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Idrætspriser
udenfor
banen

Årets tre Idrætspriser uddelt
ved en sammenkomst på
Tårnby Rådhus
Foto: Jesper Skovbølle,
Amager Fotoklub

Inge Abildgaard, formand i
Gymnastikforeningen af 1966
fik pris som årets leder, diskoskasteren Lisa Brix, Tårnby
Atletik Club fik pris som Årets
Fund og for tredje gang gik
Tårnby Kommunes Idrætsmedalje til cykelrytteren Amalie
Dideriksen.
Det er en gammel tradition,
at en komité udpeger idrætsudøvere, som enten er i sin
vorden, er på toppen eller har
udmærket sig som leder.
Ikke mindst lederne, der får
priser, er med til at give Tårnby kommune et unik idrætsliv
og retfærdiggører kommunens mange idrætsanlæg.

Se mere side 34

Foto: Bent Larsen

Kig med ind i Arenaen

Endnu et imposant bygværk skyder op i skærende
kontrast til Vestamagers
vilde natur. Intet mindre
end en royal arena

Mikkel Nielsen, netop kåret som Årets lærling af DI
Hovedstaden tager hver dag turen på næsten halvanden
time fra sit hjem i Sønder Vedby på Falster til Kastrup på
Amager for at uddanne sig som flymekaniker hos SAS.

Se side 5

Først så man understellet til
tribunerne skyde op som et
nyt indslag i Ørestadens skyline. Så kom beton-væggene,
der snart fik et tag af stålkonstruktion, der bragte minder
om gamle film med byggeriet
af New Yorks skyskrabere, og
endelig er de grove vægge
beklædt med lækkert træ.
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Det vigtigste vil dog ligge
indenfor murene. En arena
med plads til 15.000 tilskuere. Endnu er det en byggeplads, men i løbet af få måneder vil apteringen, stolerækker, VIP-lounge, barer, garderober og andet grej overtage
det rå syn.
Derfor er det et syn, som
snart forsvinder, man kan
komme til at se, hvis man
tager imod invitationen til
Åben-hus-dag lørdag 7. og
søndag 8. maj. Inde i Tårnby
Bladet står der mere om,

hvordan man sikrer sig et par
af de gratis billetter til en guidet rundvisning.
Gæster skal være i god
form og da det er en byggeplads, kommer man ikke
rundt i alle hjørner, men man
kommer dog helt op under taget og en tur i den endnu ikke
ekviperede VIP-lounge. En
rundtur vil tage en halv time.
Grupperne sendes afsted
med 10 minuttters interval og
man kan reservere tid.
Læs meget mere på
side 32-33

Geertsen kandidat

Venstre i Dragør og Tårnby har ved opstillingsmødet for kredsen valgt sin
kandidat til folketinget. Det er med stor
glæde, at kredsen kan meddele, at Martin Geertsen igen er valgt som folketingskandidat i kredsen, oplyser kredsformand Dennis Clausen.
Martin Geertsen er tidligere medlem
af folketinget, kultur og fritids borgmester i København og for
nuværende medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden,
hvor han er næstformand.
Kredsen er stolte af Martin Geertsens kandidatur og ser
frem til at få ham valgt ind i Folketinget igen.

Tårnby stiger i værdi

En ny opgørelse foretaget af Bolighed.dk viser, at ejerboligerne i Tårnby anslået er steget 1,9 milliarder kroner de seneste 12 måneder. Opgørelsen er blandt andet udarbejdet
på baggrund af det seneste års handel med 520 ejerboliger
i kommunen.
Der er 9.387 ejerboliger i Tårnby Kommune, som anslået
samlet er steget i værdi med 1,9 milliarder kroner i løbet af
de seneste 12 måneder. Det svarer til, at en gennemsnitlig
ejerbolig i kommunen er blevet godt 204.416 kroner mere
værd.

Pension var ikke aprilsnar

Mange troede, at det var en
aprilsnar, da teknisk serviceleder på Tårnbygårdsskolen
Christian Hansen meddelte, at
han ville gå på pension 1. april
2016.
Christian har været ansat på
skolen i 26½ år og var en særdeles kreativ person, som aldrig var bleg for at finde spændende og alternative løsninger
på de forskellige opgaver. Dårligt havde personerne omkring
ham tænkt en tanken til ende,
førend han var i gang med opgaven.
Han har været en stor drivChristian Hansen får
overrakt den gyldne kost af kraft i forbindelse med ændrinskoleleder Anna Murmann. gen af Tårnbygårdsskolen fra
almindelig folkeskole til den
Foto: Ole Gjedved.
specialskole, den er i dag. Han
var meget aktiv, både i forbindelse med overflytningen til Pilegårdsskolen og efterfølgende med de mange ombygninger
og nye udfordringer. Han var også frisk til at deltage i arbejdet
med eleverne.
På selve dagen var familie, venner, kolleger samt mange
andre, som Christian gennem årene havde samarbejdet med,
mødt talstærkt op for at ønske ham det bedste fremover.
mona

Rekord i indsamling

Kræftens Bekæmpelses landsindsamling slår rekord med
hele 36,5 millioner kroner indsamlet i år. Det er det højeste
beløb indsamlet ved Kræftens Bekæmpelses landsindsamling nogensinde, og knap 2 millioner kroner mere end i 2015.
28.000 frivillige var i gang over hele landet. I Tårnby gav
indsamlingen 233.792 kroner og i Dragør kom der 88.962 i
indsamlingsbøsserne. Men oveni det kommer de beløb, som
folk har givet via girokort og sms.
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Noget om finanser
VI KOMMER IKKE uden om det – vi skal tale om
penge. Tale om er så lige en overdrivelse, jeg
skriver helt uden indvendinger fra tredjeperson og selvom jeg gerne hører fra læserne, så
er det uden filter min opfattelse, og argumenter indenfor min horisont, som gengives her i
klummen.
MEN PENGE! Den første snak om penge jeg
husker fra min barndom, handler også om onkel Arthur og faster Erna. Faster Erna havde
mange træk til fælles med Hyacint fra ”Fint
skal det være”. Hendes mand var betjent i en
dengang stor dansk bank, og det hed sig altid
”Min mands bank!”. Onkel Arthur derimod var
arbejdsmand i lufthavnen, hvor man dyrkede
svajerens humør, jargon og hurtige replikker.
DE FIK HINANDEN til bords ved et middagsselskab. De kom fra hver sin gren af familieskabet, faster Erna fra min fars side og onkel
Arthur fra min mors, så de kendte hinanden
af navn, men ikke af gavn. Da faster helt tilfældigt indskød det med hendes mands bank,
greb Arthur chancen og fortalte med luxemburgsk lav stemme, at han da også samlede
på millioner og at han allerede var i gang med
den tredje. Så fik han fasters respekt, indtil
han sagde, at de to første ikke var blevet til
noget.
SÅ RØG MASKEN hos faster, det kunne hun alligevel ikke stå for, suppen bogstaveligt spruttede ud af damen (dog grebet af den store
serviet). Hun overgav sig fuldstændigt og veg
ikke fra Arthurs side resten af aftenen. Sådan
var hun nemlig også og så samlede hun hele
familiens børneflok og spillede banko med
dem med flotte gevinster.
DE NÆSTE STORE PENGE jeg husker noget om
var ved den årlige og eneste Tivoli-tur, hvor
jeg så, at min far havde en hundrede krone
seddel, som skulle spenderes på familien på
fem.
NU ER DET ANDERLEDES summer, dagspressen
jonglerer med og jeg - og sikkert også andre
- lærer om en finansiel verden, som vi ikke
drømte om eksisterede, da datidens regne- og
matematiklærere terpede aktie- og obligationskurser samt arbitrage og kurtage med os.
Jeg havde ingen anelse om, at ordene ville blive en del af min hverdag sammen med skuffe- og oﬀshore-selskaber samt kapitalfonde
i oﬀshore-lande (troede indtil for en måned
siden, at oﬀshore var noget med olieboring på
havet).

at Lehmann Brothers ikke var et komikerpar
på linje med Marx Brothers.
FOR SLET IKKE AT TALE om tal-størrelserne.
Jeg har ingen erindring om, at tallet en milliard nogen sinde blev nævnt af omtalte regneog matematiklærer. Ingen grøftegraver tekststykker inkluderede en milliard og slet ikke
flere. Fremmedordet inflation dukkede først
op i min bevidsthed, da jeg tegnede livs- og
pensionsforsikring. Så det var ikke forsikringsselskaberne, der gjorde min opsparing mindre
år for år, det var inflationen, de usynlige dyr i
tegnebogen.
MEN OK, der er altså nogen som har haft bedre
forstand på at samle millioner (milliarder) end
onkel Arthur. Der er nogen klogere, der har
narret os mindre kloge og det er jo en dyd i det
samfund, som er bygget op på fundamentet af
solidaritet og velfærdssamfund. Nu hævder
jeg, at der ikke er en eneste af de hemmelige
oﬀshore-ejere, som har tjent deres skillinger,
uden at de står på skuldrene af samfunds- og
fællesskabsskabte institutioner.
DE, HVIS PENGETANK er vokset, fordi de havde
penge og kunne investere i noget så ufrugtbart som penge, har haft bedre regne- og matematiklærer (eller de har hørt bedre efter) i
skolen eller den højere business-skole, end
jeg har haft og gjort. Og så lige i parentes (),
nu skal adgangen til fiduserne begrænses, så
det ikke er nok at være egnet, man skal også
have en bestemt høj karakter (et firtal var ikke
noget at prale af i min tid i skolen, men det er
vel det omvendte af inflation, så min karakterbog i dag er bedre end nogen sinde).
HVAD BRUGER tittebøh-milliardærer så alle
de penge til? Onkel Joakim tog bad i dem, fantastisk præstation, har du nogen sinde forsøgt
at jage hånden ned i en skål med småmønter?
Hvor findes milliardærenes swimmingpools?
Er det også i skjul – og hvem har givet dem de
penge (lønninger/udbytter), som de skjuler?
JEG HØRTE OM den schweiziske bankhemmelighed i skolen, det husker jeg pludselig. En
farverig lærer fortalte, at bankerne i alpelandet tjente formuer, når en kontohaver døde og
boet ikke vidste om kontoen. Efter x-antal år
var pengene bankens. Mange personer fra min
generation lærte at vende hver femøre. Det
kan man ikke mere, Femøren findes ikke. Hvad
skal man så vende – eller måske skal man så
bare til at vænne sig, men det er noget helt
andet.

støvede geografi-portefølje, jeg har
bragt med mig, er blevet suppleret med Panama (havde jeg dog hørt om før, fordi min
storebror sejlede på ØK-skibet Pasadena og
havde sendt postkort hjem fra en gennemsejling af kanalen i 1958), De Britiske Jomfruøer
og Cayman Island og lært mig navnet Mossack
Fonseca, når man nu lige havde fundet ud af,

Den
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Overskud på drift –
millioner i kassen
Kommunens regnskab for
2015 viser et overskud på
51 millioner kroner
Af Terkel Spangsbo

Her er et uddrag af borgmester Henrik Ziminos tale ved
fremlæggelsen af Tårnby
Kommunes (endnu ikke revidere) regnskab for 2015. Vil
kunne ses i fuld længde på
kommunens hjemmeside.
- Det må siges at være et
flot regnskab. Kommunens
budget er på 3,1 mia., men jeg
ser dette regnskabsresultat,
som en klar konsekvens af,
at der dels politisk, men også
udbredt i kommunen, er en
ansvarlig omgang med borgenes penge.
Regnskabet viser en forbedret likviditet (overskud)
på 51 mill. kr. Dette skyldes
primært en forbedring af tilskud-, udligning, skatter samt
mindre forbrug på driften.
Således er serviceudgifterne
9,9 mill. kr. mindre i forhold
til budgettet på 1,8 mia. kr.
Regnskabet viser at forbrug
på anlæg på 107 mill. kr. og
driften står for 2,4 mia. kr.
- Store beløb kan få folk

Tårnby vil ikke
betjenes anderledes
end andre

til at blive ”store i slawet”
og have mindre fokus på de
små beløb og den sikre drift.
Det har imidlertid været min
ambition, da jeg først valgte
at blive politiker, siden udvalgsformand og borgmester,
at hver krone bliver anvendt
korrekt, sagde Henri Zimino.

