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Mænds
Mødesteds
muligheder
Det nye initiativ, Mænds Mødested, kom rigtig godt fra
start, da der til et indledende
møde dukkede over 50 interesserede mænd op i Lille Bio.
Mie Møller Nielsen, fra Forum for Mænds Sundhed, fortalte om baggrunden for initiativet Mænds Mødesteder
og Per fra Stevns delte deres
gode erfaringer.
Senere fortalte Jes Aagaard
fra Naturcenter Vestamager
om naturen som et aktivt sted
at bruge, og Jes Dorph-Petersen gav et meget personligt
oplæg om op- og nedture
knyttet til både hans arbejdsliv og private liv. Det var fint
at høre, hvordan ensomhed,
depression og problemer med
alkohol kan ramme alle.
Eftermiddagen sluttede af
med et rigtigt mandemåltid,
super gode pølser med mos
og andet godt tilbehør, hindbærbrus og cocio, hyggesnak.
Foto: Ole Gjedved

Nye møder er aftalt.
Se side 18
Ørne over Vestamager måske går de på vingerne
igen på søndag.
©Naturfotograf Martin Rivero

Besøg vores ørne
Siden 2013 har et havørnepar holdt til på Kalvebod
Fælled. På søndag kan de
besøges
På Ørnens Dag inviterer Dansk
Ornitologisk Forenings (DOF)
garvede fuglekiggere på ørnetur i Naturpark Amager. Det
giver mulighed for at opleve
”den flyvende dør”, lige op ad
hovedstaden.
- Vi håber naturligvis på
dejligt vejr, og at havørnene
er hjemme denne dag, fortæller Vicky Knudsen fra DOF.

- Ud over havørne byder
lokaliteten på dådyr og en
masse andre spændende fugle såsom forskellige ænder,
rovfugle, gæs og svaner.
Ligeledes har der hele
vinteren holdt en sjælden
høgeugle til i Kongelundsskoven, som blot ligger et par
kilometer fra Klydesøen, hvor
Ørnens Dag afholdes. Den er
måske stadig på plads sidst i
februar?
Så uanset hvad, er der nok
at kigge på denne sidste søndag i februar.

Repræsentanter fra DOF står
klar med teleskoper og kikkerter, for at fortælle succeshistorien om den genindvandrede havørn samt svare på
fuglespørgsmål i fugletårnet
ved Klydesøen.
Dagen er arrangeret af DOF
i samarbejde med Friluftshuset ved Naturcenter Amager,
hvor der på dagen både fejres
fastelavn, men også er mulighed for at leje kikkerter og
cykler.
Så hvorfor ikke kombinere
fastelavn med en tur ud i naturen bagefter, for at se efter
Danmarks største vingefang?

INFO:
Det sydlige fugletårn på
dæmningen af Kalvebod
Fælled.
Søndag 26. februar fra kl.
10-14.
P-mulighed for enden af
Frieslandsvej og gå der fra.
www.ørnensdag.dk
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Nogen passer på os
Et massesammenstød på
Øresundsbroen og truslen
om oversvømmelse er kun
to opgaver for Beredskabet

Af Terkel Spangsbo

Engang hed det bare brandvæsenet eller Falck - i helt
sjældne tilfælde Civilforsvaret og så var vi som borgere
også dækket ind ved ulykker,
sygdom og i stormvejr.
Det er blevet mere kompliceret, men de mange væsener eksisterer stadig. Brandvæsenet hedder nu Beredskabet, men dem er der så
også flere af. Det lokale beredskab, som i folkemunde
kaldes Tårnby Brandvæsen
og det statslige Rednings-

beredskab, som engang hed
Civilforsvaret.
En ambulance eller sygetransport blev klaret af Falck,
hvis man da ikke er så gammel, at det kunne være Zonen, som rykkede ud. Nu er
den slags delt mellem flere
aktører som Hovedstadens
Sygehusvæsen og kommunerne.
I mange tilfælde er den
daglige sikkerhed ikke noget,
vi behøver at tænke på. De er
der, når vi har brug for dem,
væsenerne.
Tårnby Bladet forsøger i
denne udgave at give et billede af de systemer, som
passer på os og rykker ud, når
der er behov. Vi koncentrerer
os om det nære. Helt andre
systemer træder i kraft, hvis
vi udsættes for krig eller nationale og kommunegrænse
overskridende hændelser.
Vi lover ikke, at billedet
står mere klart efter vores
mange artikler, men forvirringen ligger nok på et højere niveau.
Se siderne 4-14

Lidt kongelig ….
AT VÆRE ELLER HVAD ELLERS? Er man dansk
med rødder i Jylland og en ukendt famlie i Argentina? Når jeg netop på ferie i Jylland skulle spille smart køvenhavner-snude kaldte jeg
mig selv amagerkaner. Det lød virkelig Hopalong Cassidy-agtigt på jysk. Hvilket minder
mig om caféen i Aarhus, som ville kalde sig
Café Jorn som en hyldest til kunstneren Asger
Jorn, der havde rødder i Silkeborg. Det måtte
de ikke hedde, så i stedet kaldte de sig Café
Jorden, sig det på jysk og fortæl mig, hvem
der lo sidst og højest.

Afrikansk kunst i Havnegalleriet

Georges da Silva udstiller masker og figurer i træ, tekstiler,
smykker og andre kuriositeter.
Havnegalleriet, Dragør, fredag 10. marts – torsdag 16.
marts.

Sjælden zebrahaj

I akvariet bag koralrevet svømmer der lige nu to verdensnyheder rundt. Der er tale om to zebrahajer, der ikke ligner dem,
vi kender.
Zebrahajen har fået sit danske navn, fordi den som lille har
striber ligesom en zebra. Når den vokser, forvandler striberne
sig gradvist til prikker, så den som voksen har et gulligt udseende med massevis af mørke prikker, men de nye beboere ser
anderledes ud – de har nemlig hverken striber eller prikker.
De to farvevarianter af zebrahajer er udstillet på Den Blå
Planet som det første sted i verden.

Genopstiller

Peter Skaarup genopstillet som Folketingskandidat for DF i
Københavns Storkreds og oplyser i den forbindelse, at hans
vigtigste mærkesager er øget tryghed og omsorg for københavnerne. Han ønsker mere politi i gaderne og bedre kriminalpræventiv indsats kombineret med hårdere straffe og udvisninger af udenlandske kriminelle.
Peter Skaarup har repræsenteret Københavns Storkreds siden 1998. Næste folketingsvalg skal senest afholdes i foråret
2019.

Tak fra Parkinson

- På denne måde vil jeg gerne, på vegne af alle medlemmer
af Parkinson Klub Amagerland, sige tak for den meget flotte
indsats i forbindelse med kundernes frivillige bidrag (i form
af ”poletter i bøtten”) under støttekampagnen for lokale foreninger, lanceret af Super Brugsen, Tårnby Torv, skriver Simon
Dixon, formand for Parkinson Klub Amagerland.
- Vores bøtte blev næsten fyldt op med det resultat, at
Klubben blev beæret med et bidrag på over 5000 kr.
- Jeg kan forsikre jer om, at pengene vil blive brugt til at
gøre tilværelsen for vores Parkinson ramte og deres pårørende lidt lettere. Tusind tak til alle, der har bidraget, slutter
Simon Dixon.

Rekordår på broen

Vejtrafikken på Øresundsbroen steg i hele 2016. Resultatet
blev et overskud på 1.020 millioner kroner. Det er en stigning
på 121 millioner sammenlignet med 2015.
I juli blev der sat to rekorder: Antal køretøjer på ét døgn
(31.483 køretøjer 30. juli) og antal køretøjer på én måned
(834.534 passager).
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JEG KAN NÆPPE KALDES ROYALIST. Mine træf
med kongehuset begrænser sig til sammen
med et tv-hold, jeg boede på hotel med, at
gå til hånde i Gråsten slotshave før et gymnastikstævne. Her blev jeg med hustru smidt
ud, da vi ikke havde DR-indentifikationskort.
Senere skulle jeg deltage i jubel-rullen ved
kronprinsesse Margrethes bryllup. Det er noget med at stå på et krigsskib og vifte med
militærhatten, kaldet en hus. Jeg gik til tandlæge i stedet.
JEG BLEV LIDT MERE INTERESSERET i den norske kongefamilie efter at have set filmen Kongens Valg med Jesper Christensen som kong
Håkon XII. Interessen blev fulgt op, da der var
omtale i min avis af den nuværende konges
80 års fødselsdag. Han hedder Harald V.

DER ER TRODS ALT LIDT MERE Langt højere
bjerge-filosofi over den danske beskedenhed
med Frederikkerne og Christianerne.
MEN DET VAR SLET IKKE DET, der gjorde mig
lettere royal. Det var et citat fra Haralds 25års regeringsjubilæum. Han sagde:
- NORDMÆND ER ENGAGEREDE UNGE og livserfarne gamle. Nordmænd er enlige, skilte,
børnefamilier og gamle ægtepar. Nordmænd
er piger, der kan lide piger, drenge, der kan
lide drenge og piger og drenge, som kan lide
hinanden.
- NORDMÆND TROR på Gud, Allah, Alt og Intet… nordmænd er nordlændinge, trøndere
og sørlændinge – og folk fra andre religioner.
Nordmænd er indvandret fra Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, Somalia og Syrien.
OG SÅ HENVISER KONG HARALD til sine egne
bedsteforældre, der er indvandret fra Danmark og England for 112 år siden som prins
Carl (døbt Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel) og Maud Charlotte Mary Victoria
af Sachsen-Coburg-Gotha.
- VI SKAL HUSKE, at vi trods forskelligheder
er ét folk, Ét Norge, sagde kong Harald. Ikke
overraskende vakte talen opmærksomhed
langt uden for Norges grænser.

HVORDAN MAN NUMMERERER KONGERNE
i Norge, når man foreløbig kun har haft tre
selvstændige af slagsen, ligner det svenske
praleri med blandt andet Erik XIV (14.), der
blev konge i 1560, uden at der havde været
en Erik tidligere.

JEG TRÆKKER DENNE UDTALELSE FREM for at
sige, at skulle vi få en præsident ved lejlighed, så kunne vi genimportere de norske royale efterkommer af dansk æt.

Bare man får ret

samtale dybest set rummer et overflødigt
S. Ikke desto mindre er det den almindelige
betegnelse – så almindelig, at den optræder i
Den Danske Ordbog:
MUS-samtale el. mus-samtale sb. fk. (årlig) samtale mellem en leder og en ansat
med henblik på diskussion og vurdering af
den ansattes arbejdsforhold, trivsel, udviklingsmuligheder og -ønsker, nuværende og
fremtidige arbejdsopgaver m.m.; fork MUS
synonym medarbejdersamtale, medarbejderudviklingssamtale.
- Det er derfor nok svært at komme væk fra
– og der er lignende eksempler: ordet hjertekardiogram er for eksempel så udbredt, at
man kan finde det på Rigshospitalets hjemmeside. Cardio- betyder så vidt jeg ved noget, der har med hjertet at gøre …
Det forbliver så en Sisyfos-opgave, så jeg
opgiver kampen, men det gør ikke så meget,
bare jeg ved, at jeg har ret.
Spanger
PS: I øvrigt underskrev Bjarne Schilling sig
med titlen Læsernes Redaktør, altså to store
bogstaver. Den var ikke gået her i foreningen.

På en redaktion, er det ubetinget redaktøren
som bestemmer også, når det handler om retskrivningen. Men det er også dejligt, når man
bliver bakket op af en fagmand, hvilket skete,
da jeg skrev til læsernes redaktør i Politiken,
Bjarne Schilling. Jeg skrev:
- Er det mig, der er ordkrakiler eller er det
noget vrøvl, når bo.sondergaard@pol.dk provokerende (hvis jeg har ret) lige skråt op over
onsdagens Fejl og mangler omtaler, at mænd
er dårlige til MUS-samtaler. Jeg er af den opfattelse, at M,U,S står for Medarbejder Udviklings Samtale og så nærmer det sig vås eller
det der hedder dobbeltkonfekt eller mere fint
pleonasme. Jeg erkender, der kan være danske dialekter, hvor ordet MU-samtaler med
et langt trukket u kan dække over, hvordan
nogle opfatter samtalerne, som det rene kosprog og tidsspilde, men på tryk hedder det
vel MU-samtale.

Svaret kom promte:
- Du har selvfølgelig ret i, at begrebet MUS-

HIPHIP og vift med et flag - men hvilket?
Terkel Spangsbo

16.500 husstandsomdeles,
resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset,
Udstillingscenter Plyssen, oa.
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40 års jubilæum i Tårnby Kommune
Tårnby Kommunes kommunaldirektør Klavs Gross kan onsdag 1. marts
2017 fejre 40 års jubilæum i kommunen
Klavs Gross er 66 år og blev cand.jur.
i 1977 fra Københavns Universitet og
umiddelbart herefter ansat som juridisk sagsbehandler i Kommunalbestyrelsens Sekretariat i Tårnby Kommune.
Samme år bosatte familien sig i kommunen.
I 1981 blev han leder af kommunens Organisations- og Personaleafdeling for derefter at vende tilbage
til Kommunalbestyrelsens Sekretariat
som sekretariatschef i 1988.
I 1993 tiltrådte Klavs Gross som
kommunaldirektør, efter Villy Mogensens pensionering. Han har siden
1994 som kommunaldirektør haft et
nært og tillidsfuldt samarbejde med
kommunens borgmester Henrik Zimino.

Forandringstider
I Klavs Gross’ tid som kommunaldirektør har Tårnby Kommune været gennem store forandringer – det gælder
blandt andet på det infrastrukturelle
område – en udvikling som han har
fulgt tæt og lagt en stor indsats i.
Han har gennem alle årene deltaget
aktivt i udviklingen af de fælleskommunale selskaber, som Tårnby indgår i.
Ligeledes har han arbejdet ihærdigt

Tårnby fjerdesidst
Det hører til sjældenhederme, at
man praler af at ligge på en fjerdesidste plads, men når det drejer sig om at have landetsfjerde
laveste kommuneskat er det en
positiv ting
2017 har igen budt på en skattesænkning i Tårnby, denne gang på
0,2 procentpoint. Og det betyder,
at kommunen nu har den fjerde laveste personskat i landet.
Kun Rudersdal, Gentofte og Frederiksberg har nu en lavere kommunal personskat end Tårnby.

Mærkbart hos borgerne

Klavs Gross (tv.) til højbords ved kommunalbestyrelsesmøderne. I midten
borgmester Henrik Zimino ved siden af økonomichef Johnny Sell.

for Tårnbys position som en attraktiv
erhvervskommune, ligesom han i tæt
samarbejde med det politiske system
har arbejdet for at få nye attraktioner
til lokalområdet – her skal ikke mindst
nævnes Den Blå Planet. Han har plads
i bestyrelsen for Bygningsfonden Den
Blå Planet.
Klavs Gross har derudover i en årrække varetaget hvervet som formand
for kommunens husleje- og beboerklagenævn.
I dagligdagen er hans arbejde præget af både synlighed, konsekvens,
kvalitet og et stærkt engagement.

Klavs Gross lægger stor vægt på stabilitet og driftssikkerhed i organisationen. Det afholder ham dog ikke fra at
være optaget af at forbedre og udvikle
den offentlige service, ligesom han
lægger stor vægt på datasikkerhed,
digital udvikling og borgerservice.
tsp
I anledning af jubilæet holdes
reception på Tårnby Rådhus,
Kommunalbestyrelsens mødesal,
onsdag 1. marts fra kl. 13 – 15.

Det er sådan, at en gennemsnitsfamilie med en indtægt på 600.000
kroner om året vil have omkring
1000 kroner mere om måneden til
sig selv i Tårnby frem for i en kommune som eksempelvis Vallensbæk – alene på grund af den noget
lavere skatteprocent.
- Jeg er sikker på, at det vil være
nyt for mange. Også grundskyld
og andre ting spiller ind, men det
kan være fornuftigt at udvide sine
søgekriterier, når man søger bolig ,
siger Ann Lehmann Erichsen, som
er forbrugerøkonom i Nordea, til
Ritzau.
- Tårnby ligger for eksempel tæt
på storbyen og tæt på vandet, og
man behøver måske slet ikke at
have bil på grund af metroen.
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Hidtil største ulykke på Øresundsbroen
Både dansk og svensk
beredskab kørte til
assistance ved de to
harmonikasammenstød med
10-12 biler involveret. Foto:
øresundsbron.

starter
harmonikasammenstød nummer to.

Sjældent uheld/ulykker på
broen

Ikke et, men to harmonikasammenstød på broen
Vores artikler i denne udgave
om beredskabet i Tårnby skulle vise sig frygteligt aktuelle.
Øresundsbroen blev en
tidlig morgen midt i februar
cirka klokken kvart i otte ramt
af den hidtil største ulykke siden broen åbnede i juli 2000.

10-12 biler var involverede
og 14 personer måtte på hospitalet.
Redning og oprydning involverede beredskaberne fra
både Tårnby og Malmø.
Ulykken medførte, at broen
var spærret i begge retninger,
og ifølge svensk politi var der
tale om to på hinanden følgende trafikulykker, skriver

Ritzau.
Det første sammenstød
skete, da en bil kører op i en
lastbil og derefter selv rammes af bagfrakommende, som
ikke opdager ulykken. Dette
medfører at flere biler stopper reglementeret op, men
det overser en bilist i en heftig sportsvogn, som rammer
en holdende bil og dermed

- Det er en af de største ulykker, som har været på broen,
udtalte Anders Kindberg fra
Räddningstjänsten Syd til nyhedsbureauet TT.
Det gør ulykken til den
mest omfattende på forbindelsen, siden den åbnede i år
2000.
- I 2005 skete der en busulykke med otte let skadede
personer, og så har vi tidligere
haft et mindre harmonikasammenstød. Men overordnet
set har vi været forskånet for
alvorlige ulykker, siger Ulla V.

Eilersen, miljø- og sikkerhedschef på Øresundsbron.
De to harmonikasammenstød skete umiddelbart før
højbroen i retning mod Sverige på den svenske side.
Derfor var dansk politi ikke til
stede ved ulykkesstedet, men
kun svensk politi, oplyste
vagtchefen ved Københavns
Politi.
Der var dog redningspersonale fra både Sverige og Danmark til stede ved ulykkesstedet, som det er sædvanen,
uanset hvor på forbindelsen,
ulykken er sket.
De tilskadekomne blev kørt
til henholdsvis Rigshospitalet, Hvidovre og Amager Hospital samt til Skånes universitetssygehus i Malmø.
Sporet i retning mod Danmark blev først åbnet kort
før klokken 10.30 og omkring
klokken 11 blev broen genåbnet for trafik i begge retninger.
Jli

Farvel til Hilton – goddag til Clarion og Comfort
Fra 2020 får lufthavnen 500
ekstra værelser, når den
norske hotelkoncern Nordic
Choice Hotel slår dørene op
for et spritnyt Comfort Hotel
Tekst og foto:
Jesper Israelsen

Som en anden rockstjerne
iført læderbukser med tværgående lynlåse og afslappet
blazer var det den på alle
måder karismatiske hotelmatador Petter A. Stordalen,
der løb med det meste af
opmærksomheden ved det
seneste pressemøde i lufthavnen. Med store armbevægelser fortalte han om de nye
hotelplaner.
Fra 1. april overtager den

norske hotelkæde Nordic
Choice Hotel nemlig det nuværende 5-stjernede Hiltonhotel, som i den forbindelse
skal renoveres for et større
millionbeløb. Samtidig skifter
Hilton navn til Clarion, som
er den norske hotelkædes
betegnelse for deres luksus
high-end hoteller.
Samtidig og lige ved siden
af det nyrenoverede Hotel
Clarion bygges et helt nyt
såkaldt Comfort Hotel med
500 værelser og et konferencecenter på godt 3000 kvadratmeter. Det bliver en samlet investering til næsten en
milliard norske kroner eller
omkring 800 millioner danske
kroner.

Petter Stordalen sammenlignede det nye hotel med
indretningen af et af de store
Airbus 380 fly:
- Alt for mange lufthavnshoteller satser i dag på businessclass-kunderne,
men
glemmer helt de 500 pas-

Endnu findes ingen modeller af det forventede hotel.
Modellen skal blot illustrere, at det kommende Comfort hotel
også får et arkitektonisk særpræg.

sagerer, der sidder bagest i
kabinen. Det er dem, vi henvender os til med det nye Hotel Comfort. Det skal være for

Royal Arena holder Åbent Hus
søndag den 26. februar 12-18
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Kom ind og se arenaen bag kulisserne. Gratis adgang. Billetter bestilles via www.ticketmaster.dk

alle – også Tårnby og Kastrups
indbyggere. De skal være meget velkomne til at komme
forbi og nyde en drink i baren

Norske Petter A. Stordalen er på alle
måder en karismatisk person. Med
store armbevægelser fortalte han om
sine nye, store hotelplaner.

eller endda bare for at bruge vores internet.
Det nye Comfort-hotel kommer til
at ligge øst for Clarion, så det bliver
nemt at komme til og fra både fly, metro og tog.
Nordic Choice Hotels driver i dag
over 190 hoteller og har 13.000 medarbejdere, og fremover vil en del af
dem sikkert også komme fra Tårnby og
omegn.

Indsats for hjemløse
Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden har besluttet, at tilbyde
Frederiksberg, Tårnby og Dragør
Kommune mulighed for at indgå i et
samarbejde med Gadeplansteamet
om hjemløse borgere
Tårnby kommunes sundheds- og omsorgsudvalg behandlede på sit møde
i januar tilbuddet om samarbejde
med Regionens Psykiatriske Gadeplansteam og besluttede at anbefale
økonomiudvalget at indgå i projektet.
Samtidig sendtes forslaget i høring i
Handicaprådet.
De seneste tal fra 2015 viste, at
Tårnby Kommune havde 11 hjemløse borgere, heraf 6 på gaden og 5
på natvarmestuer og herberg. 65 pct.
skønnes at have et misbrug og 30 pct.
skønnes at have både et misbrug og en
psykiatrisk lidelse. Til de 11 hjemløse
borgere kan så lægges yderligere 22
borgere, der var uden permanent bolig, men som for størstepartens vedkommende boede midlertidigt hos
familie og venner.
Forvaltningen skønner, at det faktiske antal hjemløse på nuværende tidspunkt er væsentligt større, idet bl.a. de
ændrede lofter på overførselsindkomster presser visse grupper af borgere.

