også, 
at dyrene er hans eneste mulighed for at 
overleve på øen.
Robinson Crusoe og hans nye dyrevenner 
falder snart ind i en fin harmoni med hinanden 
indtil en dag, hvor freden bliver brudt af to 
onde katte, som prøver at overtage øen…

THE NICE GUYS
Den noget vingeskudte privatdetektiv Holland 
March og den hårdtslående inkassator tvinges 
til at samarbejde om at opklare en sag om en 
ung kvinde, der er meldt savnet. I forbindelse 
med deres opklaring afdækker de en rystende 
forbryderisk sammensværgelse, som rækker 
langt ind i Los Angeles’ mest indflydelsesrige 
cirkler.

DEN LILLE PRINS
I en meget voksen verden bor en lille pige med 
sin mor og forbereder sig på at blive en god 
voksen. Deres nabo, Piloten, inviterer pigen 
indenfor i et helt særligt univers, hvor alt kan 
ske - det sted hvor Den lille prins fra Antoine 
de Saint-Exuperys historie lever. Nu begynder 
en magisk og betydningsfuld rejse, hvor den 
lille pige omfavner sin barndom og erfarer, 
at kun med hjertet kan man se rigtigt. Det 
væsentlige er usynligt for øjet.

MIG FØR DIG
26-årige Louisa “Lou” Clark’s liv er blottet 
for kurs eller plan og den lettere excentriske, 
kreative kvinde glider fra det ene ligegyldige 
job til det næste, for at hjælpe familien med at 
få økonomien til at hænge sammen. 
Hendes normalt glade og positive attitude 
bliver dog alvorligt udfordret, da hun kaster 
sig ud i sit seneste karriereskift, hvor hun 
skal pleje og passe den velhavende unge 
bankmand, Will Traynor. 
Han har nogle år tidligere mistet førligheden, 
efter en dramatisk ulykke, som på et 
splitsekund ændrede hans liv for altid, og er 
nu tvunget til et liv i rullestol. Will har mistet al 
eventyrlyst og livsglæde og er nu forandret til 
en kynisk og sortseende mand uden mål eller 
fremtid. 
Sammen kaster de sig ud i en række 
eventyrlige begivenheder, hvor både Lou og 
Will oplever mere end de havde drømt om og 
til deres overraskelse finder, at deres liv – og 
hjerter – byder på så meget mere, end de i 
deres vildeste fantasi havde forestillet sig.
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Næste udgave af Tårnby Bladet 
udkommer fredag 24. juni  

og dækker redaktionelt juli 2016. 

Deadline er mandag 20. juni 2016 
kl. 10 formiddag.
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Stjerner i Natten
Op mod 4000 glade mennesker flokkedes på Naturcenter 
Amager til Stjerner i Natten - kultur i Tårnby fredag 20. maj. 

Til  smuk musik, fede rytmer, kraniekogning, akrobatik, 
mad fra hele verden og meget mere og vejret holdt hele af-
tenen igennem. 

Arrangørerne siger tak for en dejlig aften og lover vi er 
der igen til næste år, dato følger.

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

BILLEDTEKST
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRæLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

FODTERAPI

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

Jagten på de japanske kirsebær
Det var nemt at finde en vinder 
af foto-konkurrencen og det 
bedste foto af de japanske kir-
sebær

Redaktionen

Der var kun en indsender af kir-
skebær-foto, men om det skyldes 
præmien bestående af et kilo 
søde danske kirsebær og en fla-
ske Kijafa (hvis de stadig produ-
ceres) eller opgaven var for svær 
ved vi ikke.

Men i al fald var det vores me-
get flittige bidragyder fra Ama-

ger Fotoklub, Kurt Pedersen, som 
leverede tre smukke foto. Det er 
ikke ukendt, at Kurt leverer gode 
foto såvel teknisk som motiv-
mæssigt, så vi har det ikke skidt 
med at kåre ham som vinder.

Vi var også ude i et andet pro-
blem, da en læser rejste tvivl om 
den allé af japanske kirsebær-
træer på Bispebjerg kirkegård, 
som var anledning til konkur-
rence. Den allé stod i fuldt flor 
næsten en måned før ”vores” al-
léer. Og jo! Det er japanske kirse-

bær, men der 
er forskel på 
blomstrings-
tiden om det er små-
blomstrede eller storblomstrede 
træer. Så blev vi så kloge - det 
gør man generelt af at læse Tårn-
by Bladet skulle vi hilse fra os 
selv og sige.

Tillykke Kurt. Vi nyder dit bil-
lede og håber du nyder din præ-
mie, som bliver overrakt efter 
aftale.

Vinderfoto

DDL’s formand Janne Boye Niemelä overrakte 
prisen Årets Viggo til Nanna Wulff, th. 

Nanna Wulff fra Kulturhuset Kastrup Bio hyldes for 
tekster på danske film. Danske Døves Landsforbund, 
DDL, har tildelt årets Viggo til biografleder Nanna 
Wulff fra Kulturhuset Kastrup Bio. 

DDL’s formand Janne Boye Niemelä overrakte pri-
sen til Nanna Wulff. Nanna modtager prisen, fordi 
hun i mange år har sørget for undertekster på dan-
ske biograffilm, også i prime time. 

Undertekstningen betyder, at døve får mulighed 
for at se danske film i biograferne på lige fod med 
alle andre borgere. I dag er der flere biografer, som 
viser danske film med undertekster, men Nanna vi-
ste vejen.

årets Viggo gives til personer, der gør en særlig 
indsats for at åbne døre for døve i det danske sam-
fund. 

- Nanna Wulff løftede et ansvar for at gøre bio-
graffilm tilgængelige for døve, da ingen andre ville, 
sagde DDL’s formand Janne Boye Niemalä. 

Bølgebryder for de døve.
- Nannas indsats har sat gang i en bølge, der for-
håbentlig vokser sig endnu større, så alle danske 
film kommer med undertekster som standard. Vi vil 
gerne sige tusind tak til Nanna for at gøre danske 
biografer mere tilgængelige for døve.

- Jeg synes, der skal være lige adgang til film i bio-
grafen for alle mennesker, sagde Nanna Wulff ved 
modtagelse af prisen. 

- Det skal ikke være sådan, at man eksempelvis 
kun kan komme her på et tidspunkt, hvis man vil 
se danske film med undertekster. Der skal være 
valgmuligheder for alle. Jeg er meget glad og tak-
nemmelig for prisen, og nu er jeg kun endnu mere 
motiveret for at sørge for endnu flere undertekster 
i fremtiden.

Prisen
årets Viggo er en pris, som DDL uddeler hvert år til 
en person eller organisation, der har gjort en sær-
lig indsats for at forbedre døves vilkår i samfundet.  
Sidste års modtagere var Stine Brix og Lars Barfoed, 
som modtog prisen som en tak for deres store ar-
bejde i forbindelse med anerkendelsen af dansk 
tegnsprog, som blev vedtaget ved lov 13. maj 2014.

Danske Døves Landsforbund (DDL) er døves inte-
resseorganisation og har ca. 3000 medlemmer. DDL 
arbejder for at sikre døve bedre levevilkår i samfun-
det. 
 tsp

Årets Viggo til Nanna Wulff
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KØBENHAVN S
Holmbladsgade 76
2300 København S

Tlf. 3630 1555

KASTRUP
Kongelundsvej 264

2770 Kastrup
Tlf. 3630 1555

Med venlig hilsen

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Telefon:

Mail: 

Udfyld kuponen og afl ever den senest 15.06.2016
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Gæt krydsord og vind en skøn sommerkurv – værdi 1000,- kr!