Det de andre har ...
- Vi har sammenlignet os med
andre kommuner i form af
det, der hedder benchmarkanalyser. Det har blandt andet vist, at andre kommuner
– i modsætning til os – har turistkontor, kommunikationsafdeling,
erhvervsafdeling,
analyseenhed, kørselskontor,
større indkøbsafdeling, controllerenhed, complianceafdeling (compliance betyder
tilpasningsevne. red) og så
videre med tilhørende chefer,
medarbejdere og lokaliteter.
- Det betyder ikke, at vi ikke
kommunikerer eller at vi ikke
har fokus på erhvervsudvikling eller at vi ikke analyserer
ellert køber fornuftigt ind.
- Jeg mener faktisk, at vi
løser alle disse opgaver fint.
Min pointe skal være propor-

Brev til Politidirektør Thorkild Fogde, Københavns
Politi, Politigården, 1567
København V.
Vedrørende ophør af
beredskabets udkørsel fra
Station Amager

Borgmester Henrik Zimino
(A) er godt tilfreds med
komunens regnskab, som
viser er lille overskud.

tionalitet mellem de midler,
der puttes i en opgave – og
det man får ud af den, sagde
Henrik Zimino.
Overskudet kunne endda
have været lidt større, hvis
ikke ”forskydninger i tilgodehavende og gæld” havde
trukket et par millioner ned.
Læs hele talen på
www.taarnby.dk
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Tårnby Kommune er på
Kredsrådsmødet 29. februar
2016 og ved breve af 7. og
11. marts blevet orienteret
om prioriteringer i Københavns Politi. Omdisponeringerne har bl.a. medført, at
fra 1. april kører beredskabet
ikke længere ud fra politistationen på Kamillevej.
Københavns Politi har
oplyst, at selvom der sker
en nedjustering af antallet
af udkørselssteder for den
uniformerede patruljekørsel
fra fire til tre, vil det fortsat
være vagtchefens opgave
at sikre en passende placering af patruljerne i hele
politikredsen, så politiets responstid fortsat er lav i alle
dele af hovedstadsområdet
herunder Tårnby Kommune.
Kommunen har modtaget

flere
borgerhenvendelser,
hvor borgerne er bekymret
for lukningen af den patruljerede udkørsel fra Station
Amager. Derudover har der
også været historier i lokalpressen om lukningen.
På Kredsrådsmødet meddelte borgmester Henrik
Zimino, at det er afgørende
for borgerne i Tårnby, at politiets responstid i kommunen
holdes nede.
For Tårnby Kommunalbestyrelse er det vigtigt med
ligelig betjening af borgere
i politikredsen ved identiske
hændelser. Herunder at der i
tilrettelæggelsen af arbejdet
hos politiet sker en prioritering, som tager højde for de
forskellige geografiske afstande.
Venlig hilsen
Henrik Zimino, borgmester

Brevet er forkortet af
redaktionen. Kan ses i fuld
længde på www.taarnby.dk uden
Kommunalbestyrelsens dagsorden/
referat
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Eget dækhotel

Et års dækhotel,
inkl. et gratis hjulskift.

Husk vores 15 års jubilæum
d. 3/6
Der vil være øl, vand og
en bid mad.
Med start kl 12:00

Gammel Kirkevej 104 2770 Kastrup

Åbningstider:

1249
,00
inkl.

på bremse felt.

mom

s

www.biloens-autoservice.dk

Mandag - Fredag kl. 7.45 - 16.45

Tlf: 32 50 60 34

Weekend kun efter TELEFONISK AFTALE
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Forårs Service

Strid om ord og nej til web-tv
Tommy Frederiksen (B) gik med
åben pande ind i et nederlag om
web-tv fra Kommunalbestyrelsens
møder
Af Terkel Spangsbo

På alle tilhørersæder og på pressens
bord i Kommunalbestyrelsens mødesal
ligger lyserøde sedler, med den udtrykkelige besked om, at optagelse af lyd og
billeder under møderne ikke er tilladt.
Beskeden er senest genoptryk, da
Tårnby Bladet søgte om at få lov til at
optage mødet på diktafon som supplement til de noter vi tager under mødet.
Det blev tilladt, men kun hvis vi indsendte ny ansøgning før hvert møde.
Tommy Frederiksens forslag på aprilmåneds møde gik alene på, at optage
møderne digitalt og så efterfølgende
lægge det på Kommunens hjemmeside,
så interesserede kunne se og høre den
fulde debat. Han kaldte det mere åbenhed!
- Åbenhed er radikal hjertepolitik og
der er sket en hel del, siden jeg tidligere
sad i Kommunalbestyrelsen, sagde han
- Lige nu er det vi åbenlyst mangler,
optagelser fra møderne. Jeg beder ikke
om direkte tv, men optagelser til at
lægge på nettet, så borgere kan klikke
sig frem til de punkter, som de finder af
særlig interesse.
Borgmester Henrik Zimino ville ikke
anerkende udsagnet og at web-tv er
større åbenhed. Der er i forvejen al
mulig åbenhed med presse, dagsorden
med bilag og senere referat med bilag

på hjemmesiden.
- Alt kommer ud, web-tv er bare anderledes teknik. Det er ikke pengene
værd. Jeg har ingen ambition om at
konkurrere med John Wayne.
Ejnar Lyduch (A): - Jeg savner noget
om økonomi drift og instal. Din research
kunne være bedre. Har kommuner med
web-tv højnet kvaliteten af debatten?
Paw Karslund (DF): - Sympatisk nok,
men er vi unikke nok til, at retorikken
ikke tilpasser sig, om man er på tv eller
ej. Jeg mener 2770 Tårnby og Tårnby
Bladet dækker informationen.
Franz Nielsen (V): - Venstre havde det
med i vores valgprogram. Jeg har kigget
på andre kommuner som Odsherred, Albertslund og Høje Taastrup. De har livetv fra deres møder. Seertallet lå i snit
på 30-40 live, flere så bagefter. Særlige
sager blev fulgt af flere 100.
Bjarne Thyregod (Ehl.): - Web-tv vil
øge tilgangen til demokratiet. Borgere
har brug for at vide, hvad vi mener om
forskellige sager. Antallet af brugere
afhænger af emnerne, der er på dagsordenen.
Tommy Frederiksen: - 4500 har været på Facebook om lukningen af politistationen. De havde nok gerne hørt,
hvad vi mener.
Om lokalaviserne dækker sådan en
næsten time lang debat godt nok må
læserne afgøre. Forslaget faldt med 7
for, imod 11 Socialdemokraterne og
Dansk Folkeparti.

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27
6DOWY UNVYHM.DVWUXS
Dame
Herre
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Klip
Vask, klip og føn
Vask & føn
Pensionist klip
Børneklip (u. 12år)
Permanent fra
Striber med hætte
Striber
Farve
Bundfarve
Farvning af øjenbryn
Farvning af øjenvipper
Retning af øjenbryn

Åbningstider:

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

209,250,100,169,159,449,299,350,250,200,50,50,39,-

159,189,30,130,139,-

Vi klipper
byens spidser

KLIPPE / STUEN

Mandag samt søn- og
KHOOLJGDJHOXNNHW

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

Stor interesse for arv og testamente

Sundhedshuset dannede forleden rammen om et velbesøgt informationsmøde
om arv, testamente og værgemål .

Selv om ovenstående mest handler
om et alvorligt emne, så kunne et
nyligt afholdt informationsmøde
om arvelov og testamenteskrivning
sagtens trække folk til huse
Arv og testamente behøver hverken at
være tungt eller kedeligt. Det oplevede 65 deltagere, da specialister fra rådgivningsfirmaet Advodan informerede
om arveloven på et møde arrangeret af
Alzheimerforeningen.
Selvom emnet var alvorligt og præget af mange regler og etiske dilemmaer, var stemningen ganske let, da Sundhedshuset i Tårnby forleden dannede
rammen om et informationsmøde om
arv, testamente og værgemål.
Mødet var arrangeret af Alzheimerforeningen, der havde inviteret advokaterne Poul Jost Jensen og Steen
Moesgaard fra Advodan Glostrup & Taastrup til at give de fremmødte et indblik i arveloven samt de beslutninger,
man som pårørende skal forberede sig
på, hvis en ægtefælle eller pårørende
rammes af demens eller falder bort.

Planlæg i god tid
Direktør for Alzheimerforeningen, Nis
Peter Nissen, indledte mødet med et
varmt indlæg om foreningens arbejde
med at sikre høj livskvalitet for tusindvis af demente samt deres pårørende,
der ofte står det sværeste sted i deres
liv.
- Når ens nærmeste glemmer livet
og alt det, man havde sammen, så bliver livet tungt. At opleve den dementes tab af sprog, ord og mening er det
sværeste, både for den ramte men også

de pårørende, hvis hverdag påvirkes af
håbløshed og savn. De pårørende har
ofte svært ved at acceptere tingenes
tilstand. Man skal både være ansvarlig
for den, man har haft kær i mange år og
samtidig være i dyb sorg over at miste,
fortalte han.
Nis Peter Nissens pointerede vigtigheden af at udarbejde et testamente
og eventuelt en fuldmagt, før det er
for sent. Derved sikres familien bedst
muligheden for at handle i situationer,
der kræver det.

Interesse fra alle aldre
Demens var et naturligt element på
Alzheimerforeningens informationsmøde, men alle aldersgrupper var repræsenteret – og derfor kom en række
andre spørgsmål også på banen efter
ADVODAN-advokaternes oplæg om arv
og testamente.
- Alle tegner forsikringer på deres
hus og bil – så det er positivt at se, at
også de yngre mennesker begynder at
interessere sig for arv og testamente.
At tage stilling til sit testamente, uanset om man er i et papirløst forhold,
skilt eller gift, er både fornuftigt og
ansvarligt, så ens formue og andre
værdier bliver fordelt til de efterladte,
som man ønsker det, sagde Poul Jost
Jensen.
På mødet orienterede Alzheimerforeningen om, hvordan man kan donere
støtte til foreningen, til brug for forskning i sygdommen.
Flere oplysninger om muligheden
for donation hos den lokale Alzheimerforening eller på www.alzheimer.dk
To advokater
gav de 65
fremmødte
deltagere
et indblik i
arveloven
samt
hvordan
man bedst
– uanset om
man er i et
papirløst
forhold,
skilt eller
gift - kan
sikre sine
efterladte
med et solidt
testamente.

Årets lærling arbejder i SAS
Årets lærling i DI Hovedstaden kører langt og flyver
højt
Mikkel Nielsen blev i april
hædret med DI Hovedstadens Lærlingepris 2016 for
sin dygtighed og for at yde en
ekstra indsats for at få sin uddannelse i hus.
Årets lærling i DI Hovedstaden gør det, som DI prædiker
over for de unge: Han tager
hver dag turen på næsten
halvanden time fra sit hjem
i Sønder Vedby på Falster til
Kastrup på Amager for at uddanne sig som flymekaniker
hos SAS – og så tilbage igen
efter endt arbejdstid – i alt
135 kilometer hver vej.