Konkret initiativ
Regionens
psykiatriske
gadeplansteam er udgående og møder de

vv

Kastrup

hjemløse, der hvor de tilbringer dagligdagen: På gaden og i herberger.
Ofte er der tale om svært psykotiske
patienter, som har levet på gaden i
årevis uden behandling. Mange har
mere end bare en enkelt diagnose, lider samtidig af psykisk sygdom og har
ofte også et misbrug, som skal håndteres på tværs af sektorer. Psykiatrisk
Gadeplansteam arbejder bl.a. ud fra
princippet om ”tag over hovedet”.
Dvs. at de første skridt handler om at
få en permanent bolig eller ophold på
herberg eller botilbud efter serviceloven. Der er stor efterspørgsel efter
almene boliger og aktuelt er 14 borgere indskrevet på forsorgshjem, som
koster ca. 250.000 pr. år og et midlertidigt botilbud koster ca. 600.000 kr.
pr. år.

Økonomi
Voksenhandicapområdet har i Tårnby
de seneste år været under økonomisk
pres grundet stigende efterspørgsel
efter sociale foranstaltninger. I 2017
er der budgetteret nettodriftsudgifter
på 1.9 mio. kr. til forsorgshjem og 38
mio. kr. til midlertidig botilbud.
Det Psykiatriske Gadeplansteam
forventes at opsøge borgere, der endnu ikke er kendte og det vil medføre
udgifter til f.eks. boliger, botilbud og
forsorgshjem, som ikke er indeholdt i
budgettet på nuværende tidspunkt.

Ekulf: Ekulf Fuktisar er sukkerfrie sugetabletter som stimulerer spytproduktionen.

De kan anvendes efter måltider eller ved behov.
Ekulf Fuktisar sugetabletter findes i smagene: æble, solbær, lakrids, pebermynte, citron og skovjordbær.

Før pris: 74, - kr. nu 49,50 kr.
Apovit:

Apovit 50+ er en multivitamin tablet til personer
fra 50 år. Tabletterne indeholder 12 vitaminer og
9 mineraler.

Før pris: 189,50 kr. nu: 149,50 kr.
Apovit:

APOVIT Multi er en multivitamintablet, der dækker behovet for
vitaminer og mineraler. APOVIT Multi indeholder 11 vitaminer og 9
mineraler. APOVIT Multi er beregnet til voksne og børn fra 11 år.

Før pris: 99,50 kr. nu: 75,00 kr.

Pikasol:

Pikasol fås i 4 varianter: Premium, antiopstød, kolesterol
og med ingefær. Spar nu 20%

Før pris: 149,95 nu 119,95.
Aktivitet på apoteket:

Få huden klar til din konfirmation

Vi står klar til at vejlede dig i ansigtspleje, så du kan være klar til din store dag.
Det foregår mandag 6. marts og mandag 3. april på Kastrup apotek samt torsdag 9. marts og
torsdag 6. april på Dragør apotek.
Vi glæder os til at se dig.

Endelig kan vi præsentere

Vi gør det muligt for dig at bestille din medicin og andre apoteksvarer fra din computer, tablet
eller mobil.
Vi pakker og stiller det klar til dig - eller sender det til din adresse. Det er helt op til dig.
Du kan altid se om vi har medicinen på lager og hvordan den ser ud.
På www.dinapoteker.dk kan du handle trygt og nemt.

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

Velkommen på Kastrup Apotek
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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
Søndage lukket

Vi har modtaget:

Trafikstøj overskrider grænseværdier
Problemet er værst på den
del af Strandvejen, som ligger
i Tårnby Kommune, afslører
Miljøstyrelsens målinger.

Af Jonas Vadstrup,
Søvænget 1, 2770 Kastrup
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De senere år er trafikken på
Amager Strandvej taget til i
en sådan grad, at den nu overskrider de vejledende grænseværdier for støj med flere
længder.
Af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier fremgår det nemlig, at støjen i
bolig- og rekreative områder
ikke bør overstige 58 dB.
Ikke desto mindre har trafikstøjen på Amager Strandvej
for længst overskredet den
grænse. Støjen overstiger sågar grænsen på 75dB, som er
det maksimale, der måles op
til. Der er med andre ord tale

om en rekordhøj støjpåvirkning, som Strandvejen i øvrigt
deler med Øresundsmotorvejen(!) til gene for alle os, der
bor og færdes i området.
Og problemet er værst på
den del af Strandvejen, som
ligger i Tårnby Kommune, afslører styrelsens målinger.
Alligevel har kommunen intet
gjort, og trafikken får bare
lov at drøne derudaf. Endda
på trods af, at netop denne
strækning er udpeget som
et særligt problemområde i
kommunens egen Trafikhandlingsplan, hvor det bemærkes,
at den reelle fart ”er væsentligt højere end fartgrænsen.”
Også når det gælder trafik-

sikkerheden, er den høje fart
og tunge trafik fra de mange
store lastbiler et problem.
Uden nogen form for hastighedsdæmpende foranstaltninger, er det nemlig svært
at krydse Strandvejen til fods
på en sikker måde – både for
voksne og børn. Og vi som har
små børn, lever i en evig frygt
for, at det en dag går galt. Det
MÅ ikke ske, og derfor har vi
igen og igen forsøgt at råbe
Tårnby Kommune op. Men
uden held.
På trods af, at både støj og
høj fart er et åbenlyst problem, bliver vi holdt hen med
snak og forsikringer om, at
man arbejder på en løsning.
Og hver gang bliver vi skuffede.
Så kære Tårnby Kommune:
Lad os nu få hastigheden ned
og trafiksikkerheden op. Ingen kan være tjent med, at
Strandvejen er ved at udvikle
sig til en ”motorvej”. Det er på
høje tid, at der bliver gjort noget ved problemerne.

Svar til Jonas Vadstrup
Du har ret, beboerne langs
Amager Strandvej er udsat for
megen støj fra trafikken. Det
er sågar ikke nogen overraskelse, når der kører op mod
20.000 biler i døgnet på Amager Strandvej. Det er der målt
i efteråret 2016. I den anledning fik vi i Teknik- og Miljøudvalget også en redegørelse
for hastigheden på Amager
Strandvej. Den viser, at den
gennemsnitlige
hastighed
overholdes med de 50 km/t,
der er skiltet med.
Da udvalget behandlede
sagen om antal biler og hastigheder på kommunens
veje, var det et enigt udvalg,
der bad om at få udarbejdet
en trafikhandleplan for Amager Strandvej, så en indsats
kan iværksættes hurtigst muligt.
Så uden at tage hul på debatten om trafikhandleplanen
vedrørende, hvad der skal fortages på Amager Strandvej,
kunne det at sænke hastigheden være et forslag. Det kræver dog politiets godkendelse
at gennemføre.
Etablere midterrabat ved
indkørsel til Søvænget fra syd,
som der har været før. Samtidig vil det være relevant at
kigge på dæksler og asfalt, så
støjen bliver så minimal som

muligt.
I forbindelse med udbygning af lufthavnen, især
østafsnittet, har Bygge- og
Ejendomsudvalget behandlet
den fremtidige lokalplan for
udbygningen og de udfordringer, det giver for trafikken
i kommunen.
Så politikere og forvaltningen arbejder for, at borgerne
i Tårnby Kommune får en så
god trafikal løsning som overhovedet muligt også for Amager Strandvej.
Med venlig hilsen
Jan Jakobsen
Formand for Teknik- og
Miljøudvalget.

Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby bladforening.
Støt bladet og meld dig ind i foreningen. Ring 32 509 290

HUSK AT
...
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Det nye center for
udlejningsbiler i den
gamle indenrigsterminal i
Københavns Lufthavn.

samme tag.
- Fremover kan flypassagerer blot springe på lufthavnens gratis shuttle-bus, som
kører dem direkte til P1. Her
venter en stab af servicemedarbejdere med de nødvendige dokumenter og guider
derefter kunden direkte hen
til den ventende bil, som står
parkeret under samme tag.

Biludlejning flyttet til P1
Et af lufthavnens tiltag for
at kunne servicere flere
rejsende er flyttet ind i phuset P1
Tidligere skulle kunder, der
ville leje bil først henvende
sig ved selskabernes udlejningsskranker i Lufthavnens
Terminal 3 for at få papirarbejdet på plads og nøglerne
til bilen udleveret.

Derefter skulle de afsted
for at finde bilen i det område, hvor udlejningsbilerne
var parkeret.
Nu er udlejningsselskabet
AVIS som en af de første flyttet til parkeringshuset P1.
- Vi har fået den absolut
bedste placering i Københavns Lufthavns nye biludlejningscenter i P1, og vi er
netop flyttet ind i vores flot-

te, nyindrettede lokaler på
Lufthavnsboulevarden 2 i Kastrup, fortæller Lars Dissing,
Commercial Director for AVIS
i Danmark, Norge og Sverige.
- Med den nye placering i
P1 bliver det fremover både
lettere, hurtigere og smartere
for vores kunder at afhente og
aflevere deres lejebil. For alle
vores aktiviteter i lufthavnen
er nu samlet ét sted og under

Også lokale kunder
Avis har også haft udlevering
af udlejningsbiler på Amager
Landevej. Nu skal alle rundt
om det nye kontor i P1.
- Det kan virke som en omvej, men har man tidligere oplevet at lede efter sin lejebil
i et af p-husene øst for Terminal 3, vil den nye lokation
med kontor og bil i samme
p-hus opleves som en genvej,
forklarer Lars Dissing.
Fra P1 kan kunden køre til
et møde i eksempelvis Bal-

GRATIS LEKTIONER I SVENSK OG KALMAR
Foreningen Norden i Tårnby/Dragør
indbyder til to gratis foredrag om danskertiden i Sverige og til en ”svensktime”
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Hvordan kan vi forstå begivenhederne i Kalmar i 1397? Gik unionen bare i stykker, fordi
de onde svenskere ikke ville følge det gode
danske råd?
Foredraget vil igennem en tour de force ikke
Det er dansk skolelærdom, at en af valdema- bare belyse høj- og lavpunkter i det svenskdansk forhold, men vil også gøre opmærkrerne opførte sig ubehagligt (for at sige det
som på, hvordan vores opfattelse af den
mildt) på Gotland og kun skånede Visby for
den tids krigeriske norm, at plyndre, voldtage, fælles dansk-svenske fortid har forandret sig i
løbet af de sidste århundreder.
stjæle, hvis Visbys indbyggere kunne stille
med lige så meget guld, som kongen vejede.
2. lektion. Tirsdag 18. april kl. 19.00-20.00.
Det kunne de - det var også derfor at byen
Svensk-time.
var mål for et af de mange plyndringstogter,
som danske konger/krigsherrer praktiserede i En del danskere forstår svensk til en vis
1100-1300-tallet.
grænse. Men står man og skal på længerevarende ophold i Sverige vil en opfrisker af Eva
Danskerne blev på Gotland i flere hundrede
Skafte, nordisk sekretær og seniorforsker
år. På fastlandssverige udfoldede der sig
ved Dansk Sprognævn, givet være nyttig.
noget, som mange også kender af navn,
Hun skoler os i svensk udtale og at lysna på
Kalmar-unionen.
svensk, så vi er i hopla. Hun har selv boet i
1. historiske lektion. Tirsdag 14. marts
Sverige i flere omgange
kl.19.00. Carsten Jahnke,
Eva Skafte vil causere med en humoristisk
historieprofessor fra
Saxo-instituttet under Kø- svensktime med indlagt quiz og højtlæsning.
Interaktiv leg med det svenske sprog og
benhavns Universitet.
Danmark og Sverige i mid- tilhørernes egne morsomme beretninger og
delalderen. Venner, fjender sprogforbistrede situationer.
eller bare naboer? Ja, hvad var det for
et roderi mellem nabolande. Hvorfor går den
dansk/svenske grænse, hvor den gør?
Hvordan var det med de lande, som grænsede til Danmark i middelalderen? Var indbyggerne der danskernes skandinaviske brødre?
Hvordan kom Skåne første gang til Sverige i
det 14. århundrede og hvordan kom Gotland
til at blive en del af Det danske Rige?

Lars Dissing, Commercial
Director for AVIS i Danmark,
Norge og Sverige

3. historielektion. Mandag 15. maj kl. 19.00
med Per Stobaeus, historieprofessor fra
Lunds Universitet.
Alle, der har haft en klassisk dansk historieundervisning, har hørt noget om Visby på
Gotland 1361 og at byen frikøbte sig fra
plyndring ved at betale den danske konge
Valdemar Atterdag hans vægt i guld. Men

lerup eller Slagelse med et
minimalt tidsforbrug. For
selv om vores nye kontor nu
er placeret i den anden ende
af lufthavnen, er det faktiske
tidsforbrug på at få udleveret
sin AVIS-bil reelt blevet kortere. Og det betyder meget for
vores kunder, som fokuserer
på effektivitet og tidsbesparelser, siger Lars Dissing.

Spændende historie-fortælling og man bliver ikke
hørt i det bagefter.

hvor mange
aner noget om,
at der faktisk var dansk overherredømme i
flere hundrede år derefter.
Vi forventer at kunne smøre lidt tykt på den
historiske selvbevidsthed, når Per Stobaeus
fra Lunds Universitet fortæller Gotlandsfortællinger i ord og billeder.
Per Stobaeus kommer ind på emner som •
Kalmar-unionen • Gotland og danskerne •
Danmark og det nu sydlige Sverige.
Alle tre lektioner foregår i Udstillingscenter Plyssen, kl. 19.00. Amager Strandvej
350, 2770 Kastrup. De er gratis og gæster
må medtages - ligeledes gratis. Tilmelding
til terkel.spangsbo@mail.dk.
Der er rigeligt med gratis p-pladser, anbefalet
metrostation Femøren (hvis man kommer fra
København),
Kastrup, hvis
man kommer
fra lufthavnen
eks. med
regionaltog.
Man kan
også gå fra
lufthavnen.

Forside

af Ole
Kalmar Bygbjegs bo
g
Forlag unionen.
Gylden
dal

Generationsskifte blandt højbede

By-natur i etager skabes i W.J. Christensen a/s tidligere papirfabrik på
Præstefælledvej

sionelle marked – for eksempel bygherrer og kommuner, siger Søren Sohl.

Efter 12 år ved et gammelt mejeri i
Langkær midt på den jyske hede flyttede firmaet Land Have til Præstefælledvej i 2015.
Idéen til højbede i moduler kom
som et lyn fra en klar himmel. Thule
Jessen, var i færd med at lave højbede
af jernprofiler, da han fik idéen til at
lave modulopbyggede sider med et
samlegreb, der gør, at man kan sammensætte sit eget højbed, som man
ønsker.
Idéen udviklede sig til firmaet Land
Have og nu – 14 år efter – står sønnen
Søren Sohl klar i kulissen til at videreføre familieforetagendet, og i den
nærmeste fremtid skal døren sparkes
ind til professionelle aktører.
Virksomheden af familiaritet, og ud
over Thule, Marie og Søren er Sørens
hustru og børn fast inventar i familieforetagendet, hvor et generationsskifte lurer om hjørnet.
– Thule vil gerne trappe lidt ned, så
det er helt naturligt, at jeg tager mere
over. I 2016 steg vores omsætning
med en tredjedel, men forretningen
skal forblive overskuelig, og vi vil viderebringe og fastholde de nære værdier, der har fået os til, hvor vi er i dag,
fortæller Søren Sohl, der er partner i
Land Have.

Siden det første højbed blev produceret, er sortimentet løbende blevet
udviklet. Fleksible højbede og plantekasser, der kan tilpasses den enkeltes
behov, har dog altid været kerneproduktet. Alt produceres i Danmark, og
de nære værdier er gennemgående.
– Gennem mange år har der været
fokus på fødevarer med historie. Flere
og flere dyrker grøntsager og krydderurter på terrassen eller altanen, og vi
vil gerne vide, hvor tingene kommer
fra, siger Thule Jessen, der sammen

Guldåre leverer stadig

med
hustruen
Marie
stiftede
Land Have.
- Mange går
rundt med en lille
selvforsyningsdrøm i maven, og
det er en trend,
som vi med vores
højbede og plantekummer
har
været heldige at
ramme – en mindre guldåre, der
stadig leverer.
spanger

Land Have blev stiftet i 2003 og producerer blandt
andet modulopbyggede højbede, plantekasser og
plantekummer. Samme år modtog virksomheden prisen
for bedste idé og design på designmessen Formland for
deres Land Højbede. www.landhave.dk

FRISØR KARINA & CB MASSAGE

Har over 20 års erfaring
Har den 4-årige uddannelse

Erhvervs/sportsmassage
4 års erfaring

Produktionen i Låsby
Design og salg foregår på Præstefælledvej, men selve produktionen er lagt
i hænderne på en metalfabrik i Låsby
ved Silkeborg.
Inden længe åbner en større udendørs udstilling af højbede, plantekasser og plantekummer på parkeringspladsen foran virksomheden på Præstefællevej.
– Målgruppen har først og fremmest
været private haveejere, men vi begynder i også at satse på det profes-

Thule Jessen og sønnen Søren Sohl,
stifter og partner i Land Have.

Massage
Åbningstider:
Tirsdag 9-16
Onsdag 9-16
Torsdag 12-21

Åbningstider:
Mandag 13-16
Tirsdag 9-16
Onsdag lukket
Torsdag 9-16
Fredag 9-16
Frisør:
Priser:
Dameklip
270,Permanent
625,Herre
205,Børneklip u/12 år 160,Udkørsel + 50,- ring 27 11 27 56

30 min.
50 min.

200,300,-

Fodspa
250,- Øko
- Salt
- Urter
+ skrub/fil/lak

395,-

HELE MARTS TILBUD
Klip + vask + 30. min massage

kl. 1000-2300

X

Kryds i
kalenderen!

Karina, frisør

Camilla, frisør

Camilla, massør

Tårnby Torv 1 (højhuset)
• 2770 Kastrup • 53 54 27 56
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Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 3. juni 017

Tårnby Brandvæsen stadig lokalt
Det lokale brandvæsen er
fortsat kommunalt ejet
Tekst og foto:
Jesper Israelsen

Tårnby Kommune er ikke en
del af Hovedstadens Beredskab, det fælles mellem otte
andre kommuner i hovedstadsregionen,
deriblandt
Dragør.
Et yderst velfungerende
brandvæsen og beredskab
i Tårnby skal ikke indgå i et
fælles hovedstadsberedskab
domineret af Københavns
Kommune, men forblive selvstændigt og dermed en del af
Tårnby Kommune. Det besluttede en enig kommunalbestyrelse i Tårnby i juni 2015, og
sådan er det fortsat.
Københavns
Kommunes
dominerende rolle i det fælles selskab vil gå hårdt ud
over de mindre kommuner,
mente borgmester Henrik Zimino dengang.
- Københavns Kommune
har en helt klar strategi om
at sætte sig tungt på magten
i selskaber som dette. Det
knuser de mindre kommuners
mulighed for at få indflydelse
og sikre lokale interesser.
En politisk beslutning i april
2015 viser helt tydeligt, at
man nu strategisk arbejder

målrettet med at øge magten
i samtlige fællesejede selskaber, man ejer en del af. Tilmed
har Københavns Kommune
etableret et helt kontor, som
skal føre de intentioner ud i livet, lød Ziminos begrundelse.

Fakta om
Tårnby
Brandvæsen

Tryghed for byens borgere
Endvidere mindede borgmesteren om, at et lokalt
forankret brandvæsen ikke
blot skaber mest tryghed og
sikkerhed, men at det også
har vist sig, at endog meget
komplekse opgaver i Lufthavnen og på Øresundsforbindelsen gennem en lang årrække
er blevet udført af Tårnby
Brandvæsen. Dette er sket i
et frugtbart samarbejde med
Lufthavnens Brandvæsen og
Malmö Brandkår.
- Samarbejde har vi ikke noget imod, der skal blot være
åbenlyse fordele for alle parter. Derudover skal der være
ligeværdighed og respekt
mellem parterne, det var der
ikke i dette tilfælde, lød det
fra Henrik Zimino.
- Tårnby valgte derfor ikke
at gå med i samarbejdet med
København, idet kommunen
anså det for at være en fordel
både politisk og økonomisk.
Hvorfor og om det var den
rigtige beslutning må du tale
med politikerne om.

Borgmester Henrik Zimino ved prisoverrækkelse af
Foreningspriser i 2016 på Tårnby Rådhus.

- Hovedstadens Beredskab
ville vist have 13 millioner kroner om året for at stå
standby i lufthavnen, ellers
ville de ikke figurere i planen.
Men hvis det virkelig brænder

på, stiller de naturligvis op,
forklarer beredskabschefen
for Tårnby Kommune Henning
Vestergaard.

• Udover brandslukning
og brandforebyggende
opgaver forestår Tårnby
Brandvæsen opsætning
og nedtagning af forskellige hjælpemidler samt
nødkaldeanlæg.
• Kurser i elementær
brandbekæmpelse
for
alle institutioner og afdelinger i Tårnby Kommune. Alle skolernes 4.
klasser gennemgår hvert
år dette kursus.
• Kontrol af brandslukningsmateriel på skoler,
børneinstitutioner
og
øvrige kommunale afdelinger og anlæg.
• Kontrol og afprøvning af
kommunens 839 brandhaner. Samtlige kontrolleres to gange årligt.
• Brandsikkerhedsvagt
stilles, hvor der måtte
være behov og/eller krav
herom, f.eks. ved større
markeder.
• wFørstehjælpskurser
indeholdende genoplivning og brug af hjertestarter for samtlige ansatte i kommunen.

Hvad vil du lære om ...
Kurserne tilpasses
PC/computer1
dine ønsker og behov!
4 kursus-dage = kr. 50
iPad og/eller iPhone2
Android-tablet og/eller -mobil3
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1) 4 fredage i hver måned kl. 09:30-11:30
2) 4 onsdage i hver måned kl. 10:00-12:00
3) 4 fredage i hver måned kl. 10:00-12:00

Kurserne afholdes i Postkassen, Amager Landevej 71

Tårnby

Indholdet kan f.eks. være: Sikker adfærd på internettet, installation
af programmer/apps, programopdateringer, søgninger på nettet,
behandling af billeder og videoer, vedligeholdelse, virus-værn,
e-boks, borger.dk, sociale medier (f.eks. FaceBook), ekstern lagring
af data/filer, sikkerhedskopiering, tilslutning og brug af eksterne
enheder (f.eks. mobil og højttaler), Wi-Fi og bluetooth, brug af
Word / Excel / Power Point, etc. … du bestemmer!
Tilmelding på kontoret: Kastrupvej 324 eller
på tlf. 32 52 05 16 (mandag-torsdag kl. 10-12)

Arkivfoto fra brandvæsenets aktiviteter. Frigørelse af fastspændte efter færdelsuheld. Vandkamp ved foreningsmarked, øvelse i Øresunds-tunellen, møde med
telefonkædemedlemmer (brandvæsenets er tovholder på flere telefonkæder), uddannelse af de helt små.