Så udholdende og trofast er
han, at han, selv da han havde sit ene ben i gips efter en
knæskade, mødte op og hjalp
med opgaverne i sin afdeling.
- DI Hovedstaden har valgt
at give årets lærlingepris
til Mikkel Nielsen, først og
fremmest fordi han er en exceptionelt dygtig. Ja, ifølge
SAS er han en af de dygtigste lærlinge, de nogensinde
har haft. Men også fordi han
gennem sin uddannelse med
bl.a. meget lang transporttid
har vist, at han er villig til at
yde en ekstra indsats for at
få eksamensbeviset som flymekaniker i hus, sagde næstformand i DI Hovedstaden,
direktør Lars Peter Olsen, da

han overrakte lærlingeprisen
på regionalforeningens erhvervstræf i Industriens Hus
på Rådhuspladsen.

Fascineret af flyvning
Interessen for fly fik Mikkel
Nielsen tidligt. Han har altid
været fascineret af, at noget
kan flyve, og fascineres stadig
af den nyeste teknologi inden
for dette område.
Mikkel elsker derfor sit
arbejde i SAS. Han roser sin
arbejdsplads og fremhæver
især det gode sammenhold
mellem de p.t. 24 lærlinge i
SAS.
Mikkel er nu i gang med B-2
delen på flymekanikeruddannelsen, som kun de dygtigste
bliver indstillet til. Her bliver
han færdig i september i år.
Vælg uddannelse efter lyst
Mikkels vej til skyerne i SAS
har dog ikke været snorlige.

DI Hovedstadens
næstformand Lars Peter
Olsen overrakte prisen til
Mikkel, der var på scenen
sammen med Teknisk chef
Jørn Elfing Rasmussen og
uddannelseskoordinator Kent
B. Hansen fra SAS, der har
indstillet Mikkel Nielsen til
Lærlingeprisen.

Hvem forstår en flymoter? Uddannelsen som flymekaniker
er ikke simpel og ligetil. Det er en meget kompleks og lang
uddannelse.

Han startede nemlig først i
grundforløb som almindelig
mekaniker, men fandt senere
ud af, at det var flymekaniker,
han gerne ville være.
- Mit råd til andre unge, som
skal vælge uddannelse, er at
gøre det, som man har lyst til.
Det var ikke nemt at komme
ind som flymekaniker. Men
det lykkedes. Prøv det – også
selv om det ser svært ud, siger

spanger

Foto: ©Hélène Mogensen de Monléon

KOM TIL ÅBENT HUS
PÅ BYGGEPLADSEN
FOR ROYAL ARENA
Nu får du chancen for at aflægge en af landets
spændende byggepladser et besøg. Det sker,
når Arena CPHX inviterer til åbent hus på byggepladsen for Royal Arena i weekenden d. 7.-8. maj.

Gå op i dykning på Dykningens Dag

Arrangementet er gratis, men da der er begrænset
antal pladser, er tilmelding nødvendig.
Tilmelding og byggepladsens adresse finder du på
www.arenacphx.dk.

For 12. år i træk samles den
danske dykkerbranche på
et stort antal dykkesteder
rundt om i Danmark. Scuba
Gear kommer på Amager
Strand

Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen
Arena CPHX P/S

Udbyttet af havbundsrengøreringen i 2015. Her dykkede
man omkring havbadet Snegler i Tårnby.

Gear i København, som årligt
hjælper mange dykkere med
uddannelse, udstyr og rejser i
ind- og udland.
Udover at dykke på dykkerbanen er formålet at give
interesserede indblik i, hvor
dejlig Danmark er som dyk-

kerland. Mange tror fejlagtigt,
at man kun får god dykning
i det blå vand på varmere
breddegrader, men faktisk
er Danmark helt unik på en
række områder, som gør det
overordentligt spændende at
bevæge sig under overfladen.
www.ScubaGear.dk

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

150,130,130,100,-

DAME
Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

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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I Københavns Havn går man
professionelt til værks og
”udbyttet” er væsentlig større
end langs havnene på kysten,
men ScubaGears dykkere
kommer ikke tomhændet
op fra dybet. Læs mere om
Københavns Havn på
www.taarnbybladet.dk

SALON GENTLEMEN

Dykningens Dag løber af stablen lørdag 28. maj mellem
kl. 10.00 og 15.30 på Amager
Strandpark ved mole 3. Her
er dykkercenteret ScubaGear
vært for såvel øvede dykkere,
som de, der drømmer om at
opleve eventyret under havets overflade.
- Og lige rundt om hjørnet,
på Amager Strandpark, ligger
vores fantastiske dykkerbane
”Havheksen”.
Her kan både erfarne dykkere og nye dykkere boltre
sig timevis i vandet, siger
Charlotte Steffensen, medejer af dykkercenteret Scuba-

Mikkel Nielsen.
Hans fremtidsplaner er at
blive i SAS, men stadig blive
boende på Falster sammen
med sin kæreste Sara, der er
sygeplejerske og arbejder på
sygehuset i Nykøbing Falster.

Formidlerpris til Tårnby-bibliotekar

Tine Gitz Lundsgaard fra Tårnby
Hovedbibliotek blev hædret med en
gratis turneforestilling

Kulturkongen.dk’s Børneteaterarrangørpris 2016 blev uddelt på Aprilfestival i festivalcafeen på Frederiksberg, hvor Tine Gitz Lundsgaard fra
Tårnby Hovedbibliotek tog imod hæder og pris - en helt gratis turneforestilling, skriver Børneteateravisen.
Det er udelukkende børneteaterproducenterne, der kan indstille kandidater til prisen, som gives til en formidler/arrangør, der har gjort en ekstraordinær indsats i forbindelse med
turneteatrenes besøg.
Og teatrene har med deres indstilling af Tine Gitz Lundsgaard noteret
sig, at der ’hos Tine i Tårnby altid er
tjek på tingene’:
God hjælp til indbæring og dejlig
morgenmad - og ikke mindst en stor
forståelse for turnéteatrenes arbejdsrammer og vilkår og stor anerkendel-

se af, at hver eneste forestilling hver
gang er en unik oplevelse mellem
publikum og teatret.
- Det er noget vi sætter stor pris på
og derfor vil vi gerne tildele Tine Gitz
Lundgaard denne pris, lød det fra Pelle
Koppel, leder af Teater V og medstifter
af netværket Kulturkongen.dk.
Og i begge kategorier er prisen altså
ledsaget af en gratis turneforestilling,
der doneres af teaterproducenterne.
Den gratis forestilling bliver leveret
af ZeBU, der holder til huse med turnerende og stationære forestillinger i
det tidligere Røde Kro teater på Øresundsvej.
Hvilken forestilling fra deres righoldige repertoire det bliver, skal aftales
mellem ZeBU og prisvinderen.
tsp
Kommentar:
Det er redaktørens håb, at der findes
en passende teatersal når prisen skal
hentes hjem, Zebus forestillinger fortjener det.
spanger

Modtageren af Kulturkongen.dk’s børneteaterarrangørpris, Tine Gitz
Lundsgaard, flankeret af datteren Freja og Pelle Koppel fra Kulturkongen.dk.
Foto: Søren K. Kløft. Teatercentrum.

Anja er nomineret til Fællesskabspris
Anja Engmann, Natteravn og foreningsaktiv, er indstillet til prisen
Anja Engmann er nomineret, fordi
hun igennem de sidste mange år har
kæmpet for at hjælpe familier og
børn i misbrug. Sidste år oprettede
hun projektet Bag Facaden på frivillig basis, et projekt som har fået stor
succes. Hun har motiveret og rådgivet mange familier igennem en rigtig
svær tid. Hun er en knokler, der har
kæmpet for at være nået dertil, hvor
hun er idag.
Fællesskabsprisen sætter fokus på
den del af Danmark, som sjældent får
opmærksomhed. Fællesskabsprisen
er en hyldest til de mange helt almindelige danskere, der hver dag gennem
deres arbejde og frivillige engagement gør en ekstraordinær indsats for
fællesskabet og får vores samfund til
at glide.
I 2014 blev Fællesskabsprisen lanceret i et samarbejde mellem tre virksomheder, tre fagforeninger, politiker
Mette Frederiksen, en kommune og et
antal uddannelser, der alle sammen

Ikke flex til lufthavnen
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Hvis metro, tog og bus kan benyttes
er det slut med flexkørsel fra Movia
Movias bestyrelse har besluttet, at
reglerne for, hvordan Flextur kan bruges, skal skærpes. Det sker for at sikre,
at ordningen fortsat bruges efter hensigten.
Movia har allerede fra medio januar
i år hævet taksterne på Flextur. Nogle
kommuner har valgt fortsat at have en
lidt billigere flexturtakst som en del af
den kommunale trafikservice.
Movia lukker for kørslen med Flextur til Københavns Lufthavn, og det
bliver dyrere at rejse langt med flextur på tværs af kommuner. Stramningerne sker efter den senere tids kritik
fra 33 kommuner af den åbne kørselsordning.
- Ved at lukke af for kørslen til Københavns Lufthavn og give priserne et
ekstra nøk opad på de lange ture får

sætter fællesskabet højt. På http://faellesskabsprisen.dk/ kan du læse om
initiativtagernes begrundelse for at
starte Fællesskabsprisen.
For tredje år i træk lanceres nu
Fællesskabsprisen – en hyldest til de
mange mennesker, der hver dag gør
en ekstraordinær indsats for fællesskabet i Danmark. Prisoverrækkelsen
finder i år sted 9. juni.

vi skærpet reglerne. Det er ikke hensigtsmæssigt, at borgerne bruger flextur på steder, hvor f.eks. metro, tog og
bus kunne have været brugt til, siger
adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen.
Flextur er en servicemulighed, som
mange kommuner vælger, fordi den
giver det rigtige servicetilbud til ældre, til yderområder eller i ydertidspunkter.
Beslutningen om at lukke for kørsel
til lufthavnen indebærer, at der fra
2. maj i år ikke vil kunne bestilles en
flextur til eller fra Københavns Lufthavn. Det er ikke muligt at bestille
en Flextur mere end 14 dage før, man
skal bruge den.
De ture, der allerede er bestilt, vil
selvfølgelig blive afviklet.

Få årskort til halv
pris og fri entré!
Er du borger i Tårnby Kommune,
sparer du 50% på årskort
til Den Blå Planet

Mød op personligt på Den Blå Planet og medbring
sygesikringsbevis og gyldig billedlegitimation.
Vi glæder os til at se dig.
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Kære borger i Tårnby!
Med et årskort har du fri entré til Den Blå Planet
365 dage om året. Du får også adgang til
et hav af fordele og spændende oplevelser.

Mindre plads til fælled-indianerne
En ny masterplan for
Amager Fælled Kvarteret i
Ørestad indtager endnu et
stykke næsten uberørt barndomsland
Af Terkel Spangsbo

By & Havn har igangsat konkurrence om området Amager
Fælled Kvarter, der ligger nord
for Vejlands Allé, som skal
udvikles med en levende og
gennemgribende grøn profil
med fokus på områdets unikke adgang til vand og natur.
Man kan med rette sige, at
hvor Ørestads øvrige bykvarterer ligger på kanten af fælleden, så ligger Amager Fælled Kvarter nærmest på selve
Fælleden. Med beliggenheden op til Grønjordssøen og
med Amager Fælled som fælles baghave for de kommende
beboere, er adgang og udsyn
til stedets natur et centralt afsæt i konkurrencen.
I alt forventes det, at der
skal bygges 260.000 etagemeter overvejende boligbyggeri i det kommende kvarter,
som skal have en klar bymæssig identitet, med en variation
af tæthed, som også inviterer
til lavere bebyggelse.
Københavns
Kommunes
Kommuneplan 2015 lægger
desuden vægt på, at Køben-

havn skal vedblive at være en
sammenhængende by med
blandede og mangfoldige
boligområder, hvor der er
boligtilbud til mange forskellige mennesker. Masterplanen
skal således tilbyde en vifte af
boligtypologier og boligstørrelser, der understøtter oplevelsen af at bo i et levende
bykvarter på fælleden.
Den nordlige del af Vestamager har været åben legeplads for Sundbys børn siden
afslutningen af besættelsens
tid og mangen en (fiktiv) indianer eller røver har her måttet
lade livet, når cowboydere og
soldater raserede med seksløbere og trægeværer i dette
prærieland.

De fem teams, som er med i
konkurrencen, er:
• Team Polyform der består
af
Rainer
Schmidt
Landschaftsarchitekten, Cenergia, Oluf Jørgensen, Urban
Creators og Nordic Food Lab.
• Team Henning Larsen Architects. SLA, EKJ, Geo, Crowd
Dynamics Ltd.
• Team Vandkunsten. Marianne Levinsen Landskab, Dansk
Energi Managament & Esbensen og Norconsult-Wessberg.
• Team C. F. Møller Danmark.

Ny leder af AOF
Amager

Området, hvor konkurrencen er igangsat med Kærlighedsøen af Bjørn Nørgaard nederst i billedet ved krydset Vejlands
alle/Ørestad Boulevard.

C. F. Møller Landscape, Urban
Agency, Niras og Jens Kvorning.
• Team Arkitema. Lendager
Arkitekter, Transsolar, Atkins,
Alexandra Instituttet, Blue
Bakery, Rendbæk Consulting,
Urban Green og Marina Bergen Jensen.

Bedømmelsen
forventes
afsluttet ultimo september
2016 og vinderen af konkurrencen forventes offentliggjort ultimo oktober.

Den 45 årige sekretariatsleder for VEU-center Hovedstaden skifter 1. maj til
stillingen som skoleleder
for AOF Amager. Tom Nielsen er uddannet på RUC
som kandidat i socialvidenskab og pædagogik, og
har desuden en mini-MBA
(Master of Business Administration).
- Hans store erfaring
som projektleder, samt
viden om voksenundervisning, vil uden tvivl komme
AOF’s nuværende og kommende kursister til gavn,
siger AOF Amagers formand Erik Gregersen.
Tom Nielsen afløser det
tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem i Dragør Gitte Larsen, der har
ledet den 85 år gamle aftenskole de sidste 7½ år.
tsp

FORENINGEN ALTERNATIVET TÅRNBY havde stiftende generalforsamling
i februar. Til bestyrelsen blev valgt 4 kvinder og 3 mænd: (Foto) set fra
venstre: Formand Bjarne Nielsen, Bestyrelsesmedlem Viviann Kruse,
Bestyrelsesmedlem Betina Poulsen, Næstformand Anne-Sofie Kruse,
Kasser Poul Thomsen, Suppleant Tina Kjær, Suppleant Michael Jellesmark.
Lokalforeningens vision lyder: ”Tårnby, den bedste kommune for Danmark”.
Alternativet Tårnby tæller nu 40 medlemmer og flere kommer til hver måned.
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Reservebedste søges

Vi er en familie på 4, tilflyttere fra Frederiksberg.
Vi mangler en reservebedste som kan hjælpe til med vores
børn under sygdom osv.
Vi søger en glad og kærlig reservebedste, som har lyst til
at lege og hygge med My på 3 år og Theo på 1,5 år.
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Kontakt:
Christina Drachmann
tlf: 2942 0630

Alle biler i alle baner
Moderne teknik skal sikre
mere smidig passage på
Øresundsbron
Det er blevet tid til at tage
skridtet mod mere moderne
løsninger for betaling i Øresundsbrons betalingsanlæg.
Det nuværende system er 16
år gammelt og teknikken på
området er udviklet betydeligt i årenes løb, skriver nyhedssitet Fokusøresund.
- Et nyt betalingssystem
bliver fleksibelt og giver
smidig gennemfart og mere
sikker aflæsning. Nu bygges betalingsanlægget ved
Øresundsbron om, fortæller
Johan Nord, projektleder ved

anlægningsenheden hos Øresundsbro Konsortiet.
I det nuværende system
måles køretøjets længde ved
hjælp af lysgardiner fra søjler
i banerne og brobizzen registreres, hvilket tilsammen
udgør grundlaget for betalingen. Nu skal der i stedet være
portaler over banerne.
Det indebærer, at klassificeringssystemet i banerne
forsvinder, så alle køretøjer
kan køre i alle baner.
- I det nye system vil der
også være mulighed for at
udvikle anvendelsen af nummerpladeaflæsning til betaling ud over bizzen. Systemet
vil også kunne åbne for frem-

Tårnby skrotter ovne

tidige mobile betalingsløsninger, hvilket vil medføre
store fordele for kunderne,
siger Johan Nord.

Ingen gener for bilisterne
Ombygningen skal være afsluttet i april 2017 og derefter skal det nye system være
i drift i et år, parallelt med det
eksisterende. Først i 2018 vil
det nye system være fuldt ud
i drift.
- Vi behøver ikke lukke
mere end enkelte baner af
gangen. Det gør vi, når trafikintensiteten er på sit laveste. Portalerne skal placeres
ovenfor banerne, så det meste arbejde foregår i højden.

– Vi arbejder altid på at
gøre gennemfarten hurtigere
og mere smidig. Den nye teknik indebærer store fordele,
og åbner op for mere simple
betalingsløsninger via eksempelvis
mobiltelefonen,
også på længere sigt. Grænsekontrollerne kan vi ikke
gøre noget ved. Vi fortsætter
med at gøre, hvad vi kan, for
at hjælpe vores kunder.
tsp

Betalingsanlægget på
Øresundsbron er 16 år
gammelt og teknikken på
dette område er udviklet
meget siden. Derfor arbejdes
der nu på en modernisering,
der skal være færdig i april
2017. Det skriver nyhedssitet
Fokusøresund.

EUCERIN
Kastrup Apotek
Apote har 20 % rabat på
hele eucering serien (gælder i perioden 2.-29. maj begge dage inkl. F.eks
Eucerin
Even Brighter dagEu
eeller natcreme

Kastrup

- 17:30
- 18:00
- 17:30
- 13:30

PIKASOL

Spar 30,- nu kun 119,95

Lider du af allergi? Allergisæsonen nærmer sig og Kastrup Apotek er klar til at rådgive og vejlede dig om behandling af din
allergi. Kom ind og få professionel rådgivning, så du kan nyde sommeren uden allergi.

ALLERGODIL® (AZELASTIN) NÆSESPRAY
Kan købes uden recept. For at få den bedste virkning, skal du følge vejledningen
i pakningen. Ønsker du yderligere information, så kontakt lægen eller apoteket.
Anvendelse: Mod høfeber og overfølsomhedssymptomer i næsen såsom nysen
og løbende næse. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid
lægens anvisning. Dosering og indgivelsesmåde: Næsespray. Et pust i hvert
næsebor 2 gange dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens
anvisning. Virkningen opnås inden for 15 minutter efter indsnusning. Virkningen
varer mindst 12 timer efter indgift af sidste dosis. Hold hovedet lodret efter
indsnusning. Herved undgås en eventuel bitter smag. Anvend ikke Allergodil®

oﬀerne.
Næsespray, hvis du er overfølsom over for indholdsstoﬀ
ng: Bør
Bøør
Graviditet: Bør kun anvendes med forsigtighed. Amning:
den
så vidt mulig ikke anvendes. Spørg lægen. Brug af anden
ler
medicin: Oplys læge eller apotek, hvis du anvender eller
har anvendt anden medicin for nylig. Bivirkninger: Almindeligste bivirkninger er irritation af næseslimhindenn
og bitter smag. Pakninger: Næsespray, 0,14 mg/dosis,,
70 doser. Læs vejledningen i pakken omhyggeligt.
Februar 2015.

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

Sådan søger du
Din skorstensfejer skal underskrive en skrotningsattest, som bekræfter at din
brændeovn er fra 1990 eller før og var tilsluttet på
adressen pr. 29.10.15 samt
at den er erstattet af en ny,
eller ildstedet er afmeldt
til skorstensfejer. Så kan du
ansøge digitalt via dit NEM
ID på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kastrup Apotek har 20 % rabat på Pikasol. F.eks Pikasol Premium 120 stk.

før 219,95 nu 175,95.
Åbningstider
Man og tirs ...................09:00
Ons ................................09:00
Tor og fre .....................09:00
Lør ..................................09:30
Søn lukket

Brændeovnsejere kan lige
nu få et tilskud på 2.000 kr.
for at skrotte deres gamle
brændeovn. Det har 300 københavnere allerede gjort.
Udsigten til at få 2.000
kr. for en udtjent brændeovn har fristet boligejerne.
Ordningen sigter mod at få
de allerældste og mest forurenende brændeovne ud
af drift. Det betyder, at ejere
af en brændeovn fra 1990
eller før, kan få 2.000 kr. for
at skrotte den.
Der er afsat 45 millioner
kroner til ordningen, som
løber til udgangen af 2016,
eller til puljen er tom. Aktuelt er der fortsat tilskud at
hente til ca. 10.000 ejere af
brændeovne.
En optælling af de første
ansøgninger viser, at det er
borgerne på Frederiksberg,
der har været hurtigst med
Kastrup på andenpladsen.

SAS-Koret og Eventyrkoret
Forårskoncert med SASKoret og Eventyrkoret fra
Herlev

NB: I weekend
SAS-Koret fik i oktober
21.-22. maj er
ny dirigent, den kun 25-årig
der kordage i
rumænske fløjtenist Stefan
TIVOLI. SASDiaconu, som er tilknyttet Det
Koret synger
Kongelige Danske Musikkonpå Plænen
cervatorium.
Stefan Diaconu har bibragt søndag 22. maj
kl. 12.40-13.
koret en fantastisk fornyelse,
som koret sætter stor pris på.
tsp
Skulle koncerten lokke
nogle af tilhørende til selv at
ville synge mere, er der rig
anledning. SAS-Koret søger
som andre kor tenorer og basser, men sopraner og alter vil
INFO: Koncerten foregår onsdag 18. maj kl. 19 i Skelgårdskirken. Koncerten er
også være velkomne.
gratis – der er efterfølgende mulighed for at købe en kop kaffe m.m.

SAS-Koret er vært, når de selv
sammen med Eventyrkoret fra
Herlev giver koncert i Skelgårdskirken.
Eventyrkoret har tidligere
været SAS-Korets gæster, og
det bliver en koncert med meget varieret program.
Tilhørere skal naturligvis
også synge og lytte til en speciel lille afdeling med tværfløjte og pianist.

Lær at klage
Kl 8 - 12
Taler af





Johanne SchmidtNielsen

x

x

Peter Hummelgaard
Thomsen

Özlem Cekic

Morgenbrød, kaffe, fællesang og hygge

Lev Dragør/ Tårnby indbyder til foredrag med Gitte
Madsen, socialrådgiver og
handicap konsulent
En kommune er forpligtet til
at rådgive og vejlede borgere
om, hvad man har krav på.
Men kender borgeren, sine
muligheder, hvis en afgørelse
går een imod?
Man får en beskrivelse af,
hvad man kan gøre, hvis man
ikke er blevet vejledt og hvad
man gør, hvis vejledningen
har været mangelfuld eller direkte forkert.

Foreningen Lev Dragør/
Tårnby inviterer til et foredrag med Gitte Madsen, der
er socialrådgiver og handicap
konsulent. Gitte Madsen er
selvstændig
socialrådgiver
og ekstern konsulent for Foreningen Lev.
Mødet handler om, hvad
man gør, hvis man får afslag
på en ansøgning. Måske giver
man op på forhånd, fordi man
ikke ved, hvordan man skal
skrive en klage. Man giver op,
fordi man tror, det er meget
svært, eller at det ikke nytter

noget. Men sådan behøver det
ikke at være.
Gitte Madsen kalder sit
foredrag ”Lær at skrive en klage” som vil give indsigt i:
• Hvad er vigtigt, inden du
klager
• Hvordan udformer du din
klage, så klageinstansen forstår, hvad du er utilfreds med.
INFO: Mandag 2. maj kl.
19-21.30 i Postkassen på
Amagerlandevej 71.
Mødet er for alle og
tilmelding er ikke nødvendig.