Hvad laver brandvæsenet, når de ikke slukker brand
Af Jesper Israelsen

Hvem er de første til at hjælpe, hvis
der er fare for problemer med store
lokale konsekvenser som for eksempel en stor oversvømmelse som den,
vi havde for nylig?
Det gør Tårnby Brandvæsen, ligesom de også er på pletten, hvis der
er problemer på Saltholm, uheld på
Øresundsbroen eller, hvis der opstår
farlige eller risikable situationer i lufthavnen.
Man kan ikke en gang sige, at brandslukning er hovedopgaven. I 2015
rykkede Tårnby Brandvæsen ud til 28
brande i bygninger eller lejligheder.
Men kan de få tiden til at gå med det?
Der må være en masse ventetid, hvad
bruger de den til?
Brandvæsnet er ”central” for ældre, der har en alarm, hvis man falder
i hjemmet og ikke kan komme op ved
egen hjælp. Man er tovholder på telefonkæder, service for hjemmehjælperbiler, bekæmper miljøforurening
og rykker ud til færdelsuheld.

Delt ansvar om Øresundsbroen
- Ansvaret for Øresundsforbindelsen deler vi med redningstjenesten i
Malmø, og begge beredskaber sender
vogne ud, hvis der er tale om et større uheld på broen eller i tunnellen.
Alarmerne er inddelt i tre forskellige
trin. Trin 1 betyder, at vi alene rykker
ud, men ved trin 2 og 3 hjælpes vi ad.
Vi har et meget tæt samarbejde med
svenskerne, og landegrænsen afgør,
om indsatslederen skal være svensk
eller dansk, fortæller Henning Vestergaard, der er beredskabschef i Tårnby
Kommune og dermed også øverste
chef for Tårnby Brandvæsen.

Samarbejde med lufthavnen

Færre udrykninger
Ifølge Brandvæsenets årsberetning
har antallet af udrykninger været faldende gennem de seneste år. Tallene
for 2016 er endnu ikke tilgængelige,
men ifølge Henning Vestergaard har
der været en del flere udrykninger i
både december og januar i år.
- Den sidste større hændelse, var jo
den store risiko for omfattende oversvømmelser i starten af januar, hvor
hele den sydvestlige del af Amager
var i overhængende fare for at blive
oversvømmet. Det skete heldigvis
ikke, og vi gjorde, hvad vi kunne for at
undgå det. Tårnby kommune har vist
planer om at opføre et nyt dige i sydsydvestsiden af
Amager, for at sikre Vestamager, som ellers kan risikere
at blive oversvømmet fra indersiden,
da diget mod Dragør er noget lavere
end det nye mod vest, siger han.
- Vi har et rigtig fint samarbejde med
Beredskabsstyrelsen. Per Jacobsen i
kommunen, som er viceberedskabschef og jeg står sammen for udarbejdelsen af de lokale beredskabsplaner. Stormen i januar var første gang,
kommunens kriseberedskab med den
lokale beredskabsstab var i brug. Vi er
nu ved at få etableret en vandstandsmålestation på Sydvestamager, så vi
kan få lidt nøjagtigere prognoser, end
DMI normalt kan levere, slutter beredskabschefen.

Beredskabschef i Tårnby Henning Vestergaard er godt tilfreds med
samarbejdet både med kommunen og beredskaberne i Malmø og i
lufthavnen. Her viser Henning Vestergaard en af Tårnby Brandvæsens nye
biler frem - en såkaldt færdselsvogn, der både rummer plads til omklædning
for brandfolkene og masser af brandudstyr. (Se om brandvæsenets nye biler
på side 12).

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.

3 GRUNDE TIL AT VÆLGE EN KØKKENRENOVERING
Du sparer penge - en renovering koster 40-60% mindre end et nyt køkken
Du sparer tid - et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, vi klarer det på 1 dag
Du skåner miljøet - da fungerende elementer genbruges
R

Læs mere på www.nygammelt.dk

PRISEKSEMPEL

April-udgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 31. marts
og dækker redaktionelt april 2017. Deadline mandag 27. marts kl. 10
Bliv medlem af Tårnby Bladforening og støt på denne måde den
lokale avis, som omdeles til 16.500 husstande hver måned.
Ring til 32 509 290 eller mail redaktionen@taarnbybladet.dk

FØ

NYT KØKKEN PÅ 1 DAG

10 folielåger, 5 skuffefronter, 15 greb,
20 hængsler samt kørsel og levering
inkl. moms og montering, i alt kun

14 497
.

,-

NYE KØKKENLÅGER NEMT OG BILLIGT
showroomets åbningstider: man-ons 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
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- I lufthavnen har vi også et tæt samarbejde med deres brandvæsen, som
faktisk er større end vores. De har 16
mand på vagt på to forskellige brandstationer samt en havn med en redningsbåd, så de også kan assistere ved
uheld på havet. Søværnets Operative
Kommando har ansvaret for det, der
sker på havet, men vi har ansvaret for

Saltholm og Peberholm, forklarer han.
I lufthavnen er alarmerne ligeledes
inddelt i tre faser. Stand By 1 er ved
småfejl som elektriske fejl eller alarmer på flyene, hvor der ikke nødvendigvis er noget alvorlig galt. Det klarer
lufthavnens brandvæsen selv. Stand
By 2 og 3 er mere alvorlige, og der
træder Tårnby Brandvæsen til. Det kan
for eksempel være, hvis piloten lugter
røg i kabinen eller lignende, hvor der
kan være noget alvorligt på færde.
- Stand By 3 er virkelig seriøse som
nødlandinger, flystyrt og lignende. Her
bliver alle kræfter sat ind – om nødvendigt også fra Hovedstadens Beredskab eller andre, hvis vi tilkalder dem.
Det er heldigvis meget længe siden, vi
har haft et alvorligt flystyrt. Det sidste
var med et privatfly i 90’erne, men ellers tror jeg vi skal over 60 år tilbage,
fortæller Henning Vestergaard.

EF
TE
R

Folkene på brandstationen på Amager Landevej hjælper med rigtig
mange andre ting end lige det at
slukke brand

Nye brandbiler i bybilledet

Alarmstatistik for Tårnby
Brandvæsen over fire år

Et udvalg af indsatser fra Tårnby
Brandvæsen

Tårnby Brandvæsen er blevet godt
kørende med to helt nye køretøjer
Af Jesper Israelsen
Foto: Tårnby Brandvæsen.

Der bliver nye blå blink i trafikken
fremover her i kommunen. Tårnby
Brandvæsen har fået bevilget to splinternye køretøjer, der skal supplere
den eksisterende vognpark.
Dels er der tale om en helt ny motorsprøjte, der er opbygget over en
Scania G320 lastvogn, som får kaldenavnet M2.
Den anden nyhed i vognbestanden
er en såkaldt færdselsvogn, der er
bygget op over en Mercedes sprinter
216 DCI kassevogn. Den får kaldenavnet F4 og har flere funktioner.
Dels som færdselsvogn, med omklædningsrum til brandfolkene i felten. Den rummer desuden dragter og
udstyr til MRSA- og asbesthåndtering
og derudover er der røgdykkerapparater og hånd-ildslukkere samt naturlig-

M2 er brandstationens nye 1.
sprøjte, som er det slukningskøretøj
der skal først ud af garagen ved
alarm. Den har en indbygget
vandtank på 2300 liter og en
skumtank på 100 liter.

Den har en pumpe, der kan
præstere 3000 liter pr. minut ved
10 bar og 250 liter pr. minut ved 40
bar, så der kan hurtigt blive brug
for ekstra vandforsyninger, hvis den
kører på fuldt tryk.

vis førstehjælpstaske.
Begge biler er helt nye og blev indregistreret i slutningen af januar. Som
noget nyt er de forsynet med Tårnby
Brandvæsens logo, fortæller beredskabschef Henning Vestergaard:
- Det er en del af vores markeds-

føring i forbindelse med omlæggelsen af beredskaberne. Vi er jo fortsat
selvstændige som brandvæsen, og det
skal vi da være stolte af og vise frem,
siger han.
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Af hensyn til arbejdsmiljøet skal brandfolkene
tage deres branddragter af efter endt
brandslukning, hvis de har været udsat for en
væsentlig røgbelastning. Dragten kommes i en
pose, der forsegles og en ny branddragt skal
tages på. Tidligere måtte brandfolkene klæde
om udendørs, så det er en klar forbedring af
arbejdsforholdene.
Færdselsvognen er endvidere udstyret med
værktøj og plader til afdækning efter brand
eller efter indbrud på kommunale institutioner.
Afskærmningsvæg til brug ved færdselsuheld.
Rene branddragter samt skiftetøj, så
brandfolkene kan klæde om efter ildløs.

Herre
Børn
Pensionist
Barbering
Øjenbryn
Vask
Klip, vask og Styling

110,100,100,50,50,30,160,-

Åbningstider:
Man - ons.
9.30-19.00
tors - fre.
9.30 - 21.00
Lørdag
9.30 - 18.00
Saltværksvej 213
(Korsvejen)
32 17 90 00

2012
2013
2014
Brand i bygning/ lejlighed
38
20
37
Bilbrande
21
23
21
Småbrande
25
44
36
Containerbrande
26
27
8
Skorstensbrande
3
3
1
Redning og miljø
Forureningsbekæmpelse
13
7
14
Færdselsuheld
44
44
68

2015
28
16
25
8
3
13
57

Andre udkørsler:
Tyverialarmer
372
409
Løfteopgaver
593
627
Telefonkædesvigt
46
61

437

467

735

672

42

53

Herudover kørte brandvæsenets
færdselsvogne i alt 1.239 kørselsekspeditioner med transport samt
opsætning og nedtagning af diverse
handicap-hjælpemidler for kommunens Social- og Sundhedsforvaltning.
Heraf var 190 kørsler transport af
tunge hospitalssenge og 207 opsætninger og ned-tagninger af nødkaldeanlæg.
2016 statistikken foreligger ikke
endnu.

Beredskabets styrke: Udholdenhed
En ”brandmand” fra det statslige
beredskab er veluddannet til vedvarende tung indsats

Af Terkel Spangsbo
Foto: Beredsskabstyrelsen

Når kommunale eller mellemkommunale redningsberedskaber, tidligere bare kaldet brandvæsenet, står
overfor længerevarende eller særlig
mandskabskrævende indsats som eksempelvis truende/aktive oversvømmelser, skovbrande (eksempelvis
Vestamagers sletter) eller hvor der er
behov for specialmateriel, kan en indsatsleder gratis tilkalde det statslige
beredskab, af mange stadig kendt som
civilforsvaret.

Enhver indsatsleder kan i
en akut situation tilkalde
assistance fra beredskaber i
nabokommunerne eller hos
det statslige beredskab
Indsatslederen er den person, som
har ansvaret ved en ulykke, brand,
naturkatastrofe og kan være en lokal
brandmand eller en politimand.
Det statslige redningsberedskab
består af mere end 1.500 fastansatte,
værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer fordelt på styrelsens
seks afdelinger i landet. I praksis vil
Tårnby kunne trække på folk fra kaserner i Næstved i første række og
i særlige tilfælde fra Hedehusene.
Mandskabet i Næstved består i høj

grad af værnepligtige og her er der
derfor altid en udrykningsvagt klar til
udrykning og som garanteres at være
fremme indenfor to timer. I Hedehusene består mandskabet af frivillige.
Senest Tårnby Brandvæsen kaldte
på statslig assistance, var da rockerborgen på Amager Landevejen blev
torpederet af en lastbil. Styrelsen
havde materiellet til at understøtte
den beskadigede bygning.

Hvem er de?
Beredskabsstyrelsen, BRS, er en myndighed under Forsvarsministeriet.
Det er BRS, der med det statslige
redningsberedskab assisterer de kommunale redningsberedskaber, politiet
og andre myndigheder.
Desuden deltager BRS også med
internationale assistancer ved natureller menneskeskabte katastrofer i
udlandet, hvis en stat eller en international organisation beder om hjælp.
Alle kommunale brandfolk uddannes ude i kommunerne gennem øvelser og på kurser på BRS’ brandskole.
De overordnede uddannelsesplaner for alle brand- og redningsfolk er
udarbejdet i BRS, som herudover også
selv udbyder en række beredskabsfaglige uddannelser og kurser det
kommunale redningsberedskab, politiet og andre offentlige myndigheder.
Endelig uddanner Beredskabsstyrelsen ca. 420 værnepligtige om året.
Hvor det kommunale beredskab har
et stort detaljekendskab til de lokale

forhold, er BRS-folkene ”langtidsholdbare” i en katastrofesituation. Det
skyldes ikke, at de er af en særlig støbning, men om, at en del af de kommunale folk er deltidsansatte og derfor
har andre forpligtelser. De kan altså
ikke afsætte halve eller hele dage til
indsatser af ikke-akut art. Desuden
skal de være klar til indsats, hvis der fx
indløber en brandalarm. BRS-folkenes
primære opgave er de længevarende
indsatser.

Udlægning af de meget omtalte
mobile dæmninger ved stormen
Dagmar 2015.

- Det er det, de er uddannet til og de
træner hele tiden, oplyser en officer.
BRS har en lang række andre funktioner udover at assistere lokale beredskaber. Læs om den omfattende
organisation på www.brs.dk, der også
er kilde til denne artikel.

Møbel udsalg i Flisehuset i uge 9

Samt 50% på udvalgte demomøbler.
Kig ind og gør en god handel hos Alice Amager.
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Fra mandag 27. februar til søndag 5. marts gives 20% på
alt Dansani, Scanbad, Aspen, Inr og Noro.

Hjemmeværnet leverer værdifuld støtte til samfundet
Når katastrofen rammer,
voldsomme vejrfænomener
udspiller sig, eller politiet
har brug for Hjemmeværnets støtte til eftersøgninger og bevogtning, stiller
de knap 16.000 frivillige i
Hjemmeværnet op
Hjemmeværnets
kerneopgave er støtten til Forsvaret,
som størstedelen af Hjemmeværnets 15.600 frivillige
bidrager til, men Hjemmeværnet leverer også masser
af frivillige timer til støtte for
samfundet.
Hjemmeværnet
støtter
både til lands, til vands og i
luften, hvor de frivillige løser
en række forskellige opgaver

til støtte for samfundet – primært for Politiet og Beredskabet.
Når katastrofen, større
ulykker eller voldsomme vejrfænomener som orkaner eller
stormfloder rammer, leverer
frivillige fra Hjemmeværnet
en afgørende støtte til samfundet.
Senest under stormfloden
i januar og stormen Urd i december var Hjemmeværnet
indsat over det meste af landet. Her smed mere end 670
frivillige mænd og kvinder,
hvad de havde i hænderne
og leverede mere end 6000
timer til støtte for samfundet.
Ved stormflod og oversvømmelser udlægger Hjemme-

værnet sandsække, reparerer
diger, overvåger vandstanden
og gennemfører afspærringer
og færdselsregulering.

Afspærring og eftersøgning
Desuden yder Hjemmeværnet støtte til Politiet ved eftersøgninger af forsvundne
personer både til lands, til
vands og i luften. De frivillige i Hjemmeværnet bidrager
med støtte til Politiet i forbindelse med terror, afspærring
og bevogtning blandt andet
ved gerningssteder og trafikregulering ved større sportsog kulturbegivenheder.
Og Hjemmeværnets frivillige har siden juni 2016 været en fast støtte for Politiet

Tillid til Hjemmeværnet

Hjemmeværnets løsning af opgaver nyder stor opbakning
fra den danske befolkning. Mere end 8 ud af 10 danskere har
tillid eller stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. Det viser den årlige undersøgelse af danskernes holdninger til Hjemmeværnet, som er udarbejdet af Danmarks Statistik. Når det handler om Hjemmeværnets støtte til Politiet
i forbindelse med afspærringer, evakueringer, eftersøgninger
og støtte ved terrorangreb mener mere end 9 ud af 10 danskere, at Hjemmeværnets støtte er vigtig. Samtidig mener 9
ud af 10 danskere, at Hjemmeværnets støtte til Beredskabet
er vigtig.
Følg Hjemmeværnet på hjv.dk, Facebook, Twitter og Instagram
(@hjemmevaernet).
i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol ved
grænserne mod Tyskland.
Når Politiet har brug for
et ekstra sæt øjne i luften,
er Hjemmeværnets to fly et
eftertragtet redskab, for eksempel i forbindelse med
bilafbrændingerne i Hovedstadsområdet i sommer. Her
støttede Hjemmeværnets fly
Politiets indsats for at finde
gerningsmændene
til
de
mange påsatte bilbrande.
Hjemmeværnet
bidrager
desuden på patruljesejladser
for Politiet og Skat og udfører
miljø- og redningsopgaver til
søs.
Marinehjemmeværnet
kan stå klar med assistance
indenfor en time, og det betyder, at de ofte er den nærmeste hjælp, når der sker ulykker
HVJ-Flotille 367 er
hjemmehørende i Dragør og
assisterer ved eftersøgninger
og miljø-ulykker.

til søs. Det kan være, når mennesker eller skibe er kommet
i havsnød, eller miljøkatastrofer truer.
De mange frivillige timer
og forskellige bidrag til både
samfundet og Forsvaret gør
Hjemmeværnet til en omkostningseffektiv og kompetent
støtte for det danske samfund.
Hjemmeværnets
15.600
frivillige bidrog i 2016 med
godt 2,6 mio. frivillige timer
til støtte for Forsvaret og samfundet. For fortsat at kunne
yde et værdifuldt bidrag til
det danske samfund må Hjemmeværnet tilføres ressourcer
til at opdatere materiel som
eksempelvis fartøjer og køretøjer. Nedslidt materiel vil få
betydning for den fremtidige
opgaveløsning og på evnen
til at rekruttere kompetente
frivillige.
Kilde: Hjemmeværnet

Gudstjeneste flyttes
Kastrup kirke forsøger at
ændre på meget gammel
tradition. Søndagsgudstjenesten flyttes til kl. 11

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Søndage ved morgenbordet: Duften af friskbrygget
kaffe, røræg, bacon og sprøde
rundstykker får helt naturligt mundvigene til at vende
kraftigt opad på alle i familien, selv de morgensure små
poder. Ja, smilene kommer
så naturligt, at det næsten er
som en naturlov. Søndage kan
man nemlig sove længe, for
der er ingen skole, sjældent
arbejde og kun ind i mellem
indkøb. Ja, søndag er dynernes og morgenbordets dag.
Den dag, hvor man går ned i
tempo. Men det er også gudstjenestens dag!
I Kastrup Kirke har gudstjenesten altid fundet sted kl.
10. Dette tidspunkt kan dog
være svært foreneligt med
den moderne families søndagsvaner.
- Jeg har selv et barn, fortæller sognepræst Allan Ivan
Kristensen.
- Og jeg må da helt ærligt

indrømme, at jeg for det første holder temmelig meget af
at sove lidt længere om søndagen og for det andet, ofte
sidder lidt længere tid ved
morgenbordet den dag. Ganske vist ikke de søndage, hvor
jeg forestår gudstjenesten.
- Og, tilføjer den motionsglade sognepræst Susanne
Worm Steensgaard, andre
kobler af søndag morgen ved
at løbe en lang tur nede ved
strandparken. Nu kan de få tid
til det og stadig nå i kirke.
Den tredje sognepræst
i Kastrup Kirke, Elizabeth
Laursen, har hørt alle disse
argumenter før, særligt fra de
mange mødre og fædre, der
deltager ved babysalmesang i
Kastrup Kirke. Mange af disse
nybagte forældre synes ganske enkelt, at søndag klokken
10 er alt for tidligt.
Det er disse forhold, der
gør, at menighedsrådet i Kastrup Kirke har besluttet at
flytte søndagsgudstjenesten
til kl. 11 som forsøgsordning.
Første gang bliver ved fastelavnsgudstjenesten søndag
26. februar.

Øget trafik

I Københavns Lufthavn steg
trafikken i januar med 5,6
procent sammenlignet med
sidste år. Det betyder, at
104.208 flere end i samme
måned sidste år benyttede
lufthavnen.
Europa-trafikken steg med
5,4 procent og den interkontinentale trafik med 5,5 pro-

cent , hvilket blandt andet er
affødt af 22 nye ruter.
Danmark er blevet et populært rejsemål for mange
turister, og netop den lette
adgang med mange ruter og
mange afgange gør det let og
attraktivt for flere at komme
hertil.
I januar var London den
største
destination
med
180.185 tilrejsende – 7,0

procent flere end januar sidste år.

Høj indenrigs-vækst

Indenrigstrafikken i lufthavnen voksede i januar med
7,3 procent , hvilket især blev
trukket af en vækst på 13,5
procent på ruten mellem Aalborg og København.
- Indenrigstrafikken gør
det let at komme fra alle dele

af Danmark og via CPH med
en af vores 165 ruter. Derfor
har vi fokus på at udvikle indenrigstrafikken,
fortæller
Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

Portugal bygger også
Portugal vil bygge en ny international lufthavn ved hovedstaden Lissabon for at

kunne håndtere det stigende
antal turister.
Portugal havde i 2016 11,4
millioner udenlandske gæster og det er til dels frygten
for sikkerheden på andre
populære
turistdestinationer omkring Middelhavet og
i Mellemøsten, der er en af
forklaringerne på boomet af
udenlandske turister.
bbark
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HUSK AT
...

Leg på streg
Da skolebørnene i Tårnby Kommune
kom tilbage fra sommerferien i
august 2016 var det med udsigt til
et skoleår med endnu mere leg og
bevægelse
Tårnby Kommune har nemlig indgået
et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om konceptet Leg på streg, som
kobler læring og bevægelse i sjove og
aktive udendørsaktiviteter på farverige tal- og bogstavsbaner, som i juli
2016 blev blevet malet op i skolegårdene på alle skoler i kommunen.
I starten af januar har 90 pædagoger været på kursus i konceptet, hvilket betyder, at Tårnby Kommune nu
har sikret, at i alt 410 lærere og pædagoger er introduceret til Leg på streg
og er klædt på til at tage de forskellige
baner i brug.
Leg til alle
Tårnby Kommune tilbyder, som en
af landets første, Leg på streg til alle
kommunens ni folkeskoler.
Leg på streg er et redskab, der kan
hjælpe lærere og pædagoger med at
opfylde skolereformens krav om at
eleverne skal have 45 minutters daglig bevægelse.
- Vi er glade for at kunne tilbyde
redskabet til alle vores skoler i kommunen. Vi arbejder målrettet på at
opfylde skolereformens krav om
bevægelse, og med Leg på streg får
skolerne et godt og gennemprøvet
værktøj. Desuden ved vi også fra
forskningen, at bevægelse styrker
både indlæring, trivsel og sundhed,
siger Anja Ougaard, skolechef i Tårnby
Kommune.
Sammenhængen mellem bevægelse og sundhed er også grunden til,
at Kræftens Bekæmpelse har udviklet
Leg på streg. Fysisk aktivitet kan nem-

lig være med til at forebygge en række
livsstilssygdomme.
Helt konkret kan eleverne fx træne
den lille tabel i Tabelsalat, øve staveord i Diktator og lære tyske verber i
Zahlen und farben, mens de bevæger
sig og har det sjovt.
- Eleverne er glade for at få lov til
at bevæge sig i undervisningen og jeg
synes, de har taget rigtig godt imod
Leg på streg. De fleste synes, det er
sjovt at gi’ den gas, og samtidig lære
noget, siger Sidsel Juul Nielsen, der
bl.a. bruger det i sin franskundervisning på Pilegårdsskolen.
Hun oplever, at Leg på streg betyder,
at langt flere elever er fysisk aktive i
løbet af en skoledag.
Lærer Trine Bloch fra Kastrupgårdskolen er også begejstret for opstregningerne.
- Det er i den grad blevet nemmere
for os lærere at implementere motion
og bevægelse i undervisningen. Leg
på streg er fyldt med gode øvelser, der
er lige til at bruge og det er blevet en
stor succes; det pulser af liv i skolegården nu, siger Trine Bloch.
bbark

Siden sommerferien 2016 har skolebørnene i Tårnby Kommune kunne hoppe
sig igennem den lille tabel. Det er et af de tiltag, skolerne i Tårnby har taget
for at sikre mere bevægelse i undervisningen.