Cirkus Panik for børn og barnlige sjæle
x

x

Uddeling af 3F Kastrups Aktivpris

Bente Kure og Leif Ernstsen spiller
x

x

Grillpølser i gården

Alle erer
Alle
velkommen på
velkommen
Saltværksvej 68

Flydebroen og Det vilde Vandhul
giver mulighed for at komme
tæt på haletudser, dafnier og
vandinsekter.
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Det vilde vandhul

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer
fredag 27. maj og dækker redaktionelt juni 2016.
Deadline er mandag 23. maj 2016 kl. 10 formiddag.

I store bededagsferien var
der premiere på Det Vilde
Vandhul, som er en helt ny
hands-on-verden for børn på
Den Blå Planet
Børn, vandhul og en vandkikkert – en skøn legeplads!
Der er ikke meget, der kan
måle sig med børn, der udforsker dyrelivet i et vandhul. En
betagende mikroverden fyldt
med bitte-bitte små levende
væsner - som at skue ned i en
fremmed verden. Det at forstørre vandinsekter, haletudser og dafnier er derfor som at
trække løvhænget til side og
skue ind i en helt ny verden.
Straks begynder spørgsmål at
trænge sig på:

- Hvad er det, vi ser?
- Hvorfor skifter dafnier farver?
- Hvad betinger vandinsekternes biologiske design?

Fortællere åbner op for en
betagende mikroverden
Den Blå Planets fortællere
står klar til gøre det, som er
småt, til noget stort, så kom
og vær med. Med et artsrigt
og vildt vandhul som platform
får du åbnet øjnene for det
danske vandhuls betagende
mikroverden.
Et besøg på Den Blå Planet
er ikke længere kun en stor indendørs oplevelse. Den sidste
lørdag i april åbner Den Blå

Planet bogstaveligt talt dørene op, når de officielt indvier den splinternye flydebro
og Det Vilde Vandhul. Planeten sætter dermed et festligt
punktum for udviklingen af
de nye udendørs oplevelser,
som også omfatter den herlige vandlegeplads og Jeppe
Heins kunstværk.
Indvielse lørdag 30.
april kl. 9.00-10.30.
Særligt arrangement for
årskortindehavere. Derefter
er Det vilde vandhul åbent
for alle Planetens gæster.

Energibesparelser på vej i Tårnby Kommune
Energiforbruget på landets ca. 5000
vareengroslagre er unødvendigt
stort, fordi mange af lagrene ikke
anvender moderne energiløsninger
Derfor lancerer Energistyrelsens Energisparesekretariat nu en kampagne,
som skal få engroslagrene til at sætte
energirenoveringer på dagsordenen,
så energiforbruget, CO2-forureningen
og energiregningen kan nedbringes.
Kampagnen afvikles i april/maj måned og afsluttes inden sommerferien.

- Hej, vil du spare på energien?
I de kommende uger får den energiansvarlige på mange af Tårnby Kommunes engroslagre en opringning i
forbindelse med kampagnen.
- Engroslagrene vil blive kontaktet
med et suverænt godt og gratis tilbud
om at få hjælp til at komme hurtigt i
gang med energibesparelserne, fortæller Christina Burgos Nittegaard,
der er specialkonsulent i Energisparesekretariatet.
Tilbuddet går ud på at få besøg af

en rådgiver, som er specialist eller leverandør af energiløsninger inden for
præcis det område, hvor Energisparesekretariatets analyser viser, at engroslagerene kan spare strøm eller
varme og dermed penge.

Penge og energi at spare
Tilbuddet om et gratis besøg til lagrene i Tårnby Kommune er en del af
kampagnen, som skal udnytte, at engroslagrene har et besparelsespotentiale på varmeforbruget på 30-45 pct.
og mellem 6 og 11 pct. på elforbruget.
Det viser en analyse, som COWI har
gennemført for Energistyrelsens Energisparesekretariat.
Ønsker du et gratis møde?
Kontakt Energispare-sekretariatet på
energisparesekretariatet@ens.dk.
Så hjælper de dig hurtigt videre til
relevante specialister..
Fordeling af energiforbruget
Mere end halvdelen af energiforbruget i engrosbranchen går til opvarmning, mens 20 pct. bruges på belys-

ning. Virksomhederne har derfor mulighed for at sætte målrettet ind over
for disse to energislugere og opnå

TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

NYHED - NYHED

besparelser.
bbark

FÅ ET GODT TILBUD
KONSULENTBESØG
UDEN FORBINDENDE
Levering til private samt
stat & kommuner
6 års garanti på markiser

RULLESKODDER
SIKRINGSGITRE

Tlf.: 32 51 02 60

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

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup
Engrosvarelagrene
kan bl.a. spare
varme ved at skifte
til hurtigporte,
så varmen ikke
forsvinder og de kan
spare på elforbruget
ved at skifte til
LEDlys.

Relevante sparetiltag på
engroslagre
Varme
• Omlægning til strålevarme
• Anvendelse af rulleport og lamelgardiner
• Udskiftning af vinduer
• Merisolering af taget
• Udnyttelse af overskudsvarme
El
• Omlægning til strålevarme
• Udskiftning af cirkulationspumper

• Behovsstyring af almenbelysning
• Udskiftning til lavenergibelysning
• Udnyttelse af overskudsvarme fra
kompressor på køle- og fryseanlæg
• Opgradering af styring og af hardware på køle- og fryseanlæg
• Implementering af intelligent
elsparefunktion, skift af batterier
mm. på trucks.
Kilde: Energibesparelser i lagre i
engrosbranchen, COWI, 2016.

Tårnby guiden

Hent appen gratis i Windows Store

1. maj: Den store fælledtur
På denne lange tur skal vi både på stranden
og den lange tur på fælleden.
Start kl. 9.00 med at gøre heste klar og
kl. 10.00 starter ridningen ind igennem
skoven, den lange tur rundt ned til søen.
Måske skal vi også igennem søen.
Så rider vi den lange tur langs stranden
over til diget, og ind på fælleden.
Her er der mulighed for en god galop på
selve diget. Vi rider videre over det gamle
militærområde, og følger kanalen af den
snoede ridesti et godt stykke.
Efter frokost kommer vi gennem området
ved Birkedamen, op langs diget og ned
over fælleden igen ( igen mulighed for en
god galop ud over grusstierne til kanalen)
forbi Trylleskoven inden turen går hjemad.
Der bliver serveret en let middag i
rytterstuen efter endt ridt.

Pris for dette heldagsridt 795,- kr.

5. maj: Halvdagsridt
Start kl 8 i rytterstuen med morgenmad.
De som har lyst kan også komme ud
at hjælpe med morgenfodringen, inden
vi vælger heste. Er der nogen som er
betænkelige ved heste, har vi nogle meget
rolige heste til dem.
Kl. 10.00 starter ridtet mod fælleden på
mange smukke smalle stier, som man
sjældent kommer på på gåben eller cykel.
De modige ryttere og de øvede får også lov
til at galoppere. Guiden fortæller undervejs
om ride-teknikker, og hjælper deltagerne til
at håndtere hestene bedst muligt. Så derfor
kan vi ofte have mange nybegyndere med.
Vi slutter turen af med et ridt op igennem
Kongelundsskoven.
Vi slutter dagen med en let frokost i
rytterstuen.

For dette store arrangement inkl.
morgenmad og frokost kun 650,Ved dette arrangement min. 6 personer.
Højest 12 personer.
Daglige rideture: Skovtursridt 1 time. 225,-, Skov- og strandtursridt. 1,5 time. 300,-.
Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på

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

Amager Voksen Ride Tur

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

Sommer i Kalmar og Øland
4 dage på 4-stjernet centrumhotel i Sverige

OUUFS 

Best Western Plus Kalmarsund Hotell
★★★★
Charmerende Kalmar ligger lige ud til Kalmarsund, og her finder I en hyggelig, gammel middelalderbydel, domkirke og ikke mindst Kalmar
Slot (1,7 km). Slottet er et af Nordens bedst
bevarede renæssanceslotte og er blandt andet
kendt for at danne ramme om skabelsen af Kalmarunionen tilbage i 1397. I dag kan I opleve
riddersal, våbensamling, fangetårn, slotskirke
og meget mere på stedet. Lige ved Kalmar ligger også den seks kilometer lange bro til Øland,
som ud over en fantastisk sommerstemning
har virkelig meget at byde på. Også naturen på
Øland er noget ganske særligt – her finder man
et væld af naturreservater samt Store Alvaret,
som er en helt speciel naturtype bestående af
en overflade af kalksten, hvor der ikke kan gro
træer, men tværtimod findes her en lang række
planter – blandt andet orkideer.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.499,Pris uden rejsekoden 1.649,t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBHJOLMLBGGF
t 'SJ8J'J
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
CSOÍSQSJT

Ankomst
Valgfri i perioden 27.6.-15.8.2016.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Historisk bryghus i Tjekkiet Oplevelser i Nordtyskland
8 dage på 4-stjernet hotel i Tábor

4 dage på hotel i Neubrandenburg
Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris pr. person i dobbeltværelse
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3 nætter 1.149,5 nætter 1.799,Hotel Dvorak Tabor ★★★★
Tjekkiets popularitet er tæt knyttet til stolte
øltraditioner og turistflagskibet Prag, men de
virkelige overraskelser finder man i andre dele
af denne centraleuropæiske perle. Der er kun
890 kilometer fra den danske grænse (670 fra
Rostock) til den smukke middelalderby Tábor i
Bøhmen, hvor I kan bo i byens historiske bryghus, der nu huser et 4-stjernet hotel, som ligger i forlængelse med slottet Kotnov og den
gamle bydel. Både slottet og det gamle bryghus har status af tjekkisk nationalklenodie, og
som enhver by i Bøhmen har Tábor sine egne
øltraditioner, der stadig giver hele verden
baghjul. Og alle de snoede gyder og gader
omkring byens hyggelige markedstorv bugner
med ølstuer, konditorier og restauranter.

2.499,-

1.049,-

1SJTVEFOSFKTFLPEFO 

Pris uden rejsekoden 1.199,-

t
t
t
t

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
7 x 3-retters middag
15 % rabat på massage

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
CSOÍSQSJT

Ankomst
Valgfri i perioden 1.5.-24.9.2016.

OUUFS 
Hotel Horizont
Mecklenburg-Vorpommern er naboen, der
har det hele. Nok er græsset samme farve
som på den danske side af grænsen, men i
den nordtyske delstat med mere end 1000
søer finder man det skønne, mecklenburgske
søområde og nogle af middelalderens betydeligste handelsbyer, der lover masser af oplevelser i de hyggelige rammer. I indkvarteres
på hotel i udkanten af Neubrandenburg, der
ligger idyllisk ved Tollensesees nordlige bred.
Og naturen er i det hele taget noget ganske
særligt her. I Müritz nationalpark (49 km) findes et af de mest vildtrige områder i Tyskland,
der varier malerisk mellem bøgeskov, eng og
spejlblanke søer. Men hertil kommer også de
prægtige tyske hansestæder.

t 3 overnatninger
t 3 x morgenbuffet
t 3 x 3-retters middag/buffet
t 1 x velkomstdrink
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
CBSOÍSQSJT

Ankomst
Valgfri i frem til 29.8.2016.