Leg på streg:

• kombinerer fysisk aktivitet og
læring
• foregår på farverige baner i skolegården
• henvender sig skolebørn fra 0. til
6. klasse
• er udviklet til fagene dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi
og tysk

Sverige betaler noget
af regningen

Tårnbyvej 27, 2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@taarnbytandklinik.dk
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Den svenske stat har afsat en pulje på
139 millioner svenske kroner til operatører, der som DSB har haft udgifter
til udførelse af ID-kontrol.
DSB brugte sidste år 69,8 millioner
kroner på at kontrollere passagerernes ID på tog mod Sverige, oplyser
transportminister Ole Birk Olesen i et
svar til Folketinget.
Ud over omkostningerne ved selve
kontrollen har DSB haft et fald i antal
rejser som følge af kontrollen svarende til tabte passagerindtægter på 56
millioner kroner i forhold til 2015.
- DSB er i gang med at forberede
en anmodning om erstatning. Det er
endnu uvist, om DSB kan få erstatning
for det fulde beløb, lyder det i folketingssvaret.
Samtidig arbejdes der fortsat på at
flytte ID-kontrollen ind i toget så id
tjek kan ske ”på farten” og man undgår dobbelttjek af både danske og
svenske myndigheder. Det er også
flere gange meldt ud fra DSB, at en
genoptagelse af 10 minutters drift er
enden for rækkevidde.
Selve ID-kontrollen er netop forlænget til maj i år.
Kilde www.takeof.dk

Opfølgning på tema-artiklerne om aktiviteter for ældre i Tårnby i Tårnby Bladet februar 2017

Udvalget som holder De Gamles Jul
Julen 2016 var det 92. gang,
at Udvalget De Gamles Jul
holdt den årlige julefest på
Skottegårdsskolen

TEMA
SENIORER I TÅRNBY

Forud for afholdelsen er der
altid mange forberedelser,
hvilket har været gældende
siden starten i 1924, hvor foreningen blev stiftet af Arbejdernes fællesorganisation i
Tårnby Kommune med formålet ”at arrangere og afholde
julefester for pensionister
over 65 år bosiddende i Tårnby kommune”.
I dag består repræsentantskabet af 17 medlemmer, der
udpeges af forskellige organisationer: Boligorganisationen Tårnbyhuse, AOF Tårnby/
Dragør, ASF Dansk Folkehjælp,
Kastrup/Tårnby LO og Socialdemokraterne i Tårnby.
Repræsentantskabet vælger bestyrelsen og hvert år
ansøges Tårnby Kommunes

socialudvalg om tilskud til De
gamles Jul, hvilket er blevet
bevilget i 92 år. Endelig giver private virksomheder og
grundejerforeninger tilskud
til arrangementet, hvilket er
det økonomiske grundlag.
Bestyrelsen varetager opgaven med at arrangere de tre
julefester, der holdes lørdag
aften samt søndag formiddag
og eftermiddag. De tre fester
samlede i fjor 1035 pensionister. Der er forberedelser
med finde musikalsk underholdning, materialer til pyntning af festsalen og der sikres
transport af dårligt gående.
ASF Dansk Folkehjælp Kastrup/Tårnby samaritter er tilstede, ligesom spejdere tager
sig af garderoben. Endelig er
der team til at sørge for mad
og drikke mv. ved julefesten.
Alle omkring arrangementet,
De Gamles Jul er frivillige.
Den sociale fest og tradition med fællesskab og
samvær for pensionister har

været den røde tråd i arrangementet i alle 92 år. Og flere af
de frivillige har mere end 40
års jubilæum i frivillig deltagelse i julefesten.
Dette traditionelle arrangement er blevet tradition
for 65-årige borgere og ældre
med ledsagere. Her mødes
legekammerater, skolekammerater, arbejdskolleger og
gamle venner til fællesskab
og hygge. Man er sammen om
fejringen af julens komme.
En stor tak til alle, der bidrager frivilligt og med økonomi
til afvikling af dette festlige
arrangement for borgere, der
har været med til at bygge vores kommune op.

Hvert år finder bestyrelsen
musikalsk og anden
underholdning, materialer
til pyntning af festsalen og
der sikres transport af dårligt
gående.

Det kunne hedde skurvognen
Til det første fyraftensmøde kun for
mænd dukkede mere en 50 interesserede mand op
Af Terkel spangsbo

Vi bager med rent mel i posen
Rugbrød bagt med 100% økologisk rugmel - uden
hvedemel
Sunde sports- og fuldkornsboller 4 stk. .....32.Vi forhandler brød og kager uden gluten fra NO
GLUTEN

Det er aldrig
for koldt til god is

Husk Jønsson is sælges hele året.
Gluten- og laktosefri.
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Isdessert fra .............................. 128,Laktose og glutenfri is 500 ml... 54,Garanti
Vi laver også islagkager, Nøddekurve
for god is
med fyldt hjemmelavet is, isbæger, se
pris i butikken.
alt is fremstillet af økologisk mælk og fløde

BESTILLINGER PÅ
KONFIRMATIONSKAGER
Husk!!! du kan parkere på
butikkens egne p-pladser mens du
handler
Åbningstider:
man-fredag kl. 5.30 - 17.30 • Lør. kl. 5.30 - 16 • søn. lukket

Mænds Mødesteder er en kopi af det
australske initiativ Men’s Shed, men
en direkte gengivelse virker ikke på
dansk, det kunne have været skurmøder, en klassisk term fra mange mandearbejdespladser, men nu er det blevet Mænds Mødesteder.
Mænds Mødesteder kan bedst
beskrives som en uformel klub for
mænd, som selv organiserer sig og
gennemfører aktiviteter, de hitter på.
Det første opstartsmøde eller test
af idéen havde et fremmøde på over
50 intereserede mænd stort set i senior-alderen. Der blev lyttet med interesse til Mie Møller Nielsen fra Forum
for Mænds Sundhed, der fortalte om
baggrunden for initiativet Mænds Mødesteder og Per som har gode erfaringer fra Stevn, hvor mænd har lejet sig
ind i et hus, hvor møder og aktiviteter
har deres hovedkvarter.
Per gik helt ind i relationerne mændene imellem - og fortalte hvilken betydning det har at føle sig som en del
af et fællesskab og føle sig tryg i det.
Han kom med mange fine eksempler – eksempelvis hvordan de yder
hinanden omsorg og opmuntrer hinanden til at opsøge læge, hvis der er
noget i gærde. Ofte går mændene ned
i deres mødested og fortæller, hvordan lægebesøgene er gået, før de går
hjem og deler det med konen.
Mændene fra Stevns har mange
aktiviteter sammen, som spisefællesskaber, museumsbesøg, oplevelser i
naturen, sport, edb-værksted mv.

De to gange Jes
Efter pausen ”optrådte” to gange Jes.
Jes Aagaard fra Naturcenter Amager fik på bedste vis formidlet hvilken

fantastisk
natur
man
er velsignet
med i Tårnby, hvordan man kan bruge
den og hvor god den er for krop og
sjæl. Jes tilbød desuden at arrangere
cykeltur rundt på fælleden hvis det er
noget, der har mændenes interesse.
Den anden Jes (Dorph-Petersen fra
TV2) holdt et meget personligt oplæg
om op og nedture knyttet til både
hans arbejdsliv og private liv. Det var
fint at høre hvordan ensomhed, depression og problemer med alkohol
kan ramme alle – også dem vi forestiller os har styr på det hele.
Han lagde i sit oplæg stor vægt på
betydningen af at have nogle at dele
sine bekymringer og tanker med – og
understregede samtidig, at mange,
ham inklusiv, ikke får det gjort eller
mangler nogle at tale med.

Nu til regulære opstartsmøder
Mens dette Tårnby Blad færdiggøres
holdes det første opstartsmøde og
der er planlagt møde nummer to til
torsdag 2. marts kl. 15 til 17 på adressen Alléen 73, st.th.
Tredje møde bliver tirsdag 14.
marts og fjerde møde torsdag 30.
marts vil være på samme adresse,
men tidspunktet er ikke fastsat.
- Der var mange positive tilbagemeldinger fra mændene både til arrangementet og hele initiativet. Jeg
selv talte med en mand, der fortalte at
hans netværk var forsvundet sammen
med hans arbejdsliv/arbejdsidentitet,
da han blev pensioneret, fortæller
Naomi Gurfinkiel, frivillighedskoordinator i Tårnby.
- Nu er han ensom og ved ikke, hvad
han skal stille op med sig selv. Dét her,
sagde han, er det helt rigtige og rammer lige ind i det, jeg har brug for.

Noget at gå til ...

Det føles som en restaurant
Caféen Lix & Kerner er åbnet på Tårnby
Hovedbibliotek
- For os er det også en glæde når to piger på 10 år
kommer og spiser boller i karry efter de har dyrket
sport, og sådan rigtig føler de er kommet på restaurant, fortæller Gitte og Benny Friis, der er forpagtere af
biblioteks-caféen Lix og Kerner.
Gitte og Benny Friis har begge en kokkeuddannelse,
samt henholdsvis en læreruddannelse og et pædagogikum med i bagagen.
- Det at lave mad og have med andre menneskers
liv og dannelse at gøre, er noget vi går meget op i, så
vi forventer os meget af arbejdet i café Lix & Kerner,
fortæller de.
Cafeen drives som en socioøkonomisk café, som
beskæftiger en lang række mennesker, der af den ene
eller anden grund har brug for en hånd til at komme ind
på arbejdsmarkedet, eller videre i livet.
Man vil blandt andet møde flygtninge, der ønsker at
forbedre deres dansk kundskaber for at komme ind på
arbejdsmarkedet, unge med særlige behov, aktivitetsparate voksne, flexjobbere og mange andre.

Café og take away
- Socioøkonomi er et begreb som kan være svært at
definere, men i vores verden handler det dels om at
give udsatte grupper en hånd og i lige så høj grad om
det tilbud vi giver de mange gæster, der kommer i caféen, siger Benny Friis.
- Det ligger os meget på sinde, at caféen skal fungere som et samlende sted, hvor alle har råd og ret til
at være. Derfor vil man altid kunne få en kop kaffe til
en 10´er og en varm ret til 50 kr.
- I de første to uger har vi blandt andet set enlige
ældre komme og spise havregryn og få deres morgenkaffe, alt imens de nyder den stemning der hersker.
- I caféen er der rummelighed og plads til alle, så
hvis kaffen lader vente på sig, så send et smil og du får
to igen, for her behøver det ikke gå alt for stærkt!
Der vil altid være mindst to klassiske danske retter
at vælge imellem, samt ris og kartoffelmos, enten til at
nyde i caféen eller til at varme derhjemme.
- Vi håber, at Tårnbys borgere ser det som et sted,
man kommer for at hygge sig, uanset om man kommer
alene eller ej. Vi ønsker, det er et sted, hvor vi alle føler
os i godt selskab, siger Gitte Friis.
tsp

Fyns Grafiske
Værksted 40 år
www.kastrupgaardsamlingen.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag
Lørdag - søndag

kl. 9-19
kl. 9-15

Navnet Lix & Kerner er konstrueret
til caféen
Lix henviser til placeringen på biblioteket, idet Lix
er en forkortelse for læsbarhedsindeks, en skala der
giver et mål for en teksts læsbarhed. Det opgøres
som det gennemsnitlige antal ord pr. helsætning,
plus procentdelen af lange ord, altså ord der er over
seks bogstaver lange.(Kilde Wikipedia).
Kerner refererer til sund mad, idet det er caféens
intention, at servere sund mad.

Café Lix og Kerner serverer hver dag sund mad ikke blot
til bibliotekets brugere, men til alle som falder indenfor.
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

2. marts –
5. juni 2017

FRI ENTRÉ
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DEN
SORTE
SKOLE

Café Lix og Kerner satser på at blive et samlingspunkt i kommunen. Alle skal have råd
til en kop kaffe eller et måltid mad. Foto:
Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Noget at gå til i marts

Teknologisk udvikling, politik og sejl ...
Erindringscafé

- Den teknologiske udvikling
ved Stads- Og Lokalarkivet
Kontormiljø fra
Orthana Medicinalfirma Englandsvej. Fotograf: Ukendt
Foto: Tårnby
Stads- og
lokalarkiv,
B4110.

Det er nok kun få af os, der har levet
længe nok til at have skrevet med hønsefjer i dagligdagen, men fyldepennen er vi mange, der har haft som
vores daglige værktøj, når vi skulle lære vores A-B-C
eller skrive breve til venner og familie.
Bare i vores levetid er der sket en kolossal teknologisk udvikling, og verden er blevet meget mindre, så vi
inviterer til en snak om den fascinerende vej til hvordan
dagligdagen har ændret sig bare i løbet af de sidste
40-50 år.
Tirsdag 7. marts kl. 14.00-16.00, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter - tilmelding nødvendig.

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 Vandtår-

net gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang.
Fri adgang – uden billetter. Mandag 13. marts kl. 14.00.
Mødested: Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Danmark – Caribien

- tur/retur i egen sejlbåd
Foredrag v. Terese Poulsen og Martin Roien
Hvem kunne ikke tænke sig at rive et år ud af kalenderen og sejle
en tur til Caribien? Mange
nøjes med at
drømme, men
Terese Poulsen
og Martin Roien
gjorde drømmen
til virkelighed.
I 2014 overvejede de at købe et hus, men de endte
med i stedet at købe Aura, en 37 fods sejlbåd. Snart
opstod drømmen om at sejle en tur tværs over Atlanten. Beslutningen blev taget, lejligheden sagt op og
jobbene sat på stand by - og i september 2015 sejlede
de af sted med kurs mod Caribien. Da de startede, var

Martin 26 år og havde sejlet, siden han var barn, medens Terese på 25 aldrig før havde interesseret sig for
at sejle.
Mandag 20. marts kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

Dansk politik nu

Foredrag med Kaare R. Skou
Kaare R. Skou er forhenværende politisk redaktør på
TV2 og har skrevet flere bøger om Folketinget og den
politiske historie.
Han har fortalt om sine oplevelser i magtens korridorer under
statsministrene Anker Jørgensen,
Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og
Helle Thorning-Schmidt. Foredraget
sætter fokus på, hvad der tales om
- og hvad der vil blive talt om i den
nærmeste fremtid.
Foredraget sætter dagens politik i et historisk perspektiv og indeholder en beskrivelse af de politiske partiers og de centrale politikeres placering i det politiske
billede.
Tirsdag 28. marts kl. 19.00, Vestamager Bibliotek. Arrangementet afholdes af AOF Amager i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetpris: 60 kr.

Hovedbiblioteket, Kamillevej

Elevernes dag – mød din lokale aftenskole

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

AOF Amager inviterer til Elevernes dag, hvor resultaterne af sæsonens undervisning bliver præsenteret og
fremført. Der vil være sang, musik, dans og motion
til glade rytmer, og de kreative fag vil være til stede
med arbejdende værksted og udstillinger af elevarbejder.
AOF byder på kaffe og småkager og saft til børnene.
Kl. 12.30 kommer Ballonklovnen Fubbi og under-

holder børn og barnlige sjæle.
Kom og oplev en festlig dag og bliv inspireret til
nye kreative, spændende og hyggelige aftenskoleaktiviteter. Alle er velkomne.
Du finder et detaljeret program for dagen på www.
aof-amager.dk eller på biblioteket ca. 8 dage før arrangementet
Lørdag 25. marts kl. 9.30 – 14.30, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis adgang - uden billetter.

R.I.P. - Only The Good Die Young
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En hyldest til de mange kunstnere, som
forlod os alt for tidligt
Tårnby Musikskole og Fabrikken præsenterer igen i år
et storslået show i Kulturhuset Kastrup Bio.
Forestillingen er en hyldest til alle de fantastiske
og elskede kunstnere, som forlod os alt for tidligt.
I vil bl.a. komme til at nyde numre af Elvis Presley,
Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston,
Freddie Mercury, John Lennon, Tommy Seebach og
Prince.
De ca. 100 medvirkende har arbejdet hårdt med
numrene og glæder sig til at vise publikum frugterne
af deres arbejde. Så kom og nyd et fantastisk show!

Om showet
Showet er også et pragtfuldt eksempel på samarbejde
på tværs af institutioner i Tårnby Kommune.
Fra Tårnby Musikskole medvirker harmoniorkestret HOT, bandet Den Laks Skal Ned, sangsolister,
dansere, et børnehold fra Pilegårdsskolen og et
showkor bestående af sangelever og korene The Jokers og Nordlys.
Fabrikken deltager med deres Trend og Styling

linje, som sørger for flotte frisurer og make-up til de
medvirkende, Design og Tryk, der står for scenografi,
Træ og Håndværk, som hjælper med opbygning af
scenen, Madglæde, der sørger for sandwich til deltagerne på de travle prøvedage op til showet, og PR og
Turisme, som hjælper med markedsføringen.
Tårnby Teater har udlånt kostumer og givet adgang til spejlsalen, hvor danserne øver. Og endelig
står Kulturhuset Kastrup Bio for billetsalg og stiller
deres store sal til rådighed for projektet i en hel uge.

Info:

Forestillingen spilles i Kulturhuset Kastrup Bio
• Fredag 31. marts kl. 19.00
• Lørdag 1. april kl. 14.00 og 19.00
• Søndag 2. april kl. 14.00
Billetter købes fra 1. marts kl. 12 i Kulturhuset Kastrup Bio, på kulturhusetkastrupbio.dk og på Tårnby
Hovedbibliotek. Kr. 75 for voksne og kr. 40 for børn.
Nummererede pladser.

Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk
eller ved personligt fremmøde.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF i
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker (mærket )købes billetter på tlf.
3251 1495 eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende
billetter sælges ved indgangen.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Noget at gå til i februar
Traktørstedet Vestamager giver gratis
pandekagedej.
Tønden er pyntet af Ottetallets børnehave.
- Vi glæder os til igen iår, at være med
til at give familier fra Ørestad Syd, ja
hele Amager, røde kinder og kolde fingre
når katten skal slåes af tønden, siger
Birte Rasmussen.

Fastelavn i naturen

Tønden bliver malet af 8tallets børnehave...
ligesom sidste år. Arkivfoto.

På jernheste mod tønden
Der er tradition for at ride
til tønden på Amager. På
Naturcenter Amager klarer man
sig med Cykelfastelavn
Når børnene slår katten af tønden ved
Naturcenteret, foregår det fra en cykel.
Hér foregår det nemlig på cykel med forskellige balanceudfordringer undervejs
og med køllen i den ene hånd, noget af
tiden. Eventuelt kan man pynte sin cykel
flot til fastelavn.
For fjerde år i træk afholder Friluftshuset v. Naturcenter Amager cykelfastelavn.
Arrangementet, er blevet fast tradition
på naturcenteret, fordi det de senere
år har været en succes. De sidste 4 år

er det blevet arrangeret af borgere i
Ørestad syd, i samarbejde med Friluftshuset.
Birte Rasmussen og Niklas Nilsson,
som begge er borgere i Ørestad Syd, er
igen i år tovholdere for arrangementet.
Det er dem, der hvert år har lavet en aftale med Grundejerforeningen i Ørestad
Syd om, at de er medsponsorer på arrangementet.
- De sidste par år er det beløbet som
GFS Ørestad Syd støtter med, der har
gjort det muligt for os at servere gratis
fastelavns boller og skaffe tønde og køller, fortælkler Niklas Nilsson.
Derudover har Birte og Niklas gjort
et arbejde ud af også at få Cafe 8tallet til at sponsorere slik til tønden og

Fastelavns tradition på naturcenteret
har også noget med den lokale natur at
gøre.
I ugerne op til fastelavn, som i år
også var hele vinterferien kan man nemlig lave fastelavnsris ved Friluftshuset.
Fastelavnsris som består af birkeris fra
Pinseskoven.
I år har Naturstyrelsen endda afmærket et sted, hvor man kan cykle hen på
Kalvebod fælled og klippe sine egne ris.
- Vi har et sted på fælleden, hvor
de små birke er blevet lige lovlig høje,
fortæller Rune Kjærgaard Lange, naturvejleder i Friluftshuset. Og for at
vadefuglene også i fremtiden kan have
en strandeng at være på, har vi sendt
friske folk ud og klippe disse birkeris. Så
samtidig med at folk har fundet et flot
fastelavnsris og fået frisk luft, har de
også hjulpet os i Naturstyrelsen med at
lave en lille smule naturpleje.

Fastelavnsrisene skal pyntes med
flotte fjer og farvet bast. Hvis man tager
fastelavnsriset med hjem og putter det i
vand, vil der endda være en chance for
at fastelavnsriset springer ud med flotte
grønne blade.
Hele vinterferien var cykelbanen også
sat op, så man kunne tyvstarte og øve
sig til den rigtige fastelavn i både vinterferien og weekenderne op til fastelavn.
Ud over de ressourcer, som Friluftshuset v. Naturcenter Amager kaster i
arrangementet, bidrager også Grundejerforeningen Ørestad Syd, Café 8tallet
og Traktørstedet Vestamager økonomisk
til arrangementet.

Info:

Cykelfastelavn søndag 26. februar,
klokken 11.00. Tøndeslagning starter klokken 12.00.
Friluftshuset, v. Naturcenter Amager.
Kom gerne udklædt. Medbring egen
cykel eller lån en til lejligheden ved
Naturcenteret.
Mulighed for at købe kaffe og varme
drikke ved Traktørstedet Vestamager.
Læs mere på www.naturcenteramager.dk

Åbningstider i Friluftshuset 2017
6. jan. – 26. marts: Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16
1. april - 30. juni: Hverdage: 9-15. Weekend/ helligdage: 10-17
1. juli – 13. aug.: Alle ugedage 10-17
14. aug. – 22. okt.: Hverdage: 9-15. Weekender: 10-17
23. okt. – 30. nov.: Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16
2. dec. - 17. dec.: Weekender: 10-16

Prinsesse på cykelbanen ved en tidligere fastelavn. Cykelbanen er også åben i år.
Arkivfoto.

Hva’ ska’ vi med naturen
Naturstyrelsen inviterer til borgermøde om
naturområder på Amager

En driftsplan indeholder
• En beskrivelse af den overordnede målsætning for
arealdriften
• Beskrivelser og målsætninger for de enkelte skov- og
naturområder
• En plan for skovdriften
• En plan for hvordan naturarealer skal plejes
• En plan for landskabets udvikling
• En plan for friluftsliv
• En plan for pleje af fortidsminder og kulturspor

INFO:
Mandag 27. februar på Naturcenter Amager kl. 17-19
Tilmelding indtil 24. februar, Hst@NST.dk
Naturcenter Amager, Granatvej 5 2770 Kastrup. Mulighed for parkering ved Otto Baches Alle (husk p-skive)
Naturstyrelsen byder på en kop kaffe, te eller vand med
en sandwich.

Program:

• Velkomst - ved Direktør Peter Ilsøe Naturstyrelsen
• Kort introduktion til Kalvebod Fælled - ved
Skovrider Hans Henrik Christensen
• Oplæg fra - Friluftsrådet Direktør Jan Ejlsted,
Danmarks Ornitologisk forening næstformand
Steffen Brøgger-Jensen, Danarige Naturfilosof
Rune Engelbreth Larsen.
• Debat og opsamling
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Naturstyrelsen er i gang med at lave ny driftsplan for
Kalvebod Fælled og Kongelunden. Driftsplanen fortæller,
hvordan arealerne skal drives og plejes, og har dermed
betydning for friluftslivet og naturen.
Derfor vil Naturstyrelsen gerne invitere til en åben
debat, for at høre om de mange interesser, ønsker og
ideer for området. Naturstyrelsen forestiller sig, at der
fortsat skal være vild natur, men …
• Hvordan skal den være?
• Skal der udsættes vildheste og bisonokser?
• Skal vi skabe et bedre samspil mellem byen og naturen og fjerne dele af de gamle militærhegn?
Aftenen vil byde på forskellige oplæg og der vil blive
mulighed for at give sin mening til kende i en åben
debat.
- Kalvebod Fælled er en central del af Naturpark
Amager, der har en helt enestående beliggenhed midt i
en storby. Det er både en forpligtigelse og en mulighed,

som vi skal tage vare på. Kalvebod Fælled er beskyttet
af en række lovgivninger og en fredning, men der er
masser af mulighed for at udvikle både naturværdierne
og friluftslivet, fortæller Skovrider Hans Henrik Christensen, som er chef for Naturstyrelsen Hovedstaden,
der står i spidsen for den nye driftplan.
Driftsplanerne beskriver, hvordan styrelsens skove
og naturarealer skal drives og plejes, og de har dermed
betydning for både friluftsliv og natur.

Noget at gå til i marts ... og længere endnu

Den sorte skole – Fyns grafiske værksted 40 år

Hvor langt kommer man med sort på hvidt?
Udstillingen Den sorte skole handler om de
uendelige udtryksmuligheder, hvormed den
grafiske kunst kan udnytte den sorte farve
Over 500 grafiske værker, skabt af 172 kunstnere fra
Fyns Grafiske Værksted indgår i udstillingen, der fejrer
værkstedets 40-års jubilæum i 2016. I dag tæller værkstedet godt og vel 300 medlemmer, der stammer fra
omkring 20 forskellige nationer.
Udstillingen rummer imidlertid det benspænd, at alle
værker skal forholde sig til den sorte farve, som med
opfindelsen af trykkekunsten i Europa i 1400-tallet blev
grafikkens særkende. Deraf titlen Den sorte skole –
hvor ‘skole’ peger på Fyns Grafiske Værksteds stærke
tradition for mesterlære og vidensdeling i fællesskabet
omkring trykpresserne.

På trods af dogmet blev der indleveret et overvældende antal værker og det omfattende udvalg, som
udgør den færdige udstilling, viser det grafiske medies
store spændvidde, og på hvor mange måder den sorte
farve kan bruges på det hvide papir. Foruden tryk på en
todimensionel flade i traditionelle og velkendte teknikker, kan man opleve værker af skulpturel karakter i tredimensionelle udformninger samt digitale værker, der
på flere måder udfordrer alt det velkendte ved mediet.
Som en del af udstillingen er der etableret et værksted, som vil være bemandet på udvalgte onsdage i
museets åbningstid. Se nærmere på museets hjem-

Ti+To på Plyssen

meside. Her kan man ved selvsyn følge en grafiker på
arbejde. Desuden er der udgivet en jubilæumsbog med
tekster af forskellige forfattere, der forholder sig til
værkstedet, jubilæet, farven sort og det grafiske medie
mere generelt.
Udstillingen på Kastrupgårdsamlingen er blevet
til i tæt samarbejde med Fyns Grafiske Værksted og
Brandts 13 - Museum for kunst & visuel kultur i Odense.
Den sorte skole – Fyns Grafiske Værksted kan opleves
fra 2. marts – 5. juni 2017. Museet har fri entré.

To x Dansetid

Gunnar Madsens Big Band står igen for den glade
dansemusik, når orkestrets 18 mand spiller op til
dans i Skottegårdsskolens Aula i februar og marts
Dette bigband optræder flere gange årligt i Tårnby og har med succes gjort det i årevis.

Kunstnergruppen Ti+To består af 12
amatørkunstnere. De har fundet sammen
for at dele udgifter ved at udstille deres
kunst sammen. Gruppen skulle oprindeligt
kun bestå af 10 personer, men det endte
med 12, og deraf opstod gruppens navn
Ti+To

Skottegårdssksolens aula, søndagene 26. februar
og igen 19. marts. Indgangen åbnes klokken 13.30
og dansen varer fra klokken 14 til 17. Hele fornøjelsen koster 50,- kroner og så kan man spendere
lidt håndører på øl, vand, vin og kaffe til pauserne.

Kunstnergruppen har en spredning i alder over fem årtier, hvilket også giver en bred pallette af kunstudtryk,
der dækker Akryl og Oliemalerier, Keramik, Glassmykker, Skulpturer, Installationskunst, Håndarbejde i Strik
og Stoffer.
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Fem kunstnere udstiller
• Ellen Langetved er født og opvokset på Amager, men
bor i Hundested. Hun udfører oliemalerier, glassmykker,
stof og garn håndarbejder.
• Charlotte Vestergaard er fra Hvidovre og arbejder
abstrakt med akryl.
• Kenneth Høst Ring bosat på Amager udfører akrylmalerier og akvareller.
• Vivian Koch, Avedøre. Hun laver abstrakte akrylmalerier.
• Stig Løvenkrands født og opvokset på Amager, laver
keramiske skulpturer, akrylmalerier, installationskunst.
Kunsterne vil på skift være tilstede på udvalgte
dage, men ved ferniseringen er de der selvfølgelig
alle.
Kunstnergruppen Ti+To, 11. marts til 9. april.
Fernisering 11. marts kl. 13. Der er som vanligt noget
både til øjet og ganen, og kunstnerne drøfter gerne
deres kunst, som også er til salg til særdeles venlige
priser.

Tårnbymalerne fortsætter deres jubilæumsudstilling
indtil 5. marts.
Loppemarked 4. og 5. marts kl. 11.00-16.00.

Underholdning

12. marts kl. 14.00 spiller Kastrupløverne Irsk folkemusik.
26. marts kl. 14.00 giver Ullerup Line Dancers opvisning.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.0016.00, Gratis adgang.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og
spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle arrangementer såsom koncerter, teaterforestillinger,
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan
læse mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.
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

TÅRNBY LOKALAFDELING
MARTS • 2017

PILATESGODTVED/GYMNASTIK,
VANDTÅRNET,(VENTELISTE)

Onsdag kl. 17.15.
De andre hold er flyttet til:
Amagerhallen
Mandag kl.13, onsdag kl. 12.00 og kl.13.00.

Pilates/GotvedGymnastik Henvender sig
både til herrer og damer. Den frigørende
bevægelse i Gotvedgymnastikken
kombineres med den effektive træningsform
- pilates. Kroppen arbejdes igennem,
konditionen forbedres med særligt fokus
på sammenhængen mellem mavemuskler
og åndedræt. Det øger stabiliseringen af
rygsøjlen m.m.
GYMNASTIK
Vi mangler en person til at overtage et
gymnastikhold om onsdagen fra kl.12. Er det
noget for dig? Ring til Solveig 61 67 52 15
LÆSEVENNER

Vi starter nu et nyt hold læsevenner og søger
derfor interesserede, der vil afsætte en times
tid om ugen i ca. 5 uger, for at høre skoleelever
læse op for os. Vil du høre nærmere, så ring til
Bente 26 62 34 21
OPLEVELSESFERIE LESBOS
27.8 TIL 3.9 1917

RONING, ØRESUNDS ÆLDREROERE
Onsdage kl. 09.45.
Nye medlemmer optages hvert år pr. 1. maj.
Ro-instruktion starter første onsdag i maj.
På Øresunds Ældreroernes vegne
Kontakt Jørn Elsgaard tlf. 2173 02 24

VORES FASTE AKTIVITETER:

ÅRSMØDET 2017
Vi indbyder herved alle vore
medlemmer til årsmødet i
lokalforeningen. Vi håber at
kunne få en rigtig god debat
om Ældre Sagen Tårnbys
fremtidige engagement i
kommunen.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet
skal være formanden Anne-Grethe Kragerup i
hænde senest 14 dage før årsmødet.
Postkassen, Amager Landevej 71
Lørdag den 11 marts 2017 kl. 14
Husk medlemskort.
Vel mødt. Bestyrelsen

Alle dage 10-16

CYKLING
Opstart den 27. marts Postkassen kl.11.00
Grill 26. juni "Viben"
Grill 17. juli "Sneppen"
Grill 14. august "Viben"
Grill-kul 5 kr. der afregnes på stedet.
BUSTUR TIL SÆBY, SKAGEN OG LÆSØ
Fire dage fra 15. til 18. maj 2017.
Kr. 4.390. Tillæg for enkeltværelse kr. 595
Hvis I er intereserede, så mød op på kontoret i
kontortiden, hvor I kan se turens indhold, eller
ring Johnny tlf. 21 91 50 36 eller
Hjørdis 28 33 04 04
Turen gennemføres ved minimum 20 deltagere.
KRIGSBØRNSKARAVANEN
Der var omkring 50 der
17. januar overværede
de tre krigsbørns
gribende beretninger
om konsekvenserne
af kærlighed under
besættelsen. Det
hele styret elegant af
journalist Lotte Prinz.
Besøg hjemmesiden
http://krigsboern.dk, hvor man kan læse mere
og se billeder fra den tid.
BESØGET PÅ POLITIMUSEET

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Besøgstjenesten og kontakt til bisidder
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Bowling, Englandsvej 337
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12

Bridge

Torsdag kl. 10.30, Ved Diget 21
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag kl. 13-16 Bridge-undervisning i Postkassen.

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16

Fotoworkshop, Biblioteket Kamillevej 10
Mandag den 10. april. 8. maj. 22. maj kl. 14 -16

Handymænd og IT
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.

iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12

Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 10-12

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 12.15

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00

IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej (Venteliste)
Onsdag kl. 17.15

Amagerhallen
Mandag kl. 13.00 Onsdag kl. 12.00

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15

Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30
Torsdag kl. 14.30

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går omkring 8 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.

Whist, Postkassen
Besøget den 25.1.17 var en stor oplevelse. Vi
blev vist rundt af pensioneret kriminalinspektør
Henrik Svindt, som fortalte små anekdoter fra
livet som politimand i København.
Vi fik også indblik i de 3 særudstillinger, museet
har i øjeblikket.
Bagefter fik vi en god frokost på restaurant
Quattro Fontane i Guldbergsgade.

Tirsdag kl.12-15

LOKALAFDELINGEN
KASTRUPVEJ 324
TLF. 32 52 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
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Dette er en ferieuge, hvor det sociale er vægtet
højt, men hvor du også har tid alene, hvis du
ønsker det. Vi bor på hotel Sunshine,
der er et populært lejlighedshotel med en rolig
beliggenhed i udkanten af Petra.
Afrejse den 27.8.17
Priser pr. person i delt 1-værelses lejlighed med
balkon: fra kr. 5.595.
I prisen indgår: Direkte fly t/r. Hotel, Mad
ombord på flyet, Bustransport mellem lufthavn
og hotel samt Udflugter.
Max og min. deltagerantal er 15 personer.
Du skal være selvhjulpen og kunne gå uhindret.
Se turen i detaljer på kontoret. eller på :
www.sietam.dk

Det største maleri og den største udfordring
Lige præcist på tærsklen
til den periode hvor
Europa blev gennemrystet
af de protestantiske
reformationsbevægelser,
der blev udløst af Martin
Luther (1483-1546), skabte
Michelangelo Buonarroti (14751564) et revolutionerende
kunstværk på hvælvingen i
det Sixtinske Kapel i Rom.
Kunstværket skulle gå over
historien som verdens mest
berømte og elskede maleri.
Det drejer sig om Skabelsen
af Adam, der sammen med de
øvrige malerier på kapellets
hvælving blev til i perioden
1508-1512.
Maleriet har en enestående
fascinationskraft. Millioner af
turister valfarter hvert år til
Vatikanet for at beskue det med
egne øjne. Som sagt forestiller
det Guds skabelse af Adam.
Men hvad er maleriets budskab?
Der er så mange, at man kunne
skrive en bog i forsøget på at
udfolde dem. Men efter min
mening udtrykker verdens
største maleri også verdens

største udfordring. Hvad er
det for en udfordring? Prøv at
se på maleriet. Hvor smukt!
Hvor gribende! Dér er Gud. Så
kraftfuld og dog iklædt lyserødt
negligé. Som for at illustrere,
at Gud integrerer det maskuline
og feminine; det faderlige
og moderlige. Men også det
statiske og dynamiske. For
selvom der hersker fuldkommen
ro over Gud, er han omgivet
af så megen bevægelse, at
småenglene må holde sig godt
fast, for ikke at blive hægtet af.
Og dér ligger Adam. Så yndefuld!
Så smuk! Så nøgen! Og Gud
strækker sin mægtige skikkelse
ned mod Adam, strækker
armen frem og fingeren ligeså,
gør sit yderste for at nå det
nyskabte menneske. Og Adam
responderer. Hans skikkelse er
som et spejlbillede af Guds.
Han løfter sin døsige krop op,
strækker armen mod Gud og
fingeren ligeså. Men i selve
mellemrummet mellem de to
fingre er der et spørgsmål, som
end ikke Gud kender svaret på:
Gider Adam røre en finger? Vil
han rejse sig og virkeliggøre

Aktiviteter - Marts
H.C. Andersen og det evigt
menneskelige

Mange tror fejlagtigt, at H.C. Andersens
eventyr er tuttenuttede børneeventyr.
Det tilbagevises af Birthe Rønn Hornbech,
der lader eventyrdigteren holde
forstørrelsesglasset op for os og med sin

sit potentiale? Vil han gå ud i
verden og gøre en forskel? Eller
vil han blive liggende og falde
tilbage i den intethed og det
mørke, hvorfra han blev kaldet
til lys, liv og lykke? Det er
spørgsmålet til Adam, men fordi
det er spørgsmålet til Adam, er
det også spørgsmålet til dig og
mig og den verden, vi lever i.
Martin Herbst, sognepræst

(Artiklen er et uddrag fra Martin
Herbsts kommende bog om de
syv dødssynder og det moderne
menneske)

humor spidde det
moderne menneske.
H.C. Andersen er i
følge Birthe Rønn
Hornbech langt
forud for sin tid, når
han fortæller om
konsekvensen af den
moderne teknologi,
overflødig lovgivning
og spindoktorernes naragtighed.
Korsvejstræf - onsdag 1. marts kl. 14.00

Gudstjenester
Februar
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Søndag
Søndag

26.
26.

kl. 10.00
kl. 14.00

Fastelavn Matt. 3,13-17		
Fastelavnsgudstjeneste for børn		

Julie Aaboe
Aaboe/Madsen

Marts						
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag

5.
12.
16.
19.
26.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

1. s. i fasten Matt. 4,1-11		
2. s. i fasten m. kammerkoret Euphonia		
Gudstjeneste i kirken for Dagcentret Blåklokkevej		
3. s. i fasten m. Crossroad Gospel		
Midfaste Johs. 6,1-15		

April				

Søndag

2.

kl. 10.00

Mariæ bebudelsesdag Luk. 1,26-38		

Martin Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe

Julie Aaboe

Oldkristne tekster

Klassisk Højskole – ved Martin Herbst
Den tidlige kirke
blev påvirket,
formet og inspireret
af en række andre
tekster, der i
nogle tilfælde er
lige så gamle som
evangelierne, men
som af forskellige
grunde ikke kom
med i det Nye Testamente. Disse tekster ser
vi nærmere på i denne studiegruppe. Alle
er velkomne uanset forkundskaber. Se hele
programmet på www.korsvejskirken.dk.
Denne gang gennemgås Clemens’ 1. brev til
korintherne.
Torsdag 2. marts 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. marts kl. 10.00

Menighedsrådsmøde

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
kirkens menighedssal.
Tirsdag 7. marts kl. 19.00

Luther og humanismen

ved Eberhard Harbsmeier, tidl. rektor,
teolog
Humanisme og
kristendom ses i dag
ofte som modsætning.
Sådan var det ikke i
reformationstiden.
Humanismen –
med Erasmus fra
Rotterdam som sin
tids førende autoritet
– gav faktisk allerede
før Luther væsentlige
impulser til reformationen, og alliancen
mellem humanisme og reformation viste
sig at være en meget slagkraftig alliance
– til trods for de modsætninger, som også
var der. Foredraget vil belyse forholdet
mellem humanisme og reformation både i
historisk, men også i nutidigt perspektiv.
Vor tids problemstillinger og diskussioner
ligner på mange måder – til trods for
forskelle – de spørgsmål, man var optaget af
i reformationstiden.
Sogneaften - torsdag 16. marts kl. 19.30

begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag
den 28. kl. 12. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk, hvis din familie skal med!
Det koster ikke noget at deltage, men du er
velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 30. marts kl. 16.30

Aktiviteter - april
Musik-andagt – En tid til eftertanke

Kontakt

Oldkristne tekster

Klassisk Højskole – ved Martin Herbst
Se program på www.korsvejskirken.dk.
Torsdag 6. april kl. 19.30

Del din søndag med verdens
fattige og nødlidende

- ved Julie
Aaboe og
Ole Reuss
Schmidt
Tirsdag 4.
april kl.
10.00

Dantes Guddommelige Komedie
ved Martin Herbst

Ulvetime – Skal din familie være med?

Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken

byder på tematikker, der er eksistentielle og
højaktuelle.
Korsvejstræf, onsdag 5. april kl. 14.00

Dantes Guddommelige Komedie hører til
verdenslitteraturens ypperligste værker. Men
ved første øjekast kan værket forekomme
uforståeligt. Det skyldes ikke kun, at det er
skrevet i det 14. århundrede, men snarere,
at Komedien er vævet sammen af personlig
skæbne, politik, historie, filosofi, psykologi,
teologi og astronomi! Intet andet værk
sammenfatter i den grad vestens litterære,
filosofiske og religiøse tradition. Kom med på
en rejse, som du sent vil glemme, fordi den

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

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

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

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.

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

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

Søndag den 12. marts inviteres du med ud
og samle ind sammen med Korsvejskirken
og Folkekirkens Nødhjælp. I en tid med
krige og massive flygtningestrømme
er begrebet næstekærlighed ofte
oppe at vende. Ideen om at tage sig
af sin næste, både naboen og den
fremmede, ligger dybt både i vores
kultur og i kristendommen, og tanken
om at dele med sin næste er da også
hovedoverskriften for Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.
Det tager kun tre timer af din
forårssøndag – men det gør en verden til
forskel for mennesker, der intet har i dag.
Kom og vær med søndag den 12. marts.
Vi sender indsamlerne afsted mellem kl.
9 og 10 søndag morgen, og vi kan altid
bruge flere frivillige indsamlere. Meld
dig hos kirkens indsamlingsleder Torben
Hamann Hansen, tlf. 3251 7424 eller
tohh@km.dk.

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Tro er noget, man modtager. Den
kommer ikke an på dig.

(hvis du skal lære en ting af
reformationen)
For et par søndage siden var der en tekst,
i teksten var der en lignelse, i lignelse
betalte Gud det samme i løn til den som
havde arbejdet 10 timer som til den som
kun havde arbejdet 1 time. Søndagen
efter var der en ny tekst, i den en ny
lignelse, i den strøede Gud sit ord ud
med rund skødesløs hånd, som en anden
politiker op til en valgkamp kastede han
bare frø ud uden at se på i hvilken jord
de landede, så de landede på jorden og
fuglene åd det, de faldt på klippegrund
og blev regnet væk, de faldt mellem
tidsler og det meste af det gik til spilde.
Jeg ved godt at kristendommen kædes
sammen med det samfund vi har i dag.
Det er rigtigt. Man ser bort fra historien,
hvis man ikke kan se det. Man kan godt
sige, at Danmark ikke er et kristent land.
Men man kan ikke sige, at kristendom
ikke har sat væsentlige spor i Danmark.
Alligevel at gøre kristendommen til
styreform i finansministeriet ville være
for langt ude. En eller anden form for
retfærdighed, (og Gud er ikke retfærdig,
som min kollega så rigtigt sagde, da hun
prædikede over teksten) en eller anden
form for overvejelse over, hvordan vi
bedst anvender det, vi har, må der til.

Det fungerer nok ikke at give det
samme i løn til alle uanset arbejdsindsats,
og hvis politikerne, som de ellers havde
lovet, bare delte ud med rund hånd

og uden indsigt i om pengene bare går
til spilde, ja, så burde man ikke være
politiker, men måske i stedet præst.
BEMÆRKNING!:
Men som korrektion til det politiske,
som hofnar til kongen, som idealet der
ikke kan virkeliggøres i virkeligheden,
som den etiske fordring, som selvkritisk
samfundskritik, som en helt anden
måde at se verden på, har vi brug
for kristendommen. Ved siden af
alt vi regner ud, stiller op, vedtager,
ved siden af alt det vi forhandler os
frem til og som kommer ud som et
regneark af instrumentaliseringens
effektivitetskontrolmaskine, må der være
en magt så absolut som Gud som trækker
den anden vej. Der må være en som siger,
at alt hvad jeg vil give dig, skal du ikke
gøre noget for.
Jeg hører Brian Eno; Og da så klar at
undres, at vågne med åbne øjne.
Og så noget andet. Jesus talte i
lignelser. I lignelsen bruger man et
billede på en ting alle kan forstå, for at
man med det man kan forstå, kan forstå
noget andet, som man ellers ikke ville
have forstået, om man bare havde fået
det forklaret. Jesus var ikke politiker.
Han talte ikke om velfærdssamfund
og landbrugsregulering. Han talte om
mennesker, om tro, om håb, og om at
når det gælder Gud, så er der ingen,
som kan gøre sig mere fortjent til Guds

Gudstjenester
Februar 2017
Lør 25.