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.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET
Teknisk arrangør:

Ældre spiser sammen

... men først samtidig med, at Tårnby Bladet
for maj går i trykken
Ældresagen i Tårnby er en af de organisationer,
som går fuldt og helt ind i kampagnen ”Vi spiser
sammen”.
- Det gør vi så tit som muligt, siger Karlo Havmand, der tager sig af lokalforeningens presse.
- Folkebevægelsen mod Ensomhed står bag
“Danmark spiser sammen”, fordi vi med de mange fælles måltider vil skabe nye fællesskaber.
Flere end 60 organisationer, foreninger, skoler,
virksomheder og kommuner er gået sammen for
at skabe denne nationale begivenhed med støtte
fra Nordea-fonden. Alle kan være med i “Danmark spiser sammen” på tværs af generationer,
kulturer og samfundslag.
- Her I Tårnby har vi i
år (det første år i en lang
række!) valgt at tilgodese forskellige arrangementer i lokalforeningen, for på den måde
at nå flest forskellige
grupper: Tirsdagsklubben (hvor enkelte fra
en boligforening med
ældre mennesker er inviteret med og bliver
hentet og bragt, Bowlingholdet, Læsevenner
og 6.klasserne på Pilegårdsskolen. Eleverne er
opfordret til at tage en
kammerat med. Boligforeningen Ved Diget 12, som er blevet inviteret
til at spise sammen med bridgeholdet som tak for
at vi måtte låne fælleshuset.
Danmark spiser sammen varer hele uge
17. Find et spise-arrangement her: www.
danmarkspisersammen.dk

To forbrugere valgt
Omkring en million forbrugere
har stemt to repræsentanter ind
i HOFORs bestyrelser for de 16
vand- og spildevandsselskaber.
De skal sammen med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer arbejde
med vigtige temaer som klimatilpasning, skybrudssikring og drik-

kevandsforsyning i hovedstadsområdet.
Anders Jensen og Povl Markussen fra henholdsvis Nørrebro og
Albertslund fik flest stemmer. De
genindtræder derfor i bestyrelsesarbejdet for HOFORs 16 vandog spildevandsselskaber, hvor de
vil repræsentere forbrugernes
holdninger og ønsker til selska-

berne.
Yderligere er der valgt fire suppleanter. De fire suppleanter er
Tobias Lau, Arne Lie-Olesen, Lene
Midtgaard Hoedeman og Ricky
Jannik van Overeem.
Både forbrugerrepræsentanter
og suppleanter er valgt for en toårig periode.

Tårnbyvej 27, 2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@taarnbytandklinik.dk
Vi bliver hvad vi spiser – og det gælder også
vores 4 benede venner

Lørdag 30. april er en god dag for hunde:
Kl. 10-14 klipper Amalie og Sanne hundenegle. Pris 85 kr. pr. hund. Vi tillader
os, at have god tid, det bliver en god oplevelse, så det må du også godt have.
Der er 10 % rabat på Barf – RigtigHundemad.
I Gadekrydset får du vejledning og råd vedrørende god ernæring. Kom af med
allergi og dårlig mave hos hunden/katten og hjælp den til et sundt og forhåbentligt langt liv.
Er din hund strandklar? Udvalg i seler, legetøj m.v. er stort i forretningen.
Der er 10 % rabat på ”Strandtøj” – Hurtta seler og liner samt Freedog antitræk
seler i maj måned.

v/ Amalie og Anja Gade
Kastruplundgade 23 • 2770 Kastrup
Mail: infogadekrydset@gmail.com • Tlf.: 24 63 80 67

Med ordentlig foder kan man bedre
trivslen for både syge og raske hunde og
katte. Dvs. at mindske dyrlægebesøgene
og opnå, at risiko for allergi, sukkersyge,
maveproblemer, muskel og skelet lidelser
mv. reduceres betydeligt. Ikke to er ens
og udgangspunktet er det enkelte dyrs
behov, alder, aktivitetsniveau og trivsel.
Råvarerne, eller ”byttedyr” er alle fra
europæiske, økologiske velfærdsdyr.
Altså ingen kemi, vækstfremmer, masse
produktionsstalde /burhøns m.v. Hest,
ged, får m.v. har levet et ordentligt liv.
Det gælder både det våde og det tørre
foder, og selvfølgelig er der ingen korn i
produkterne.
Kvalitet og holdninger til produktionsmåder præger forretningens udvalg af
Amalie har gennem
godt 3 år været
beskæftiget hos
RigtigHundemad i
Greve. På Amalies
egne 3 hunde
har resultaterne
ved fordring med
omtanke vist sig
meget hurtigt.

lækre seler, legetøj, kurve m.v. Det der
ikke findes i butikken, bestilles gerne
hjem. Det er blot at spørge.
Amalie og Anja Gade (mor og datter)
er pladshunde i forretningen. De står
til rådighed med råd og vejledning vedr.
god ernæring af det enkelte dyr. Tilpasset
netop dens behov.
Ud over den fysiske butik, ønsker
Gadekrydset at udvikle sig med
hjemmeside og web shop, men allerede
nu kan man ved forudbestilling, få
leveret sine varer på Amager – tirsdag
eftermiddag/aften og fredag formiddag.
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Du kan ved forudbestilling og -betaling, få leveret
dine varer – også Barf på Amager. Vi køre tirsdag
eftermiddag/aften og fredag formiddag. Det er gratis
med levering på Amager ved køb over kr. 500, ellers
kr. 50 pr. levering.
D
De
Dett er blot at maile til os eller ri
ringe til Amalie på tlf.: 2463 8067.
D
Do
Dogg er et besøg i forretningen umagen værd
–
o dyrene er altid
og
alt velkommen.

Ikke mindst tankerne omkring
dyrevelfærd, økologi og vores jords
tilstand – er noget der fylder meget i
foderforståelsen for hunde og katte. Vi
skal passe på vores jord og de skabninger
der bebor den.

MÅNEDENS FOTO er taget af Helle Stokkilde, Amager Fotoklub. Meget aktuelt med græssende fredfyldte heste. Der har været usikkerhed om hesteklubber
og hesteejeres muligheder for at have heste på græs på Vestamager. Skov og Naturstyrelsen har rettet op på gamle regler, så hesteejere i højere grad bliver
behandlet ens og samtidig følger Styrelsen nogle konkurrence-regler om at få den rette leje for Statens jorder. Det ved hestene ikke noget om. De kan bare
nyde årets første friske græs. Velbekomme.

Ny mand på broen

Kastrup Broforenings formand
gennem ikke mindre end 45 år,
Svend Olsen, har valgt at fratræde
posten i forbindelse med et generationsskifte i bestyrelsen.
På
generalforsamlingen blev

Lars Nielsen valgt som ny formand.
Han er uddannet marinebiolog og
søn af afdøde fisker Albert Nielsen.
Formandsskiftet markeres ved
en reception i broforeningens lokaler på Amager Strandvej 207 lørdag 30. april kl. 13-15.

Dragør henter i skuret det gør Tårnby ikke

Mange borgere i Dragør har gjort
det ekstra nemt for sig selv at modtage pakker, når de handler på nettet. 1.172 husstande i 2791 Dragør
er nemlig tilmeldt Post Danmarks

Store prisnedsættelser 25-50%

Forårsklargøring. Gennemtjek af hele
Fo
cy
cyklen, stramning, justering, polering,
sm
ar, b
re
em
msser
er,
smøring af gea
gear,
bremser,
Før 500,fo
or
bag
a hj
hjull
forhjul
og baghjul
nu 349,-

Sonic FIXIE Bike ,-
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Spar 1800,- Nu kun 2199,-

Meidida moda 7 speed

• Lapning kun 69,- • Udskiftning af slange 139,• 2 x kevlar dæk + slange inkl. montering 599,-

• 2 x antipunktering dæk + slange inkl. montering 699,• Ny kæde inkl. montering

kun 199,- •

• Vi har expresservice. Færdig inden for en time kun 79,ekstra. • Lån - gratis - en cykel mens du venter

Før 6000,- Nu kun 2999,-

Kæmpe
rest salg af
2015-modeller

Alle reparation udføres fra dag til dag • Vi sælger, bytter og udlejer nye og brugte cykler

TÅRNBY CYKLER • TÅRNBYVEJ 51 • 2770 KASTRUP
• TLF.: 8887 3011 •

pakkeordning Modtagerflex, hvor man får pakkerne leveret et aftalt sted på adressen, selvom
man ikke er hjemme. Det svarer til hver 6. husstand (16 pct.) i området.
Ser man på Amager i sin helhed, er det klart
Dragør-borgerne, der er mest vilde med at hente pakken i skuret – 7 pct. af borgerne i 2770
Kastrup og 3 pct. af borgerne i 2300 København
S. er tilmeldt ordningen.
Man kan vælge mellem 11 forskellige steder
på sin bopæl, hvor man ønsker, at postbuddet
lægger pakkerne – eksempelvis i skuret, ved
bagdøren eller hos naboen.

Nyt fragtcenter i CPH

De færreste tænker over, at Københavns Lufthavn ikke blot fragter passagerer, men også
store mængder gods ind og ud af landet.
Nu flytter et af verdens største transport- og
logistikfirmaer, Kuehne + Nagel med de første
30 medarbejdere ind i Københavns Lufthavn
for at opbygge et nordeuropæisk fragtcenter
på 2.400 nye kvadratmeter i lufthavnens cargoområde.
Med mere end 370.000 tons luftfragt i 2015
og en stigning mere end 20 pct. siden 2010 er
Københavns Lufthavn på vej til at konsolidere
positionen som nordeuropæisk knudepunkt for
luftfragt.

AMAGERTEATRET
og da foreningen er kendt og respekteret
i de turnerende teatres verden, er de
ofte førstevælger til de helt store og nye
forestillinger.

Amagerteatret, den lokale teaterforening i Tårnby Kommune, henter
sjove og underholdende forestillinger
til den lokale teaterbygning Kulturhuset
KastrupBIO.
Selvom forestillingerne for de flestes
vedkommende er båret af humor, er
der en mening i galskaben - og så viser
teaterforeningen også stykker, hvor det
er det intense drama, det vedkommende
og gribende, hvor store livs-spørgsmål
stilles til skue i den store mørke sal.
Repertoiremæssigt maler Amagerteatret
med den brede pensel, men altid med
kvalitet for øje. Amagerteatret er en
forening og medlemmerne er det publikum, som kommer til forestillingerne
i Kulturhuset KastrupBIO. En erfaren
bestyrelse holder sig orienteret om
turné-teatrenes udbud af forestillinger

Valg af næste års repertoire sker allerede i januar, hvor der er ni måneder til
sæsonens første forestilling og mere end
et år til den fjerde og sidste.
Udover teateroplevelserne er publikum
som medlemmer af foreningen også
velkommen til generalforsamlingen, som
typisk holdes i september.
I vores 53. sæson 2016/2017 spiller vi
fire forestillinger i abonnement.
Det er muligt at vælge mellem mandage, tirsdage og onsdage!
Derfor... velkommen i
AMAGERTEATRET

Priser 2016-17 Indmeldelse gælder hele sæsonen
Abonnement

Gruppe A: Række 1 til 11 165 kr.
Gruppe B: Række 12 til 15 135 kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement på www.amagerteatret.dk
eller e-mail: info@amagerteatret.dk

Vigtigt: Ændringer i programmet kan forekomme, som det
er set i tidligere sæsoner, at en skuespiller er udskiftet i prøveforløbet. Nogle af forestillingerne skal først spille om et år,
ligesom salgssucces kan betyde, at en turné bliver længere,
end skuespillerne havde regnet med.
Et medlemsskab af AMAGERTEATRET sikrer billetter til alle
teaterforeninger i det tidligere Københavns Amt.
OPLYSNINGER på www.amagerteatret.dk,
via info@amagerteatret.dk eller hos
Karl Johann Carstensen 32 50 08 11.

Karl Johann Carstensen, formand

Dansetimen

31. okt. og 1. og 2. nov. kl. 19.30
LANDSTEATRET
RET

Sølvbryllups-komedie
med fortidsminder

© Erling Mølgaard

Han indleder nødtvungent et forhold til sin nabo, en
et.
karismatisk smuk danser, som er fysisk knæskadet.

Sidste chan
ce for
gentegnin
g er nu!

Far’ På Færde

Romantisk komedie med sociale handicaps og dårlige
knæ
En rørende og meget morsom kærligheds-komedie
e
af Mark St.Germain, hvor Jesper Asholt træder i
mekarakter som en mentalt handicappet, men charmerende professor John.

(660 kr. + 50 kr. = 710 kr.)
(540 kr. + 50 kr = 590 kr.)

30. og 31.
januar samt
1. februar kl.
19.30

Komedien blev
Ayckbourns helt
store gennembrud, og denne
perle af en forestilling er gang
på gang blevet
taget op, senest
i West End i London i 2013 med stor succes både hos publikum og
COMEDIETEATRET
anmeldere.

© Anders Hjerming

Fortællinger i mørket -

© Jacob Christensen

Vrede

The Sunshine Boys
28., 29. og 30 november kl. 19.30

En etableret komikerduo - The Sunshine Boys - har et livslangt
samarbejde bag sig. De sidste mange år udviklede samarbejdet sig
nærmest til had, afsky og væmmelse. Men fjernsynet vil lave en
udsendelse, hvor man viser nogle af “de store gamle”. Tilbuddet er
fristende - af flere grunde - og Willies niece er agent og presser på.
Der er ingen vej udenom: De må arbejde sammen igen! Én eneste
gang. Vi følger prøverne og ser resultatet af det tætte samarbejde
Teater 2
mellem to, der ikke kan fordrage synet af hinanden.

Gjort gerning står ikke
til at ændre
På overfladen er
Alice en kvinde, der
har alt, man kan
ønske sig. Hun er en
er, henvelanset hjerneforsker,
des mand, Patrick, er en anerkendt romanende, og deres store søn, Joe
forfatter, der elsker hende,
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
folketeatret | turne
til så intolerant en handling.
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En klassiker indenfor morsomme teaterforestillinger

13., 14. og 15 marts
kl. 19.30

Ingen kender vejret i juli måned, når unge FDF’er skal på landslejr, så man tog regnvejret fredag aften, da man ankom med godt humør.

Generalprøve i regn og sol
Nogle af de mest minderige
oplevelser spejdere og
FDF’er deltager i, er Landslejre
Alle foto: Michael Oxkjær,
Amager Fotoklub

Med et interval på mellem fire
og fem år afvikler de fleste
uniformerede korps Landsleje med mange 1000’er deltagere fra hele Danmark og
med gæster fra udlandet.
Om det regner eller er bagende sol er ligegtldigt for
minderne. Landslejre vil livet
igennem stå som noget af det
største i ens ungdomsliv.
I år er det Landsforbundet

Korsvejsmarked
Lørdag
2016
d. 4. juni
kl. 1000-2300

25 års
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jubilæum

FDF, som holder landslejr og
for at forberede deltagerne
fra Amager bedst muligt, inviterede de lokale FDFere til en
weekend-lang fortræningslejr på de grønne arealer på
Gemmas Alle, inden de alle
drager afsted på den store
oplevelse ved Sletten, hvor
omkring 14.000 deltagere
forventes at deltage.
Fortræningen var ikke blot
for de lokale FDFere fra Korsvejen og Tårnby, men for de
kredse, som man skal bo i
Landsby med derovre, og som
i øvrigt alle kommer her fra
Hovedstaden.
Landsbyen kommer til at
hedde ”Balladen” og er blot
én af mange, som har fået
fjollede og sjove navne. Andre hedder ”Morskaben”, ”Løjerligheden”, ”Finurligheden”
og ikke mindst ”Påhitsomheden”!

Traditionelt regnvejr?
Fredag ankom de 200 deltagere medbringende regnvejret. Det betød dog ikke
noget og de fik slået teltene
op, hvorefter man kunne gå

til det traditionsrige lejrbål,
hvor der både blev sunget,
holdt gudstjeneste, fortalt
sketches og selvfølgelig lavet
”ballade”.

Ballade af den sjove slags
Ballade var også en af aktivitetsgrupperne, man kunne
melde sig til lørdag – og der
BLEV lavet ballade, heldigvis
af den sjove slags.
Formålet med weekenden
var naturligvis at blive rystet
sammen med de personer,
man skal være sammen med i
landsbyen på landslejren. Og
derudover skulle man forberede en række ting til blandt
andet en festdag på landslejren.
Således var en lang række
grupper i aktivitet hele lørdagen med alt fra oppyntningskreationer til raftearbejder,

hvor der skulle bygges en legeplads og så selvfølgelig en
gruppe, som skulle øve sig udi
den ædle kunst at lave et bål!
Lørdag aften samledes man
og sluttede af med et brag af
en fest på en fælles scene med
storskærm – ja, man er vel
fulgt med tiden og teknikken.
Søndag pakkede man sammen, hvorefter man var kommet endnu et skridt nærmere
det store mål, landslejren.
Landslejren, som afvikles
7. til 15. juli, ligger på Sletten

Hjemmebanen!
FDF Korsvejen holder selv
til i deres hus ”Grunden”
på Gemmas Alle 100. Når
de tager afsted, så rejser de
sammen med nabokredsen
K13.
De bliver 80 deltagere
tilsammen og skal også lave
mad sammen til dagligt.
Det bliver mange kartofler,
der skal skrælles dagligt,
og mængden af brænde der
dagligt skal kløves, tør man
næsten ikke tænke på! Der

ved Himmelbjerget, et område som FDF har ejet siden
1927 og hvor man har afholdt
landslejre siden 1956.
Den første landslejr på
Sletten havde i øvrigt hele
224 deltagere. Området er
udvidet af flere omgange og
er i dag på mere end 220 tønder land.
Kir
bliver mange gryder, der
skal holdes i kog i lang tid,
før den varme mad er i hus.
FDF Korsvejen har i modsætning til mange haft
fremgang blandt de store
børn, der hvor man typisk
falder fra igen, og det er
blandt andet udsigten til
en landslejr, der nok gør sig
gældende.
Økonomisk er det et rigtigt dyrt arrangement, men
kredsen har valgt at støtte
det ved at holde deltagerprisen fast på kr. 1500,-.

Lejrliv er udeliv. Alle praktiske faciliteter, som man kender hjemmefra, må man bygge. Det er
ikke almindelige campingsæt, der pakkes ud. Det er udeliv fra morgen til næste morgen i de
otte dage, Landslejr 2016 strækker sig over og vil man have et tag at ty ind under i regn og
hård sol, må det bygges af rafter og tovværk. Det blev øvet på forlejren, så byggeteknikken er
i orden fra dag et.

FDF Landslejr 2016

Det gør vi hvert femte år,
og siden 1967 har vi holdt
landslejr på Sletten - og det
kom næppe som en overraskelse for landets FDFere, at
det gør vi igen i 2016.
En landslejr er et af højdepunkterne i FDF, hvor
10.000 FDFere fra hele landet mødes – til det bedste
FDF kan levere inden for
både lejrliv og aktiviteter,
musik og underholdning, og
suset af et stort fællesskab.
Det er en oplevelse, som
mange ser tilbage på som
noget helt særligt!

Deltagere fra hele Danmark og hele verden
På FDF Landslejr 2016 deltager FDFere fra FDF-kredse
i hele landet. Man bor sammen med sin kreds i en
landsby sammen med andre
kredse fra lokalområdet.
Hvis du er senior (15-18 år)
kan du bo i Seniorcity og vil
du gerne af sted med hele
din familie, kan du bo i familielejren.
Landslejren har deltagere
fra hele verden. Der kommer op mod 500 deltagere
fra bl.a. Europa, USA, Asien
og Afrika, som også har glædet sig længe til at skulle på
landslejr.
Temaet for 2016 er leg
Temaet for FDF Landslejr
2016 er Leg. Fordi legen er
noget af det vigtigste i FDF
– og i livet. Du vil møde temaet på mange måder. Både
i programmet, når vi mødes
til store lejrbål og i forkyndelsen. Men også i de skøre
og skæve elementer, som
popper op undervejs på
lejren, som prikker til os og
gør, at vi får lyst til at lege,
lære hinanden at kende og
grine sammen.
Få indbydelsen og mere
information om landslejren
på Landslejrens hjemmeside, hvor du kan se film,
billeder og meget mere om
sommerens store FDF-sus.

Alle, der har været på landslejr, taler om det kammeratskab,
som opstår og som man genopfrisker hver gang man mødes
senere i FDF-livet. Kammeratskabet opstår i høj grad ved, at
man arbejder sammen som her på systuen, hvor der gøres
klar til aftenens ”Ballade”.

Hvad er landslejr?
Landslejr er noget, vi alle ser
frem til. Det er den største
lejr inden for FDF, som man
overhovedet kan komme på.
Det er en fed oplevelse uden
lige. Alle FDF kredse i hele
landet mødes hvert femte år

på Sletten ved Himmelbjerget. Deltagerne er pilte og
op efter og alle ser frem til at
komme af sted. Hver gang er
der et nyt tema, denne gang
handler det om leg. Og det lyder nok temmelig trivielt for
de fleste, men bare vent til I
kommer af sted og ser, hvad
sådan et lille ord kan laves
om til.
Der bliver lavet en sang
for hver landslejr og man vil
kunne huske denne længe
efter, lejren er slut. Der vil
være underholdning på en
stor scene, mens man sidder
klemt helt op af sidemakke-

Alle opgaver på en landslejr klares af de unge selv. Vil man
have en daglig lejr-avis, skal der knokles, som var det en
rigtig avis, man arbejder på. Andre opgaver er at ”finde på”.
og det er de gode til. Det vides ikke hvilke funktioner, den
unge pige til højre har gang i!

ren som lugter langt væk af
bål og sved, men det er lige
meget, for det gør man også
selv. Der vil være ture op og
hente madrationer, så vi kan
få noget at spise, der vil være
ture i den største tut, der findes inden for FDF.

Der vil være hygge på lejrpladsen med sin egen kreds

og med andre kredse. Der vil
være så meget nyt at se på
selv for dem, der har været
på lejr på Sletten før. Det er
en helt anden verden at komme på landslejr.
Landslejr er et kæmpe
fællesskabssus, og det kilder vildt i maven første gang,
man sidder ved det store lejrbål og mærker stemningen.
Vi sover i telte og bygger
vores lejrplads op med reb
og rafter. Vores mad bliver
lavet på bål og vi hygger os i
hele lejren, selv når vi vasker
op.

På selve landslejren skal der laves masser af
bål, men på denne weekend var det vigtigste,
at alle fik lært at starte et bål med to pinde og
en enkelt tændstik! Det er kun et spørgsmål
om planlægning og tålmodighed. Masser af
tålmodighed!
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Hverken lyden af motorvej eller landende og startende fly kunne ødelægge
illusionen af, at man befandt sig i de store skove omkring Himmelbjerget og
Silkeborgsøerne. Selvom fredag startede med dårligt vejr, var det meste af
weekenden fyldt med godt vejr, og de fleste nød blot at have den blå skjorte
på, så skoven var fyldt med blå farver.

Noget at gå til i maj

Nye værker af Bjørn Nørgaard på Kastrupgårdsamlingen
Billeder fra ophængningen og et værk
af Bjørn Nørgaard fra udstillingen. Foto
Kastrupgårdsamlingen
Kastrupgårdsamlingen har fået en unik mulighed for at
præsentere 14 helt nye litografier af den danske kunstner Bjørn Nørgaard i en særskilt ophængning. Værkerne er udlånt af Atelier Clot, Bramsen og Brunholt, Paris.
Selvom museet er lukket for gæster om mandagen,
var der stor aktivitet på Kastrupgårdsamlingen en
mandag i april. Her arbejdede museets medarbejdere
på højtryk med at ophænge 14 værker af den danske
kunstner Bjørn Nørgaard, inden museet åbnede igen
tirsdag. Bjørn Nørgaard (f. 1947) debuterede for over
40 år siden som en del af Eks-skolen – Den eksperimenterende kunstskole. Skolen talte bl.a. kunstnere

som Poul Gernes og Per Kirkeby. Sammen med Bjørn
Nørgaard har de haft en særligt eksperimenterende tilgang til kunsten. Bjørn Nørgaard gjorde sig særligt bemærket med Hesteofringen – en rituel ofring af hesten
Røde Fane på en mark i Nordsjælland, som en kommentar til blodsudgydelserne i den dengang rasende
Vietnamkrig. I hans nye serie af litografier ’Krigen –
Kvinden – Freden’, som nu kan ses på Kastrupgårdsamlingen, tager Bjørn Nørgaard atter krigen som tema op.
Men denne gang i sammenspil med Kvinden og Freden,
som alternativer til krigens gru.