Dåbsgudstjeneste 		

11.30

Nielsen

Søn 26.

Fastelavnsgudstjeneste		

10.00

Nielsen

Ons 1.

Liturgisk eftermiddagsgudstjeneste og foredrag 13.45

Nielsen

Søn 5.

Højmesse			

10.00

Risum

Søn 12.

Højmesse			

10.00

Nielsen

Tors 16. Konfirmandgudstjeneste		

19.30

Hansen

Søn 19.

Højmesse			

10.00

Hansen

Tors 23. Aftengudstjeneste		

19.30

Nielsen

Lør 25.

Dåbsgudstjeneste		

11.30

Risum

Søn 26.

Højmesse			

10.00

Risum
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nåde end andre. Her er vi helt lige. Gud
spreder ordet ud. Til alle. Han ser ikke
på hvem vi er eller hvad vi har gjort eller
hvad vi vil være i stand til at gøre.
Derfor må kirken aldrig kun blive for
de få, de indviede, de særlige, eller de
kristne. Kirken må aldrig kun blive for
dem, som mener, at de er den gode jord,
for så havde Gud ikke spredt frøene også
til os som sover på klippegrunde og giver
buketter af tidsler til hinanden.
Jo, der kan være grund til at lukke
nogle døre, men den kirkedør skal bare
holdes åben, og så er det ikke vores
opgave at holde øje med, hvem der
går ind. Det er heller ikke os som har
inviteret.
Det der med at sprede den gode frø
og så se det meste af den gå til spilde,
det kender jeg godt, det gør jeg ofte om
søndagen.
En god kollega fra Maribo sagde
engang, mens vi sad og drak flyversjusser;
Jesus er chefen, Gud er sagen, og vi
præster er i salgsafdelingen.
Det grinte jeg af, så skålede
vi, men efterfølgende slog det
mig, at hvis det er sandt, at jeg er
keyaccountsalescoordinator, så er det
godt, Jesus er chefen og selv har lært mig
det med at sprede ud til alle for ellers
var jeg blevet fyret for længst. Jeg tror,
jeg står med amarrekord i dårlig afkast.
Og hvis evalueringsskemaet engang
(Gud forbyde det) når kirkedøren efter
højmessen (det tager kun få øjeblikke
at udfylde det, sæt kryds ud for tallene
1-5, hvor 5 er en meget religiøs oplevelse
og 1 er spild af tid/ man sover bedre
hjemme, udfyld det efter dit bidrag til
kirkebøssen, kan nu betales via mobilepay) vil det være med en lunken ateistisk
smiley nederst og ethvert revisionsfirma
vil tænde den røde lampe og sætte
kirkeklokkerne i ringninger frem imod
en ny inkvisition.
Men der er nu engang enkelte ting
som ikke skal gøres op, bare modtages.
Karsten M. Hansen

MARTS 2017

Møder og arrangementer
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 er du blevet alene, eller har du på anden
måde fået 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 marts mødes vi:
Søndag 12. marts efter gudstjenesten kl. 10.00
er der sangeftermiddag, hvor vi – efter en kop
kaffe – synger sange fra Højskolesangbogen
samme med vores organist Poul Anders
Lyngberg-Larsen.
Torsdag 23. marts er der aftengudstjeneste kl.
19.30, hvor vi forbereder os til påske ved at
synge nogle af påskens salmer. Efterfølgende er
der kaffe i konfirmandstuerne.
Sang
Søndag 12. marts fortsætter vi efterårets succes
med en sangeftermiddag efter højmessen. Vi
synger efter Højskolesangbogen, men har man
andre ønsker, kan man - mindst en uge før aflevere tekst og noder til Ida Nielsen, så de
kan kopieres til samtlige deltagere.
Torsdag 23. marts vil vi forsøge at gøre påskens
salmer lige så populære som julens. Det starter
med at vi lærer dem, og det forsøger vi i
aftengudstjenesten kl. 19.30.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 16. marts kl. 10.30 ved Karsten Møller
Hansen.

FOR BØRN
Babysang…starter nyt hold. Første gang er
torsdag 23.marts. De næste gange er: 30. marts,
6. og 27. april samt 4. og 11. maj. Alle gange kl.
11.00 i Tårnby Kirke. Babysang er et tilbud til
forældre på barsel. Vi synger og danser, lærer
sange og salmer, nogle med fagter til.

Konfirmandaktion
Lørdag 2. april holder vi Konfirmand Aktion
i kirkens lokaler. Konfirmands Aktion er et
landsdækkende projekt, der giver penge til
verdens fattigste unge.
Vi begynder kl. 10.00 med gudstjeneste
i kirken, hvor konfirmanderne medvirker.
Bagefter er der café med hjemmebagte kager,
også lavet af konfirmanderne. Der er også
loppemarked, hvor man måske kan finde det
helt rigtige til at forny sin bolig. Vi slutter
dagen kl. 13.00.
Da konfirmanderne bruger en del tid og
energi på projektet, og da pengene går til et
godt formål, håber jeg, at alle, der har tid og
lyst, vil lægge vejen forbi.
Har man selv ting til loppemarkedet,
modtages de også med taknemmelighed.
De kan enten afleveres på kordegnekontoret
dagligt mellem 10-13 og torsdag tillige mellem
16-19. Eller de kan afleveres i Mødestedet
torsdage mellem kl. 13-16, begge steder
Englandsvej 330. Man kan også henvende sig
til Ida Nielsen på 2350 4186
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,
Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Allan Christensen: abc.cph@
gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

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

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten Møller Hansen (kbf)
Præstegården, Englandsvej 330, 2770
Kastrup Tlf.: 2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist: Poul Anders LyngbergLarsen. 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.
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Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet
på Irlandsvej fredag 31. marts kl. 10.50 ved
Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger
vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10.30.
Gudstjenesten finder sted i Aktivitetens lokale.

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.

Fastelavnsgudstjeneste i kirken
Katten af tønden, udklædte børn og masser af skæg og ballade

KBF Sognepræst
Susanne Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Det er Kastrup kirkes tre præster som sammen står
for fastelavnsgudstjeneste.
Det kan være svært at gætte, hvem vi er, når vi
sidder der på kirkebænkene inde bag udklædning og
maske. Men Gud behøver slet ikke at gætte på hvem
vi er, han kan nemlig altid kende os.
Efterfølgende slår vi katten af tønden og holder
fastelavnsfest sammen, med bollespisning,
konkurrencer og præmier for de kreative
udklædninger.
Vi glæder os til at feste med jer, så kom meget gerne

aik@km.dk.
udklædt!
Tlf. 2913 8323
Kastrup kirke. Søndag 26. februar kl. 11.
		
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen

Sang og musik i kirken
Niels W. Gade fylder 200 år ...

Niels W. Gade fejres af organist Niels H. Jessen og Kastrup Kirkes kor med
sang og musik i kirken onsdag 1. marts kl. 19.

...og koncert med The orient West Choir
Fem korsangere, tre musikere og en danser kombinerer kristen jødisk- og
muslimsk musik. Dirigent og komponist: Dalia Faitelson.
The Orient West Choir er en musikalsk performance, der er inspireret af gammel

njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301

gregoriansk kirkemusik og leger med
grænser og ligheder mellem musikalsk
udtryk i de tre store verdenskulturer kristendommen, islam og jødedommen.
Koncerten er en musikalsk rejse,
der forener mere end 2000 år gamle
kulturers fælles rødder, udvikling og
udtryksformer.

Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré

Projektet skaber et fælles musikalsk
sprog, med hvilket kulturelle, religiøse &
politiske grænser overskrides.

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Kastrup kirke. Søndag 12. marts kl.
19.30. Gratis adgang.

Må jeg spejle min sorg i din?

kastruplundgade 3-7

Hvorfor og hvordan lindrer det, at genkende sin egen sorg i andres?
Louise Winther har de seneste år beskæftiget sig indgående med sorg,
såvel på egen krop som professionelt.
Hun er erhvervspsykologisk konsulent, psykoterapeut og sorggruppeleder.
Oprindelig er hun cand. jur. Louise har udgivet to digtsamlinger om sorg, og
hun står bag sorgcitatbøgerne ’Sagt om sorg’ (2014) og ’Sagt om sorg II’
(2016).
Louise fortæller også om ’tosporsmodellen’, den seneste model for
sorgbearbejdning, hvor sorg ikke - som tidligere - anses som noget,
man skal komme over, men som noget, man lever med resten af sit liv.
Undervejs læser hun op fra sine bøger.

2770 kastrup

Mød hende i Kastrup kirkecenter torsdag 16. marts kl. 14.

kastrup kirke

Opstart af børnekor ...
Vi får nyt børnekor i Kastrup Kirke og Rudolf Steinerskolens
orkester i KBH giver koncert

I Kastrup kirke starter vi nyt børnekor. Koret er for alle børn i 3. eller 4. klasse. Repertoiret vil være en blanding af sange fra den
danske sangskat og nyere rytmisk musik. Koret vil bl.a. medvirke
ved højmesser.
Tilmelding til Annette Hansen på Annettebojstrup@gmail.com
Første gang bliver torsdag 2. marts kl. 15 - 16.

Det sker også i
Kastrup kirke:
Februar
Søn. 26. feb. kl. 11		
Kirkens præster –
Fastelavns- gudstjeneste
og fest

... og besøg af stort
børneband

Marts
Ons. 1. mar. kl. 19
Musikaften: Niels W. Gade
fylder 200 år

Rudolf Steinerskolens orkester består af ca. 50 stryger- og
blæserelever fra 5. og 7. klasse. De spiller verdens dansemusik
som polka, waltz, tango, cha-cha og gypsy danse.
I denne jordomrejse gennem musik spiller strygeorkestret også irsk
musik. Se plakat til højre.

Tors. 2. mar. kl. 15-16
Børnekor opstart
Tors. 2. mar. kl. 17-19 Noas
Ark: Gæk –Gæk - Gæk
Søn. 5. mar. kl.11 Elizabeth
Laursen

Kastrup kirke. Fredag 10. marts kl. 18

Vi redder liv

Fre. 10. mar. kl. 18
Ungdomskoncert –
Steinerskolen i København

Penge som værdig nødhjælp ved indsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp.
Folkekirkens Nødhjælp var en af de
første NGO’er, der valgte at uddele
penge i stedet for mad som akut
nødhjælp.
Det opretholder en form for værdighed,
at man midt i en katastrofesituation eller
som flygtning selv får lov at vurdere,
om man har mest akut brug for ris, majs
eller sæbe.
Samtidig undgår man som NGO at
komme til at ødelægge mulighederne for
lokale handlende ved at uddele mad og
andre fornødenheder gratis.
Man kan melde sig som indsamler til
Grethe Hamborg grbh@km.dk eller 5144
8111. Indsamlingen foregår fra Kastrup
kirkecenter, Gl. Skovvej

Søn. 12. mar. kl. 11
Sogneindsamling: Vi redder
liv: Folkekirkens Nødhjælp

(Foto: Kaspar Wenstrup).

Søn. 12. mar. kl. 19.30
Koncert: The orient West
choir

Indsamlingen foregår i hele landet.
I Kastrup sogn søndag 12. marts fra kl. 11 fra Kastrup kirkecenter, indgang Gl. Skovvej.

Tilgivelse – En dialog-andagt

Tors. 16. mar. kl. 14-16
Eftermiddag for Ældre: Må
jeg spejle min sorg i din
Tors. 16. mar. kl. 18
Torsdags-aften-klubben:
Lutherår
Søn. 19. mar. kl. 11 Allan
Ivan Kristensen
Tor. 23. mar. kl.
19 Tilgivelse – En
dialogandagt
Søn. 26. mar. kl.11 Allan
Ivan Kristensen
Tors. 30. mar. kl. 18
Menighedsrådsmøde
Højmesse hver søndag kl.
11: Som forsøg indtil sep. 17
Kastrup Ældreklub hver
torsdag kl. 11-14
Børnekor hver torsdag kl.
15-16

”Uden tilgivelse er der ingen fremtid”, således sagde
Desmond Tutu engang. En undersøgelse viste dog
for et par år siden, at 30 procent af danskerne har
oplevet en situation, hvor de ikke har kunnet tilgive
andre. Hvorfor er det at tilgive så svært?
Ja, hvad er tilgivelse egentlig? Disse spørgsmål tager
vi op ved en dialog-andagt, hvor vi belyser temaet
tilgivelse igennem salmer, musik, bibelske tekster
samt udpluk fra både skønlitteraturen (bl.a. Paul
Auster) og filosofiens verden.

Åbent Hus hver torsdag kl.
14-16 minus 3. tors.
Hver onsdag
Andagt kl. 12.00

og moderne kultur, og sidst, men ikke mindst, dialog
mellem deltagerne.
Kastrup kirke. Torsdag 23. marts kl. 19

Se mere på
Facebook:
www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk
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Vi byder på rødvin, brød, ost og oliven i kirkerummet.
Det kirkerum, hvor vi igennem andagten skaber dialog
mellem nutid og fortid, dialog mellem kristne tekster

Søn. 12. mar. kl.
11 Susanne Worm
Steensgaard

Gudstjenester ...
i Skelgårdens kirke

Marts

Lør. 4.
11.00 Dåbs- og familiegudstj.
Karen Giødesen
Søn. 5.
10.00 Højmesse v/ Mehlsen
Søn. 12.
10.00 Højmesse Giødesen
11.30 Sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp.
17.00 Aftengudstj. Poulsen
Søn. 19.
10.00 Højmesse Mehlsen
11.30 Fællesbøn for
Skelgårdskirken
12.00 Rytmisk gudstjeneste
Poul Bo Sørensen
Fre. 24
10.30 Gudstjeneste, Plejehj.
Ugandavej Sørensen
Lør. 25.
11.00 Dåbs- og familiegudstj.
Mehlsen
Søn. 26.
10.00 Højmesse Sørensen
Tor. 30.
16.30 Påskegudstjeneste for
hele familien Giødesen
Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af
kirkens præster

Arrangementer
Skelgårdskirken

1/3 10.00 Morgensang v/
kirkens præster
13.00 Flittige hænder
19.30 Aftentanke: Kærlighed – i medgang og modgang?
5/3 11.30 Fernisering:
Kunstner Lis Prægel.
6/3 19.30 Menighedsmøde.
7/3 11.30 Fortællekredsen
8/3 10.00 Morgensang v/
Nicole Kruckenberg
12/3 11.30 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
15/3 10.00 Morgensang v/
kirkens præster
19.00 Offentligt menighedsrådsmøde
16/3 19.00 Bibelmaraton
v/ Annelise Mehlsen
19/3 13.30 Sogneeftermiddag: Luthers salmer.
21/3 14.00 Sang-café
22/3 10.00 Morgensang v/
kirkens præster
18.30 Kirke Højskole: Luther gode samtaler v/ Poul
Bo Sørensen
Menighedslejr
24.-26.
marts.
29/3 10.00 Morgensang v/
kirkens præster

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

Maleriudstilling i Skelgårdskirken
I marts og april udstiller den lokale kunstner Lis
Prægel sine malerier i Skelgårdskirken.

Lis Prægel er ny udstiller i Skelgårdskirken. Hun begyndte at male i 2009 og fik i starten undervisning
på AOFs aftenskole. Herefter tog hun undervisning
hos tre spændende kunstmalere Winnie Dolva,
Margit Peters og Franck Diallo.
Lis Prægel er medlem af Tårnbymalerne og af
Kunstgruppen De Vilde Traner, og har udstillet
mange steder rundt om i landet.
Lis Prægel har ikke lagt sig fast i en bestemt streg
eller farve, men som man kan se i udstillingen, er
malerierne meget forskellige. Lis Prægel fortæller
selv, at hun lader fantasien komme, efterhånden
som hun maler.
Der er reception i kirken søndag 5. marts kl.
11.30 - 13.00, efter gudstjenesten, hvor alle er
velkomne.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Kronborg spiller - vi synger. 2. marts.
Preben Uglebjerg v/ Lis Frederiksen 9. marts.
OK dag. 16. marts.
Bankospil - fine præmier 3 plader 30 kr. 23. marts.
Glücksburgerne - hele Europas svigerfamilie v/
Gunilla Legaard. 30. marts.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Film, foredrag og hygge, onsdag 1. marts.
Banko, fredag 3. marts.
Film foredrag og hygge, onsdag 8. marts.
Banko, fredag 10. marts.
Film foredrag og hygge, onsdag 15. marts.
Banko, fredag 17. marts.
Spisning kl. 12 kr. 80,-, onsdag 22. marts.
Banko, fredag 24. marts.
Film foredrag og hygge, onsdag 29. marts.
Banko, fredag 31. marts.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Fastelavn med katten af tønden, kaffe, fastelavnsboller. Billetsalg slut. Søndag 26. februar kl. 13.00
Rundvisning Nordisk Film (Olsen Banden) transport
fra Bordinghus kl. 10.00. Smørrebrød samt øl eller
kildevand. Vi slutter med kaffe og kage i Bordinghus. Tilmelding. Pris kr. 330.00. Onsdag 8. marts.
Frokosttur. Se opslag i huset eller på hjemmesiden.
Tilmelding. Onsdag 22. marts.
Fællesfrokost - medbring selv madpakken. Øl og
vand sælges. Fredag 31. marts kl. 13.00.

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
Bowling, tilmelding, tors. 2. marts kl. 12.15-15.30.
Skuespilleren Bertel Abildgaard med sang, musik.
Fredag 3. marts kl. 13.30-15.30
Linedans i Solgården. Prøvestart. Torsdage 9. og 16.
marts kl. 13 - 14.
Café: Fællessang. Fredag 10. marts kl. 13.30-15.30.
Tema: Øreringe. Mandag 13. marts kl. 13.30-15.30
Café: Tip et HIT. Musikquiz med livemusik og gætterier. Fredag 17. marts kl. 13.35-15.30
Modeopvisning og tøjsalg. Tors. 23. marts kl. 13.00
Café: Bankospil. Fredag 24. marts kl. 13.15-15.30
Den åndelige verden v/ Clairvoyant Kit Liesel Dalager. Tilmelding. Torsdag 30. marts kl. 13.30-15.30.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Ingen informationer modtaget.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Årsmøde med dagsorden jf. vedtægterne. Mandag
27. februar kl. 14.
Videre med Livet, film med hjernesagen. 6. marts
kl. 14.
Thit Jensen, v/ Gunilla Legaard. 27. marts kl. 14.

Parkinson Klub Amagerland

Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Klubmøde tors. 9. marts kl. 14, Postkassen.
Dragør Revyen m. spisning inden. 250.00 kr. pr.
pers. for hele arrangement. Dragør Fortet. Tors.30.3
kl. 18.

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Mød diabetesforeningens formand, Truels Schultz.
Onsdag 15. februar kl. 19. SundhedsCenter Tårnby.
Tilmelding tlf. 3247 0079 eller Foredrag.sc@taarnby.dk Efter foredraget afholdes Lokalforeningens
Ordinære Generalforsamling kl. 20.30.
Har du søvnapnø? Ved Jan Veidiksen, Dansk
Søvnapnø Forening. Tirsdag 28. februar kl. 19.
Dragør Aktivitetshus, Wiedergården, Dragør
Sunde sko for diabetikere, Dragør Aktivitetshus,
Wiedergården 2. Tilmelding i Informationen eller
til Per A. Hansen, 3253 2393, mail: pewa@hansen.
mail.dk tirsdag 28. marts kl. 19.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med
psykisk sygdom. Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S.
Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757
5333. amager@bedrepsykiatri.dk
Hvad vil det sige at være pårørende? V/ forfatter
Kim Bonnesen. Tirsdag 14. marts kl.19-21.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250
9061
Grønland - i vikingernes fodspor v/ Kim Greiner. 28.
februar
Banko, 7. marts
Erna Hamilton - grevinden fra tredje v/ Gunilla
Legaard, 14. marts
lokalafdelingens 29 års fødselsdag 21. marts
Banko 28. marts

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 23.

Bæredygtighed i Tårnby
I Tårnby Bladet februar har
Bjarne Nielsen (Alternativet)
et indlæg om partiets miljøpolitik og ”håber, at de kan
tilføre lokalpolitikken i Tårnby noget nyt”. Jeg er noget
forundret over, at Alternativet ikke følger bedre med i,
hvad der foregår i Tårnby på
dette område?
Af Einer Lyduch, Medlem
af kommunalbestyrelsen,
i Teknik- og Miljøudvalget,
formand for
Tårnbyforsyning.

Der tales om mere natur i bymiljøet. I 2013 blev Tårnby
kommune kåret som landets
bedste friluftskommune. Den
første nogensinde øst for Storebælt. I sidste måned blev
Tårnby placeret som nr. 3 i naturkapitalværdi, hvor forskere
fra Aarhus Universitet har undersøgt biodiversiteten, der jo
netop handler om bæredygtighed. Vi har Naturpark Amager og Saltholm, hvor langt
det meste er fredet og hvor vi
er meget opmærksom på bevarelse af naturarven.
Tårnby er klimakommune,
dvs. at kommunen er forpligtet til at aflevere en CO2
opgørelse til Danmarks Naturfredningsforening.
Den
seneste opgørelse for 2015
viser et resultat på 7,6 % besparelse i forhold til 2014. Set
over perioden 2013 til 2015
er der et samlet fald på 9,1
%, svarende til ca. 3 % pr. år i
gennemsnit for de tre år.
At skabe en bæredygtig
udvikling i Tårnby Kommune

kræver en aktiv indsats fra
både virksomheder og borgere, men i høj grad også de enkelte institutioner i kommunen. Tårnby Kommunes CO2
opgørelse skal således ses
som et redskab til at synliggøre områder, hvor kommunen kan opnå miljømæssige
og økonomiske gevinster. Lad
mig nævne nogle eksempler:

Klima og miljø
I 2015 er der gennemført
energirenoveringsprojekter
for ca. 14 mio. kr.
Amager Landevej – tværgående projekt med fokus på
trafiksikkerhed, grønne arealer, mindre befæstet areal
(lettere nedsivning), frodighed, forsinkelsesbassin. Vi
gennemfører LUR- (lokal udnyttelse af regnvand) og LAR(lokal afledning af regnvand)
projekt som klimaforanstaltninger.
I 2015 blev der til det grønne idrætsområde brugt ca. 50
% naturgødning, og fra 2016
udelukkende
naturgødning
på idrætsområdet.
Der er forsøg i gang med
brug af alternative tømidler
for at mindske forbruget af
salt ved kommunens grønne
områder.
Miljøforbedringer for drift
og vedligehold af kommunale
veje. Der har i Vejafdelingen
været ekstra fokus på de ydre
påvirkninger. Derfor bruges
der ressourcer på at finde
mere miljøvenlige og mindre
CO2 udledende alternativer
til driften.
Den samlede CO2 bespa-

relse for kommunens vejbelysning i 2015 er ca. 48 ton
CO2, hvilket svarer til en besparelse på næsten 5 % i forhold til 2014.
Et højere incitament til at
foretage energi- og vandbesparelser i de enkelte institutioner, idet en del af besparelsen tilfalder institutionen.
Ved alle nybyggerier indarbejdes klimaafsnit i Lokalplanerne, bl.a. om mulighederne
for at etablere grønne tage,
faskiner, regnbede osv.

Affald
Bjarne Nielsen nævner også
en bedre affaldssortering,
hvilket allerede vedtaget, og
vi overordnet arbejder efter
mål om at undgå dannelsen af
affald samt genanvende mest
muligt affald. Reducere påvirkningerne fra affaldshåndteringen, ligesom vi er underlagt den nationale strategi
om, at affaldsmængderne skal
reduceres med 50% i 2022.
Derfor indføres et nyt affaldssystem med fem fraktioner
(rest, bio, pap/papir, metal,
plast), fordelt på tre beholdere pr. husstand fra midten
af 2018 og på alle områder
er der sat mål, for at borgerne
kan opleve en ren kommune.
I vores tilsyn fokuseres på
støj fra virksomheder i nærheden af boligområder, herreløst affald på offentlige arealer og opbevaring af skrotbiler på private grunde, risiko
for spild og læk fra oplag af
olie og kemikalier og olieudskillere på virksomheder, der
kan medføre forurening af

jorden, regnvandet og kloaksystemet.

Institutionernes selvforvaltning
Der nævnes også økologiske
indkøb i kommunens institutioner. Det er noget vi taler
om og det skal undersøges.
Og så kan det ikke undre, at
der nævnes kødfrie dage – Alternativets slagnummer. Jeg
er enig, men vi skal ikke lovgive på dette område. Langt
de fleste steder er der et dygtigt og madbevidst personale,
der selvfølgelig finder ud af
en sund og bæredygtig menu.
Det sidste, der nævnes, er
solceller, hvor det foreslås, at
kommunen skal give tilskud
til det, der svarer til håndværkerfradraget. Her må jeg skuffe Alternativet. For det første

er det ulovligt, dernæst var
begrundelsen, at et fortsat tilskud ville føre til en uplanlagt
og ukontrolleret udbygning af
solceller i Danmark.
Dette er blot en del af, hvad
der foregår i Tårnby på området, men vi er fuldt ud klar
over udfordringerne og de
nødvendige omstillinger. Vi
er godt på vej.
(Kraftigt forkortet af
redaktionen)

Stort fald i udledning af CO2
Opgørelsen over udledningen af CO2 i 2015 viser et
fald på hele 7,6 procent i
forhold til 2014 - langt under den krævede reduktion
på mindst 2 procent.
Det totale CO2 udslip i
2015 for Tårnby Kommunes
ejendomme, vejanlæg og
institutioner var på 10.576
ton CO2, en besparelse på
871 ton CO2 i forhold til
2014.
CO2-nedbringelsen kommer fra besparelser på el,
varme og brændstof særligt
fra kommunens ejendomme

og vejanlæg.
Der er skiftet til LED belysning på skoler og idrætsanlæg, ligesom kølerum er
optimeret, Løjtegårdsskolens vinduesprojekt er afsluttet og der er lagt varmesparende termotæpper på
svømmehallernes bassiner.
Varmeforsyningen
og
ventilationsanlæg er optimeret i en del daginstitutioner og der er opsat mange
nye energivinduer og efterisoleret tage og lofter flere
steder.
bbark

Vi har modtaget:

Kommunale genbrugspladser er nødvendige
Af Søren Tscherning,
formand for Dansk Byggeri
Hovedstaden

Ensartethed
Vi skal gøre det nemt at komme af med affaldet, så det bliver sorteret og håndteret forsvarligt. Derfor skal virksomheder fremadrettet have adgang til både kommunale og
private affaldsløsninger. Særligt mindre virksomheder, der
ofte kun håndterer byggeaffald fra private husstande og
i begrænset mængde. De har
brug for selv at kunne vælge,
hvem der har en placering og
pris, der passer til netop det
affald, som virksomheden har.
Det håber jeg, at politikerne
vil tage med i deres overvejelser, når de ser på fremtidens
forsyningsstrategi.
En anden udfordring, som
politikerne også bør se nærmere på, er de mange forskellige betalingssystemer. Nogle
kommuner har klippekort, an-

dre har årsabonnement eller
betaling per besøg eller efter
vægt. Det er efterhånden en
jungle at finde rundt i, hvis
man arbejder i flere forskellige kommuner. Det er derfor
på tide at få ryddet op og indført ens regler. Der skal også
være ensartet kontrol på de
kommunale genbrugspladser,
så alle betaler for det affald
de afleverer. Det mangler der
i høj grad i dag.
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Det lyder måske lidt langhåret
og kedeligt, at regeringen er
på vej med en ny forsyningsstrategi, men ikke desto mindre er det vigtigt for særligt
de mindre virksomheder her i
hovedstadsområdet.
I den nye forsyningsstrategi bliver der nemlig bl.a.
lagt op til, at de kommunale
genbrugspladser fremadrettet skal være lukket land for
virksomheder, der i stedet
skal lave en aftale med et privat firma om håndteringen af
affald. For store virksomheder
er det en fordel, at de eksempelvis kan lave aftaler om, at
en privat virksomhed henter
store containere med affald,
der hvor virksomheden arbejder. Men mindre virksomheder vil forsat have brug for at
kunne svinge forbi den kommunale genbrugsplads og af-

levere de gamle vinduer eller
det gamle køkken på vejen
hjem fra en kunde.

Badminton i døgndrift
I vinterferien var der tre
dages badminton camp for
U11 – U19 i KMB’s hal på
Gammel Kirkevej
Af Nina Borg, KMB, KastrupMagleby Badmintonklub

De to cheftrænere Mikkel Elbjørn og Kristoffer Sabransky
Knudsen stod for de tre dages
aktiviteter. Her fik alle deltagerne god træning, spil og
masser af sjove lege. I tilgift
overnattede alle i hallen.
Der var 20 unge mennesker, der deltog, hvoraf to kom

fra Israel og en fra Frankrig.
Så alle fik også brugt deres
sprogkundskaber.
Mad og frugt stod Bay’s
Corner i KMB for, så alle havde
energi til de mange udfordringer.
Den næste camp i KMB bliver
for U9 – U13 i sommerferien
29. – 31. juli 2017.
For U15 – U22 bliver det den
31. juli – 2. august 2017.
Tilmelding til
kristoffersabransky@gmail.
com.

Der var masser af træning , da KMBs unge
mellem 11 og 19 år lå i træningslejr i
badmintonhallen i vinterferien. Men det var
meget forskellig træning, der omfattede såvel
fysikken som de sproglige færdigheder og mere
legeprægede aktiviteter.

Bi-job via ny forening
Tårnby-bi er kommet til
Tårnby som forening, der vil
have flere til at interessere
sig for bi-avl
Tårnby har fået en ny forening, som har til formål er at
samle borgere med interesse
for bier og biavl. Den nye forening fik navnet Tårnby-bi.
- Der er flere fordele ved at
have bier og biavl som hobby:
Man får en bedre bestøvning
af frugttræer og –buske og
derved f.eks. bedre og større
æbler og jordbær, siger Viviann Kruse en af initiativtagerne, der også blev valgt til
forperson for foreningen.
- Fuglene får også gavn af
biernes arbejde, da man ved
bestøvning sikrer en bedre
frøsætning. Men vigtigst af
alt, så får man en helt enestående oplevelse ved at have
de små og flittige insekter på
tæt hold.
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Ingen have - ingen undskyldning
Vivian Kruse mener, at alle
med hus og have kan have et
par bistader i et hjørne af haven, også omkring bymiljøer.
- For det meste har biavleren sine bistader i private
haver, men borgere i Tårnby,
der kunne ønske at have biavl
som hobby, og ikke har privat
have, må håbe at andre borgere, virksomheder eller Tårnby
kommune, vil stille plads til

rådighed,
fortæller Vivian
Kruse.
Der findes talrige
eksempler
på bistader, som
står rundt
på kommunale
grunde og større private virksomheder som eksempelvis
Frederiksberg Have, Solberg
Kirkegård, Det Kongelige Haveselskab, Zoologisk Have,
Frederiksbergs Rådhus, Københavns Rådhus, DR-byen,
Bella Centeret, Carlsberg,
Lufthavnen osv.
- Hvorfor ikke også i Tårnby?
- Vi mangler plads til, at
vore medlemmer kan have
deres bier. Er der plads hos
private, virksomheder eller
på kommunale områder, kommer vi gerne og sætter en bifamilie.
tsp

TGs sprogtalenter hentede
præmier hjem
Tre dage med fremmedsprog kulminerede en søndag sidst i januar i en præsentation for dommerne af
185 sprogtalenter fra 44
gymnasier og HF-kurser fra
hele landet
Tekst og foto: Aimée
Kofoed, Kommunikation,
Tårnby Gymnasium

De unge, der var til sprogcamp i Hjørring, var alle
unge med interesse for
engelsk, tysk, spansk, italiensk, fransk og kinesisk. De
arbejdede hele weekenden
i workshops til sveden dryppede.
Julie Lindegaard-Petersen

fra 2W på Tårnby Gymnasium og HF (TG) deltog med
sproget engelsk og har efter
et udvekslings år i New Zealand fået eksemplarisk godt
styr på de engelske gloser.
- På sprogcampen var der
rigtig mange åbne og søde
mennesker at lære at kende.
Alle ville gerne tale fremmedsprog, fortæller Julie.
Clara Wandall-Christensen fra 3W er enig og tilføjer,
at hun var i spanskgruppen,
som var den største sproggruppe, og bestod af mange
som talte sproget flydende,
fordi de var børn af spansktalende forældre.
- I begyndelsen var det en

smule skræmmende, men
efter kort tid fandt jeg og
de andre spanskelever uden
spansktalende forældre os
komplet til rette, og weekenden viste sig at blive særdeles lærerig og sjov, fortæller
Clara.
Julie fik sammen med sin
engelskgruppe en 2. præmie og Clara vandt med sin
spanskgruppe en 1. præmie.
Strabadserne forinden kåringen var en salgsmesse,
hvor hver gruppe præsenterede produkter for et større
hold sprogdommere samt
folk fra erhvervslivet, Lego,
Ecco, Hirtshals Havn, Polar
Seafood, Expo-Net og Fynbo
Foods. Her skulle kombattanterne beherske deres
sprog i flere forskellige discipliner lige fra at præsentere produktet for forbipasserende kunder til at svare
på e-mails og telefonopkald.

INFO:
Er man interesseret i at høre
mere om foreningen, om
medlemskab, eller ønsker
man at få en bifamilie i sin
have, kan man kontakte
Viviann Kruse på tlf.
23474116 eller ”Tårnby-bi”
på facebook.

Julie Lindegaard-Petersen og
Clara Wandall-Christensen
deltog tidligere på året i en
sprogcamp for sprogtalenter
fra gymnasier og HF-kurser
over hele landet. Begge kom
hjem med præmier.

MÅNEDENS FOTO: Når vinteren rinder i grøft og i grav, og rugens krøllede blade sig ranker i solen, som spejles i hav, jeg griber med længsel, knap ved jeg
deraf min hakke, min skovl og min spade, lyder teksten hos Johan Skjoldborg. Andre som Foto: René Fokdahl, Amager Fotoklub og griber til kameraet.

3 gange guld i første stævne
Kajakklubben Neptun deltog i
januar i Danmarksmesterskab
i ergometerroning. Kajakklubben Neptun deltog med 14
roere, hvoraf de tre fik mulighed for medaljer ved at kvalificere sig til A-finaler. De andre roere, hvoraf en del er nye
medlemmer, der blev introduceret for kajaksporten gennem sidste års sommerskole
gjorde en fantastisk indsats.
Troels Lund, der gennem
flere år har været med i toppen i kajaksporten fik guld
i 200 meter, hans favorit distance og endte på en 5. plads
på 500 meter.
Philip Sørensen, en ung
12årig roer, der er i gang med
sin anden sæson, vandt guld
på både 200 og 500 meter.

Mads Emil Holmgaard, der er
1. års roer deltog også i to
A finaler og roede sig til en
7. plads på 200 meter og 6.
plads på 500 meter. Hos pigerne havde Vigga Nielsen
trænet hårdt for at være klar
til stævnet. Hun roede sig i
2 B finaler, men måtte melde
afbud på grund af sygdom.
Roerne har trænet på land
i ergometer, der er en romaskine for kajakroere, mens
vejret har forhindret dem i
at kokmme på vandet. De har
løbetrænet, konditionstrænet
og vægttrænet for at forbedre
deres præstationer og gøre
sig klar til den kommende sæsons træning på vandet og nu
længes de alle efter at vandet
bliver tilstrækkelig varmt.

i Tårnby Bladforening 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby Bladforening
torsdag 30. marts 2017, kl. 19.30 i mødelokalet på redaktionen, Englandsvej 290.
Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej (skolegården).
Dagsorden
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Bestyrelsen aflægger beretning
3.
Bestyrelsen aflægger revideret regnskab
4.
Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Kan tilsendes på mail til redaktionen@taarnbybladet senest torsdag 23. marts 2017.
5.
Fastsættelse af kontingent
6.
Budget
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg fra:
Tårnby Forenings Råd
Erik Nielsen
Kastrup-Tårnby Idrætssam. Mona Gjedved
Plenum
Per From Pedesen
		
Hans Simonsen
		
Medlemmer (foreninger og enkeltmedlemmer opfordres til
		
at komme med emner til bestyrelsen)
Suppleanter
Terkel Spangsbo (TFR)
		
Ole Gjedved (KTIS)
		
Plenum vakant (kan opstilles på mødet)
8.
Valg af to revisorer:
Egon Jørgensen og Ole Sørensen
Revisorsuppleant:
Lis Lassen
9.
Eventuelt
Regnskab udleveres ved generalforsamlingen.
Bemærk, at foreninger har tre stemmer, men at der
ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Ingen person kan afgive mere end én stemme.
Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk
På bestyrelsens vegne
Per From Pedersen, formand

TÅRNBY BLADET MARTS 2017 33

T.v. 12årige Philip Sørensen,
guld i 200 og 500 meter. T.h:
Troels Lund, guld i 200 meter.

GENERALFORSAMLING

KØR SELV-FERIE
Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser.
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.
Rejsekode
Bo i deluxeværelse fra 2.899,-

Kitzbüheler Alpen

:
TAARNBYBLADET

8 dage på 3-stjernet hotel i Waidring, Østrig
Hotel Heigenhauser HHH
En sommerferie i Waidring giver jer lige præcis den romantiske charme, man forbinder
med Tyrol. Her findes de sneklædte tinder, de
blomstrende sætere og bondehusenes frodige
altankasser på de karakteristiske træbalkoner.
Her har I direkte adgang til det, som gør sommeren i Østrig til noget helt særligt; naturen
og bjergene, de forskelligartede oplevelser og
aktiviteter samt de historiske byer, der holder
de gode traditioner for gæstfri sommerstemning i hævd. Den lille alpelandsby Waidring
ligger i Pillerseedalen på grænsen mellem Tyrol og Salzburg cirka 20 kilometer nordøst for
Kitzbühel. Her har I en oplagt base for gode
friluftsaktiviteter, hvor der altid er udsigt til
de imponerende Loferer Steinberge, der rækker 2.500 meter op over havets overflade. Om
sommeren kører områdets tre bjergbaner i
pendulfart og kan fragte jer rundt til områdets
400 kilometer afmærkede vandrestier, der
byder på alt fra simple gåture til udfordrende
bjergvandringer for øvede.

Hotel Heigenhauser

Kurafgift EUR 1,50 pr. person pr. døgn.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.649,-

Pris uden rejsekoden 2.949,Pristillæg 21.5.-8.7.: 150,9.7-2.9.: 650.• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag med
valgfri hovedret og salatbuffet
• 1 x selvsmurt madpakke
• 1 x kaffe og hjemmebagt kage
• Værelse med balkon
Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-11 år ½ pris.
1 barn 12-15 år 20 % rabat.
Maks. 1 ekstraopredning pr. værelse.

Ankomst
Søndage i perioden 21.5.-1.10.2017.

Feriehus i Sønderjylland Güstrow for alle
3 dage i feriehus på Skærbæk Feriecenter
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Skærbæk Feriecenter

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland
Pris pr. person i feriehus

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris uden rejsekoden 1.149,Pristillæg 9.-13.4., 25.6.-31.8.
og 15.-19.10.: 350,• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftenret
• 1 times bowling inkl. sko
• Fri adgang til badeland,
badmintonhal og
fitnesscenter

Pris uden rejsekoden 1.149,Pristillæg 1.5.-31.10.: 200,fra 1.11.: 50,-

999,-

Skærbæk Feriecenter
Hvis I hører til dem, der elsker plads omkring
jer, aktive oplevelser og tid til det hele, er
Skærbæk Feriecenter et godt bud på en lille
ferie. Her bor I i fuldt udstyrede feriehuse –
men ingen behøver stå i køkkenet, for morgen- og aftensmad serveres i feriecentrets
cafe. I stedet kan I bruge tiden på oplevelser
i det store aktivitetscenter med fri adgang
til badelandet med 53 meter lang vandrutsjebane, børnebassin, spabad, dampbad og
sauna. Her er også bowlingbaner, tennisbaner, minilegeland og et kunstnerhus med
blandt andet keramik- og glasværksted.

Børnerabat
1 barn 0-1 år gratis uden pension.
Maks. 5 børn 2-12 år:
Maks. Pris 649,- pr. barn.
7 personer pr. hus uanset alder.
3 overnatninger uden pension
Pris pr. feriehus
(maks. 7 personer) fra 1.499,-

Ankomst: Søndag til onsdag frem
til 28.6. og 6.8.-25.10.
samt valgfri 1.11.-18.12.2017.

999,-

2 overnatninger fra 699,4 overnatninger fra 1.349,Hotel am Tierpark HHH
Güstrow 45 kilometer syd for Rostock hører
til blandt eliten af gamle pragtbyer i det tidligere Østtyskland. Her bor I perfekt i forhold
til spændende Güstrows mange attraktioner: Renæssanceslot, dyrepark med kæmpe
akvarium, en prægtig katedral og et skønt
vandland – alt dette og meget mere er lige
inden for rækkevidde, når I bor på Hotel Am
Tierpark i udkanten af Güstrow. Hotellet har
det tropiske sauna- og badeland Güstrow
Spassbad Oase (1 km) som nabo – et paradis
for vandhunde og wellness-nydere, for her
er nemlig både swimmingpool for de aktive
og et stort saunaområde, hvor I kan komme
helt ned i gear.

•
•
•
•
•

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
3 x eftermiddagskaffe
3 x aftenbuffet
Rabat på entre til
Wildpark-MV
• Rabat på kombibillet til
vand- og saunalandskab i
badelandet Oase Güstrow
• Husets øl, vin og vand
ad libitum kl. 18-20
(frem til 30.4.)
Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-14 år ½ pris.

Ankomst
Valgfri frem til 19.12.2017.

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17. Extra: Søndagsåbent i februar kl. 10-15.

Teknisk arrangør:

Bryggergården i streg

Det skal fejres

Amager Lænkeforening bliver
60 år i marts i år.
- Det skal fejres, lyder det i
en indbydelse til medlmmer,
behandlere, brugere, andre
lænkeforenuinger og venner
af foreningen.
Det sker ved en reception
torsdag 2. marts fra klokken
14.30 til 18.00, Kamillevej
4, st.

Slut med kø til
Lisbeth

Når de nuværende medlemmer af Lisbeth-klubben skal
gentegne deres medlemsskab

kl. 1000-2300

X

Kryds i
kalenderen!

‘Tutten’, ‘Kystens perle’ eller ‘Havnecafeen’. Det havde
sit trofaste publikum blandt
fiskere og arbejdere og efter
sigende en unik stemning. Nu
er det et spisested i tidens
ånd.
En af de kendteste indbyggere fra Bryggergården var
Theodor Philipsen; han residerede hos restauratørparret

til den kommende sæson slipper de for at stå i kø ved sæsonstart.
Nu vil man kunne købe
medlemskort til sæson 201718 ved de to sidste filmdage
i indeværende sæson. Det er
til filmene 6. og 13. marts.
Programmet er ikke endeligt
fastlagt, men det bliver film i
samme genre, som vi har kørt
i mange år, fortæller kasserer
i Lisbethklubben Carl-Aage
Hansen.

Samtidig vil de opleve, at
medlemsskabet er steget til
200 kroner for sæsonens 20
film. Første film i klubben i
næste sæson er på lærredet
mandag 25. september.
Har man ikke tidligere haft
abonnement, kan man altid
møde op til en filmforevisning og købe et medlemsskab, hvis der er flere tilbage.

Madsine og Johannes Larsen,
som han havde et meget hengivent forhold til. Fra Bryggergården kunne han nemt
komme til Saltholm og male
sit yndlingsmotiv, køerne.
Mange af hans malerier kan
man også se på Kastrupgård,
fra hvis havestue Fortling havde frit udsyn til sit livsværk.
Efter Fortling kom der nye

ejere til. Én af dem indrettede
et bryggeri, senere brændevinsbrænderi, og så giver det
pludselig mening, at stedet
hedder ‘Bryggergården’, en
perle, man ikke må snyde sig
selv for at bese.
Tegning og tekst af Ninna
Feldvoss

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

150,130,130,100,200,180,160,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag
10.00 - 18.00
Lørdag
09.00 - 15.00
Vi tilbyder også at komme
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES
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Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 3. juni 017

rum på 1.salen, kaldet ‘Salen’.
Kampestensbygningen mod
vest er af nyere dato. Mod syd,
ud mod glasværket, har ligget
et sammensurium af skure
og staldbygninger. Det blev
der ryddet lidt op i ved den
tiltrængte restaurering for få
år siden.
Ud mod havnen ligger
stadig et traktørsted, kaldet

SALON GENTLEMEN

I FORBINDELSE MED OMTALEN AF KASTRUPGÅRD MÅ
VI NØDVENDIGVIS OMKRING
BRYGGERGÅRDEN, som ikke
er én gård, men et unikt kompleks af sammengroede og
højst forskellige bygninger,
der har haft hvert sit formål.
Ældst er kalkværket, Kastrup
Værk, mod nordøst, nu uden
sine store karakteristiske
skorstene. Det er Kastrups
ældste bygning fra 1749.
Man må forestille sig, at
strandlinien dengang fulgte
den nuværende strandvej,
Bryggergården lå således på
en lille halvø, kaldet Kastrup
Knæ, hvor Jakob Fortling samtidig med kalkværket anlagde
en havn, der var nødvendig,
når kalken fra Saltholm skulle
leveres og senere efter brændingen udskibes til København. Virksomheden blomstrede, og Fortling udvidede
med en sukkerformsfabrik - vi
fik jo sukker fra Vestindien
- og senere en fajancefabrik.
Fajancen herfra, den vidt berømte Kastrupfajance, skulle
vise sig at blive meget efterspurgt, et kostbart samlerobjekt, som man i dag kan se
eksempler af på Kastrupgård.
Bygningen mod nordvest
med høj rejsning kaldes ‘Slottet’. Det var her kongen, Christian 7., opholdt sig efter jagt.
Og her har Struensee muntret
sig med dronningen, Caroline
Mathilde, et forhold, der som
bekendt fik fatale konsekvenser. Tværs over det aflange
gårdrum strækker sig en
bygning med port og ét stort

til dagen og vejen. De to forelsker
sig hovedkulds i hinanden, men
deres kærlighed og karriereplaner
sættes på en hård prøve i byen,
som også er kendt for at knuse
hjerter og bryde drømme

verdensberømt graffiti-kunstner
The Ghost. Far-søn forholdet
sættes på en alvorlig prøve. Stik
mod forventning nærmer de to
sig dog langsomt hinanden, men
spørgsmålet er, om blodets bånd
er nok?

© camera film

Filmoversigt

PRE MIE RE

Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk
-

© Nordisk Film

LA LA LAND

Mia, en ung skuespillerinde, jagter
sit livs store filmrolle, men indtil
den dukker op, må hun tage til
takke med at servere café latte
til byens store filmstjerner. Den
dedikerede pianist Sebastian
drømmer om en fremtid som
jazzmusiker, men er tvunget til at
acceptere jobs som hyggepianist
på små nussede barer for at tjene

kl. 14.30
kl. 14.30
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kl. 13.00
kl. 13.00

PRE MIE RE

DAN DREAM

Et vaskeægte dansk eventyr fra de
tidlige 80’ere om mod, fællesskab
og store drømme. En lille gruppe
elskelige fantaster sætter sig for at
gøre det umulige og skrive historie
ved at udvikle verdens første elbil.

LA LA LAND
fr. u. 7

TIRSDAGSBIO

fr. u. 7

24/2 – 1/3:
2 – 8/3:

PRE MIE RE

SKØNHEDEN OG
UDYRET

Filmen er en live actionfilmatisering af den klassiske
fortælling om en forbandet
prins og en smuk ung kvinde,
der hjælper ham med at bryde
forbandelsen.
Historien om, hvordan den smukke
landsbypige Belle tages til fange af
det vilde udyr, som hun med tiden
forelsker sig i, er så romantisk, at
vi slet ikke kan få nok.

KONG: SKULL ISLAND

Kaptajn James Conrad samler en
gruppe eksperter, bestående af
fotografen Weaver, Oberstløjtnant
Packard, videnskabsmanden,
Randa, samt en række barske,
tungt bevæbnede mænd og
sætter i helikoptere kursen mod
en fjerntliggende ø i det uendelige
Stillehav. På øen begynder en

kl. 17.00 + 19.45
kl. 19.30
t. f. a.

24 – 26/2:

kl. 17.45

MOONLIGHT
27/2 – 1/3:

kl. 20.15

fr. u. 7
t. o. 11

Danmarkspremiere:

MESTEREN

fr. u. 7

FAR TIL FIRE – PÅ TOPPEN
t. f. a.

KL. 10.30

28/2: ALLETIDERS KVINDER
7/3: LA LA LAND

DAN MAR KS-

ALLETIDERS KVINDER

kl. 20.15
kl. 17.45
kl. 17.00

kl. 12.30
kl. 12.30

PRE MIE RE

Simon er kongen af den danske
kunstscene – excentrisk,
succesfuld, velhavende med en
smuk kone og en ung elskerinde.
Livet er smukt, lige til hans
ukendte søn Casper dukker op
og tager al opmærksomhed.
Det viser sig, at Casper er en

LEGO BATMAN FILMEN, 2D – dansk tale

25 – 26/2:
4 – 5/3:

DAN MAR KS-

MESTEREN

FIFTY SHADES - I MØRKET

kl. 15.30
kl. 15.30

KL. 11.00

28/2: ALLETIDERS KVINDER
7/3: LA LA LAND

2 – 7/3:

kl. 18.00

2 – 8/3:

t. o. 11

kl. 20.00

VENUS – LET’S TALK ABOUT SEX
8/3:

kl. 18.00

PRE MIE RE

KÆRLIGHED UDEN
GRÆNSER
I 1947 forelsker kongen af
Botswana sig i den britiske
kontorassistent Ruth Williams.
Deres ægteskab møder modstand
– ikke kun fra deres respektive
familier – men også fra de britiske
og sydafrikanske regeringer.
Seretse og Ruth vælger med
hjertet og trodser deres familier,
apartheid og det britiske imperium.

Programmet for perioden 9 – 30/3 kan ses
på www.kulturhusetkastrupbio fra slutningen
af uge 9, men vi ved allerede nu at du bl.a.
kan glæde dig til:
Danmarkspremiere 9/3:

KÆRLIGHED UDEN GRÆNSER
Danmarkspremiere 9/3:

KONG: SKULL ISLAND

Danmarkspremiere:

LOGAN

DAN MAR KS-

© UIP

DAN MAR KS-

VAIANA, 3D – dansk tale

25 – 26/2:
4 – 5/3:

BABY BIO

række uforklarlige ulykker at ske i
såvel materiel, som mandskab. De
er i højeste grad er det sidste led i
øens fødekæde.

VAIANA, 2D – dansk tale

24 – 26/2:
27/2 – 1/3:
2 – 8/3:

Smølferne tager på eventyr
efter at have fundet et mystisk
kort, som leder dem frem til en
hemmelig landsby. Som fortrop på
eventyret møder vi Smølfine og tre
af hendes mest trofaste venner. –
De små blå er tilbage i fin stil og
med masser af eventyrlyst.

© Disney

I en nær fremtid passer og plejer
en træt og slidt Logan den svagelig
Professor X i et skjul nær grænsen
til Mexico. Logans forsøg på at
skjule sig fra verden og sin historie
slutter dog brat, da en ung mutant
ankommer til deres skjulested med
mørke kræfter lige i hælene.

25 – 26/2:
4 – 5/3:

SMØLFERNE – DEN
HEMMELIGE LANDSBY

PRE MIE RE

LOGAN

25 – 26/2:
4 – 5/3:

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 hel-aftensfilm, for- og
danmarkspremierer.

DAN MAR KS-

© Per Arnesen

© Filmcompagniet

PR EM IE RE

© Julie Vrabelová

DA NM AR KS

BILLETPRISER
OG RABATKORT

© UIP

MOONLIGHT

Kastrupvej 270

Man. til fre. fra kl. 16.30 til
sidste film starter.
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til
sidste film starter.
Ved udvidet åbningstid åbner
biografen 30 min. før første
film starter.

DAN MAR KS-

Chirons, en ung mand, der
vokser op i et af Miamis hårdere
belastede kvarterer, må kæmpe
for at finde sin plads i tilværelsen
og formes af de mennesker,
han møder og de øjeblikke, han
gennemlever. Vold og stofmisbrug
hører til dagens orden, men i
forgrunden er der også ømhed,
gribende menneskelige relationer
og bryderier med den seksuelle
identitet.

Kulturhuset
Kastrup BIO

ÅBNINGSTIDER

Danmarkspremiere 16/3:

SKØNHEDEN OG UDYRET
Danmarkspremiere 30/3:

DAN-DREAM

Danmarkspremiere 30/3:

SMØLFERNE
– DEN HEMMELIGE LANDSBY

Far Til Fire På Toppen
Far Til Fire er en klassiker i
dansk filmhistorie. Mellem
1953 og 1961 blev der lavet
otte film, som alle var med
den ’rigtige’ Lille-Per, der
blev spillet af Ole Neumann.
I 1971 kom en enkelt, og
mellem 2005 og 2015 er der
igen lavet otte film
Af Christian Skibsted

Far Til Fire på Toppen er således den 18. film om familien,
og denne film vil højst sandsynligt igen trække mange
danske familier ind i biograferne, mens anmelderne vil
nøjes med lunkne anmeldelser. For filmen har ikke dybe
personligheder; den leverer
ikke samfundskritik eller følelsesmæssige komplikationer. Til gengæld er den hyggelig og til tider også sjov.
Det er ikke en let opgave
at lave en god efterfølger,
og det hænger ofte sammen
med folks forventninger. Det
er vigtigt, at den næste film

i rækken byder på noget nyt,
men samtidig skal den holde
sig inden for filmens oprindelige univers. Ofte er den originale film bedre, og på trods af
at efterfølgere sjældent når
op på samme højde, er det i
nogle tilfælde alligevel lykkedes at holde en filmserie
kørende og populær.
Filmen tager udgangspunkt
i en halvskør familie, hvor alle
bakker op om faderens kamp
for at få sig et nyt job. Uden et
job, må familien nemlig flytte
til en anden del af landet (og
det vil nok være i den berygtede udkant).
Hvis man vil trække samfundsmæssige paralleller, så
kan man sige, at familien er
ramt af samme udfordring
som mange almindelige familier i dagens samfund – de har
valgt at bosætte sig nær de
store byer, og den dag de ikke
har et job, så har de ikke råd
til at blive boende dér mere.
Lille Pers far rammes også af

det moderne globaliserede
samfunds udfordringer, og
jobsøgningen er en hård tid.
Men at få et job er ikke faderens eneste udfordring, og
her kommer familien for alvor
ind i billedet. De beslutter
sammen at hjælpe far, hvilket
fører dem på en længere rejse
til et af Danmarks nabolande.
For her afvænnes højdeskræk
bedst. Det fører dem ud i skøre situationer både til lands,
til vands og i luften, og så understreges Onkel Anders’ skøre personlighed af hans egne
alternative
løsningsidéer,
som ikke er helt uden effekt.
Men ingen dansk dramakomedie uden en skurk. Og i den
moderne tidsalder er skurken
naturligvis en modkandidat til
samme job.
Filmens
hovedpersoner
spilles af Martin Brygmann
(Far), Anne Sofie Espersen
(konkurrent/skurk) og Thomas
Bo Larsen (onkel Anders) samt
en flok af unge skuespillere.

AMAGERTEATRET

... spiller i KULTURHUSET KASTRUP BIO, hvor
der er en stor scene og hvor stolesæderne er
udskiftet med moderne stole.
Der er god plads til benene og et fint udsyn i hele biografen.

Næste forestilling:

Vrede

Gjort gerning står ikke til at ændre

13., 14. og 15 marts kl. 19.30 i Kulturhuset KastrupBIO
På overfladen er Alice en kvinde, der har alt, hun
kan ønske sig. Hun er en velanset hjerneforsker.
Hendes mand, Patrick, er en anerkendt romanforfatter, der elsker hende, og deres store søn, Joe, klarer
sig godt i gymnasiet.
Alt forekommer så helt igennem rigtigt i denne lille
familie fra den kreative klasse; de lever det gode liv,
præget af de rigtige holdninger. De er prototypen på
politisk korrekthed.
Da deres søn bliver taget i at male racistiske slagord
på en moske, ryster fundamentet under den veluddannede og tolerante families selvforståelse. Sammen med forældrene til Joes’ kammerat og medskyldige, forsøger Alice og Patrick at forstå, hvad der
drev deres søn til så intolerant en handling.

folketeatret | turne

Det er tydeligt at Onkel Anders er en yngre model end i de gamle film, og at skægget er
klistret på, men det betyder næppe det store, for filmens målgruppe - børn mellem 6 og 12 vil sandsynligvis synes at filmen er underholdende.

Børn får gratis køkkenhave
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Supermarked Group sender 3000
børneinstitutioner en grøn
gave
Agurker, tomater og gulerødder vil i den kommende tid
spire i børneinstitutioner
landet over. Danmarks Natur-

fredningsforening og Dansk
Supermarked Group er nemlig gået sammen om at lære
børn, hvor grøntsager kommer fra og har givet 3.000
børneinstitutioner en gratis
køkkenhave.
- Grønt er godt og vi vil gerne være med til at vise børne-

ne, hvor maden kommer fra,
siger Ole Laursen, leder af Organisation & Børn i Danmarks
Naturfredningsforening.

Næste sæsons forestillinger, blandt andet med
skuespillerne i colagen herunder, offentliggøres ved
denne sæsons sidste forestilling.
Der er billetter i løssalg til alle forestillinger og
8 dages forsalg. Flest billetter til opførelserne på
mandage, få til tirsdage og onsdage. Priser se
herunder
Priser for billetter i løssalg pr. forestilling:
Række 1 til 11: 215,- kr.
Række 12 til 15: 185,- kr.

Jord & frø

At se naturen spire vækker
glæde hos de mindste. ©
Nikolai Linares.

... www.amagerteatret.dk

TÅRNBY BLADET MARTS 2017 37

Derfor modtager 3.000 institutioner denne uge en pakke
med 24 forskellige potter
med jord og frø. De små potter skal bare have lidt vand,
og så spirer krydderurter og
grøntsager frem. Børnene kan
derefter plante basilikum, salat, porrer og andet godt ud i
institutionernes haver.
Med til pakken hører også
en bog med plantevejledninger og en plakat, som kan
bruges til at kan holde styr på
samlingen.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Dragør Revy klar til premieren
Hele holdet bag Dragør Revyen er nu rykket ind på Dragør
Fort, og der øves tekster, sang
og koreografi til fingerspidserne.
Holdet er i måneder pisket
igennem tekster og sange af
instruktør Michel Castenholt
og kapelmester Mickey Pless i
fodboldklubben Fremad Amagers lokaler på Englandsvej,
hvor de sportsudøvende får

sig en sang med på vejen, når
de træner.
Ligesom i 2016 er det Rikke
Buch Bendtsen der igen i år
står for koreografien.
Rikke er selv revyskuepiller
og danser, og har medvirket
i mange store revyer blandt
andet Rottefælden, Ganløse
Revy og Sønderborg Sommerrevy.
Teamet består af de garve-

de Dragør-skuespillere, Dorte
Munksgaard, Birgit Kjersner,
Birgitte Nielsen og Morten Bo,
som i år får selskab af den nye
spiller på holdet, Sune Gylling
Æbelø. Sune har i en årrække
skrevet tekster til både store
og små revyer, men det er
hans debut på de skrå brædder.
Så selv om der er stille i
Dragørs gader i februar, er der
godt gang i det gamle fort og
alt sættes ind for at alt til sidst
sidder lige i skabet.

INFO:
premiere fredag 3. marts
Sidste spilledag 8 april.
www.dragoerrevyen.dk

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

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

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Fra venstre ses Birgitte
Nielsen, Sune Gylling
Æbelø, Birgit Kjersner, Dorte
Munksgaard, Morten Bo
og koreograf Rikke Buch
Bendtsen

Vi har fundet en hvid cykel
Der anmeldes lidt over 50.000 cykeltyverier
hvert år i Danmark og kun et fåtal familiesammenføres med ejeren igen
I en opgørelse fra oktober 2016 skriver DR, at
der i Tårnby anmeldes 6 stjålne cykler pr 1000
indbyggere. I København er tallet 28 pr 1000.
Tallene siger ikke noget om, hvor cyklerne er
stjålet, men alene, hvor ejerne har bopæl. Mest
sikre er cykelejere på Læsø (0), Samsø (2) og
Langeland (2). Antallet af cykeltyverier skønnes at være større end antallet af anmeldelser.
190 millioner kroner blev i 2014 udbetalt til
ofre for cykeltyverier, oplyser brancheforeningen Forsikring og Pension.
Dermed udgør cykeltyveri omkring 10 procent af de samlede udbetalte forsikringspræmier til ofre for tyveri hvert år.
Samtidig kalder politidirektør Thorkild
Fogde fra Københavns Politi værdierne af de
enkelte tyverier meget små, og derfor er det
et område, som bliver fortrængt af andre kriminalitetsområder, hvor politiets indsats giver
større udbytte.
Ud for Tårnby Bladets redaktion fandt vi i
begyndelsen af februar en cykel ”parkeret” i
hækken. Vi ved ikke, om der i dette tilfælde er
tale om tyveri, men ingen, der kommer i området har meldt deres ejerskab. Dette meddelte
vi Københavns Politi, som indtil skrivende dato

PS: Knap havde vi meddelt Københavns Politi,
at vi agtede at skrive denne artikel før vi blev
ringet op fra et firma Coor, som tager sig af
de henslængte cykler, som oplyste at de først
hentede herreløse og anmeldte cykler otte
uger efter de fik kendskab til dem. ???

Få et nyt stærkt decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
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(20. februar) ikke har reageret med så meget
som en kvittering på modtagelse af anmeldelsen. Men skulle en ejer genkende sin hvide
cykel, så har vi den stadig. Medbring nøgle til
låsen og/eller stelnummeret. Så får du din cykel igen.
spanger

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

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

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Gnister kan være grønne

Gnisterne er en patrulje på
fire pigespejdere, der har
været spejdere sammen
rigtig længe. Selvom de er
meget forskellige, er de
bedste veninder
- Har du lyst til at tage på
oplevelse med os? spørger

Service for
foreninger

Foreningerne i Tårnby har
et fælleskontor, som sender
nyttige informationer ud til
medlemmerne af Tårnby Forenings Råd og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning.
Fra seneste nyhedsbrev
har vi sakset følgende:

Papir til foreninger
I forbindelse med en levering af 12 pakker kopipapir
til Foreningerne Fælleskontor, har en vognmand valgt
blot at sætte pakker af under
et halvtag uden kontoret fik
besked herom, før efter et
par dage. Pakker har været
emballeret i kasser og fejler
umiddelbart ikke noget, men
da papir er tilbøjeligt til at
suge fugt ud af luften, så vil
Fælleskontoret ikke løbe an

Anette Hansen, leder hos De Grønne
pigespejdere
i
mange år.
- Så har vi et tilbud til dig. Dette er
et tilbud primært
for piger i alderen
7-12 år, men kom
bare med selvom
du er ældre.
- Vi vil meget gerne invitere
dig med i vores patrulje. Du
kan opleve en masse sjove
ting sammen med os, og du
må gerne invitere dine veninder med.
Sidste lørdag i marts er
Gnisterne på plads på græsplænen på deres grund ved

det gamle vandtårn på Englandsvej.
- Du kan møde os på græsplænen ved flagstangen med
det grønne pigespejderflag.
Det er ved vores spejderlokaler på hjørnet af Englandsvej og Husbyvej, siger Anette
Hansen.

på papirstop m.m. i vores kopimaskine, som kører med 30
sider i minuttet.
Til almindeligt husbehov,
altså en hjemmeprinter, som
blot kører enkelte sider ud i
ny og næ, er der til gengæld
ingen problemer.
Vi har i mellemtiden fået en
ny sending, så derfor forærer
vi gerne det let fugtige papir
væk, hvis nogen har interesse i et par pakker. Så sig til og
kig op og hent hvad din forening kan bruge:-)

Byudvikling

Regnskabstid
Første marts er der frist for
foreningernes aflevering af
regnskaber til kommunen
(for de som skal det), og dermed er der også ansøgningsfrist for Initiativpuljen igen.
Skema hertil kan du finde på
såvel www.taarnby.dk som
www.taarnbynet.dk.

Programmet
Der kommer to repræsentanter for skoleafdelingen i
Tårnby kommune og fortæller om Skolen i virkeligheden
og hvilke muligheder det giver for foreningerne. Nogle
foreninger er allerede med
og på kontakt-hjemmesiden,
men her bliver der mulighed
for at få svar på nogle af de
grundlæggende spørgsmål,
som uvægerligt dukker med
et projekt, som primært foregår i ”normal arbejdstid”, der
hvor en del foreninger ikke
har aktivitet.
Tjek gerne www.skolenivirkeligheden.dk og vælge
Tårnby.

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Oplev gnisterne og leg med
lørdag 25. marts kl. 10-13.
Det er gratis.
www.pigespejder.dk/
taarnby-gruppe

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Bevaringsforeningen for
Tårnby kommune inviterer
til borgermøde om byudvikling i Tårnby
Allan Andersen, der er Socialdemokratiets
borgmesterkandidat ved det kommende
kommunalbestyrelsesvalg
vil fortælle om sine visioner.
Knud Vilby, tidligere chefredaktør på Information er
ordstyrer.

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Hovedbiblioteket, onsdag 5.
april kl. 19.30.

Lopper på Plyssen

Der er loppemarked på Udstillingscenter Plyssen, Amager Strandvej 350 i weekenden 4. og 5. marts mellem
klokken 11 og 16.

Der er tradition for, at nye
foreninger optages i fællesskabet og i år skal man
godkende hele seks nye foreninger. Crossroad Gospel,
Historiske Engelske Danse,
Soroptimisterne, Amager Billard Klub A_B_K, Lisbeth Klubben og Tårnby Bi.
Endelig skal man tage stilling til kommende fællesaktiviteter som en foreningslederweekend sammen med
kommunens andre kulturinstitutioner som musik- og
naturskole, ungdomsskole og
bibliotekerne.

INFO:
Repræsentantskabsmøde
mandag 3. april kl. 19.00
hos Amager Billard Klub som
ligger på 1. sal i Amager
Hallen.

De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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
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En gang om året mødes ledere fra foreninger organiseret
under Tårnby Forenings Råd,
TFR, til en generalforsamling,
som i denne sammenhæng
kaldes
repræsentantskabsmøde. Rygter vil vide, at det
var Poul Feldvoss, som grundlagde organisationen, valgte
at kalde TFRs årlige møde for
et repræsentantskabsmøde,
så han kunne kende mødet fra
alle de andre møder og generalforsamlinger han deltog i.
Desuden hed organisationen
dengang Kastrup Tårnby Ungdoms Råd, KTUR.
De årlige møder har det
med at flytte rundt hos foreninger, i 2016 var det hos
Schæferhundeklubben, kreds
2 for enden af Selenevej, der
lagde lokaler til.

I år holdes mødet hos Amager Billard Klub på 1. sal i
Amager Hallen. Klubben vil
indlede aftenen med at fortælle om deres aktivitet – og
måske demonstrere smarte
stød.

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

INFO:

Foreninger kaldes til møde
Tårnby Forenings Råd kalder
til repræsentantskabsmøde
hos Amager Billard Klub i
Amager Hallen

TRÆLAST
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