Det danske værksted i Paris.
Litografierne er trykt på det legendariske grafiske
værksted Clot, Bramsen & Georges i Paris. Det franske
værksted har en dansk forbindelse i form af trykkeren

Christian Bramsen, hvis far Peter Bramsen i 1960’erne
blev del af værkstedet. Værkstedet har siden 1890’erne
være et anerkendt internationalt mødested for grafikere
fra hele verden. Kastrupgårdsamlingen viste i sommeren 2014 en særudstilling bestående af værker af
den danske kunstner Asger Jorn, som også var trykt på
værkstedet.
Bjørn Nørgaards nye litografier er trykt i 2015. De kan
ses i resten af 2016.
Sommerens store udstilling, Midt i Modernismen, sætter fokus på maleren Niels Larsen Stevns (1864-1941)
og den rolle, han spillede for udviklingen af den tidlige
danske modernisme. Udstillingen åbner 12. maj.

Billeder på Plyssen i maj
I gallerierne udstiller Lisbeth
Anker og Christian Scully
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Højdevangskoret

Lisbeth Ankers værker er mangfoldige i
deres udtryk og dækker både billedkunst
og glaskunst.
Lisbeth Anker er oprindeligt uddannet biolog og inspirationen til hendes
billeders form og farver, og underlige
komplekser kommer fra den verden,
der omgiver os. Fra det mikroskopiske,
der knapt kan ses med det blotte øje
og til det store univers. Hun anvender
akryl, emalje og tusch og kombinerer
både medier og teknikker til at udtrykke
et forunderligt og eventyrligt univers,
som man kan gå på opdagelse i. Billederne skabes primært på papir, som ved
sin skrøbelighed gør arbejdsprocessen
yderst udfordrende.
Lisbeth er uddannet på kunstlinjen på
Københavns Kunstskole og har desuden
taget forskellige kurser indenfor billedkunst.

Christian Scully har altid boet på Amager og er ved at tage en bachelorgrad i
Digital Concept Development. Men i fritiden beskæftiger han sig med forskelligt
- bl. a. arbejder han som maler. Han har
også en blok, som han lægger billeder
op på om Amager. Og han udstiller billeder fra Amager, bl.a. af Sadolinhuset,
huset fra Vennelyst samt Amagerpigen.
Det er spray billeder, lavet bl.a. på baggrund af skabeloner, som han skærer ud.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl.
13.00-16.00. Gratis adgang.
Lukket i Pinsen fra 14. - 16. maj.

Underholdning
Søndag 1. maj kl. 14.00: Højdevangskoret synger forårs- og sommersange.
Herunder: et udvalg af Christian Scullys
billeder.

Noget at gå til i maj

Musik, gåtur, diagnoser og erindringer i maj
Rockcafé: Foredrag om Frank Zappa
Ved musiker og journalist Per Vium
Frank Zappa var det
hele og kunne det
hele. Pop, rock, jazz,
avantgarde og moderne klassisk musik.
Han beherskede både
det enkle og det dybt
komplicerede.
Desuden var han tyve skridt foran alle andre, når det
gjaldt indspilningsteknik. Hans evner udi at kombinere
live og studie-optagelser er aldrig blevet overgået.
Per Wium, fortæller levende om Frank Zappa og
hans musik. Fra tidlige Mothers Of Invention i midten af
1960erne og frem til de sidste udgivelser lige før hans
død i 1993. Foredraget går især tæt på de tre albums
Hot Rats, Roxy And Elsewhere og
Sheik Yerbouti.
Per Wium er specialist i The
Beatles og Frank Zappas musik.
Han har selv spillet og komponeret musik bl.a. med C.V. Jørgensen, i Ache og med Lotte Rømer
Band. I en årrække har han
arbejdet i Danmarks Radio, som free lance-journalist og
kanalchef.
Torsdag 12. maj kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

Rockcafé: Masser af succes
Koncert og foredrag om Gasolin v/ Thomas Ulrik Larsen
Christianshavnernes eget husorkester, som blev nationalklenodier og på 7 år definerede
danskrock, er i fokus, når musiker og rockekspert, Thomas
Ulrik Larsen, tager bandet under
kærlig behandling i et to timers
koncertforedrag.
Thomas Ulrik Larsen beretter
i fortælling og sange om bandet,
der satte standarden for dansk
rocksangskrivning, idoldyrkelse
og pladesalg i 1970’erne. Bandet, der fik masser af succes, og
som kombinerede højskolesangbogen med Jimi Hendrix. Folkeligt, syret, dybt og pjattet - Gasolin’ kunne og
var det hele. Og de var ikke nærige med deres musikalske gaver, for trods alt handlede det om at give ”det
bedste til mig og mine venner”.
Thomas Ulrik Larsen, var blot fem år gammel, da han

Bibliotekernes åbningstider:

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

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

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

En gåtur og en go’ historie
Kom med på en gåtur ad Hjertestien fra Vandtårnet
gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder
vi turen af med en kop
kaﬀe eller te, mens bibliotekar Laura Michelsen
læser en historie højt.
Rikke Klæsøe møder
jer kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej,
hvor Hjertestien starter,
og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er
knap 2 km lang.

Erindringscafé - Lokalhistorie 2016

Kom og del dine erindringer og oplevelser med andre,
eller kom blot og lyt, og få bragt dine egne minder til
live igen.
Hvad optager os i dag, og hvad tror vi kommer til

Fri adgang – uden billetter.
Tirsdag 24. maj kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen ved
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Må man grine af en dødelig diagnose?
Foredrag ved Jane Wraae og Dorte Larsen
Jane Wraae og Dorthe Larsen er forfattere til romanen
Tofu – et stykke af
livet, der handler
om vores reaktioner, når livet
pludselig gør ondt.
For det gør det jo
indimellem, ”det
satans liv”, som
Steﬀen Brandt engang sang.
Med udgangspunkt i historien
om en kvinde, der
får konstateret brystkræft, underholder Jane Wraae og
Dorthe Larsen om, hvordan vi mennesker håndterer
livets kriser? Kryber vi i seng og trækker dynen over
hovedet? Beslutter vi at kæmpe? Griner vi eller græder

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.
Som udgangspunkt er de omtalte
arrangementer gratis. Hvor det IKKE
er tilfældet står det angivet ved arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

TEKST eller stryg

vi? Og er det overfladisk at grine, når det er allerværst?
Bogen er fiktion, men bygger på egne erfaringer, da
de begge har haft kræftsygdommen tæt inde på livet.
Det er barske løjer, så hvordan kan de bruge ord som
’underholde’ og ’humor’ om deres foredrag? Romanen
er skrevet med masser af kærlig og rå humor. Deres
erfaring er, at livet bliver lidt lysere, lidt dejligere, når vi
kalder en spade for en spade og tilsætter den en kærlig
sjat humor.
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem
AOF Amager og Vestamager Bibliotek.
Onsdag 11. maj kl. 19.00 – 21.00,
Vestamager Bibliotek. Billetpris: 60 kr.

at være samtaleemner når vi kommer 10-20 år frem i
tiden? Ofte er det godt at få tingene sat i perspektiv, så
vi også i vores dagligdag bliver opmærksomme på at
gemme materialer til eftertiden. Netop nu, hvor meget
af det, der kan underbygge vores historier fremover,
ligger elektronisk, vil vi så fortsat kunne bruge lokalarkivet som en kilde til, at fortælle om vores helt almindelige hverdagsliv?
Vi vil denne gang også komme ind på, hvad og hvordan vi gemmer til os selv og de næste generationer.
Måske er der en ven eller et familiemedlem, som vil
være glad for at følges med dig, eller måske har du
noget materiale, der vil være interessant for de andre
deltagere.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forberedelserne.
Tirsdag 3. maj kl. 14.30-16.30. Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter.

50x50x50
50 VÆRKER AF 50 SAMTIDSKUNSTNERE
fortsætter til og med 1. maj
12. maj - 2. oktober 2016
Midt i Modernismen
Niels Larsen Stevns og den danske avantgarde
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Billetter og info

besluttede, at han ville være rockmusiker. Det var, da
Gasolin’ gæstede Lørdagshjørnet i december 1976. Han
har været udøvende musiker siden 1983.
Torsdag 26. maj kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.
NB: Oprindelig var arrangementet planlagt til 31.
marts, men det blev udsat pga. sygdom. Har du allerede
købt billet til arrangementet 31. marts, gælder den også til 26. maj. Har du ikke mulighed for at komme, kan
billetten refunderes ved henvendelse på biblioteket.

Noget at gå til i maj

Blitz Naturpark Amager med din telefon
Hvad hvis du kunne bruge din
smartphone til at hjælpe haren
og de mange andre pressede
arter i naturen?
Søndag 22. maj afholder FN sin internationale Biodiversitets dag. I den forbindelse inviterer vi alle ud i Naturpark
Amager for at lave en ”BioBlitz”.
En BioBlitz er en dag, som vi bruger
på at registrere naturen og undersøge
hvilke arter, der findes i Naturpark Amager. For hver registrering du laver, sendes samtidig 1 kr. til at skabe mere natur
og bedre biodiversitet.
Omdrejningspunktet for bioblitzen vil
være Danmarks Naturfredningsforenings
(DN) store ”biodiversitets.nu projekt”
også kendt som ”NaturTjek”. Friluftshuset ved Naturcenter Amager har koblet
sig på dette projekt og fået lavet et flot
”Naturtjek kort” over Naturpark Amager.

Vi håber derfor at du har lyst vil
komme herud og hjælpe os med at finde
viber, gøgeurter, snoge, blåfugle, strandskader, frøer eller fyrsvampe i anledning
af, at det er den internationale biodiversitets dag.
Læs mere om dagen på www.detstorenaturtjek.dk
Find FNs internationale ”Biodiversitets
facebookside her: United Nations Decade
on Biodiversity
FNs internationale biodiversitets dags
hjemmeside: https://www.cbd.int/idb/
Tidspunkt: Søndag 22. maj klokken
11.00 – 14.00. Ved Friluftshuset,
Naturcenter Amager, Granatvej 5, 2770
Kastrup.

Vi bruger DNs app, kaldet ”NaturTjek”,
på vores smartphones, til at tjekke udvalgte arter, her på området, som alle
siger noget om naturens tilstand.

Naturtjeks ”Naturpark
Amager kort” med forklaringer

Friluftshuset

... har oﬀentligt åbent klokken 09:00
– 15:00 på hverdage og klokken 10:00
– 17:00 i weekenderne.

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

Appen i brug.

Hornfisketur på dæmningen
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I maj måned vandre stimevis af hornfisk
gennem Øresund. Dermed kommer de også
forbi Kalvebod Fælled, og kan fanges fra
dæmningen
Friluftshuset ved Naturcenter Amager, invitere derfor
på eftermiddagsfisketur. Her vil vi forsøge at give dig
oplevelsen af at fange en hornfisk med fiskestang. Hvis
det ikke umiddelbart lykkedes kommer du med stor
sandsynlighed til at opleve solnedgangen over Kalvebod
Fælled i stedet for. Hvilket heller ikke er at kimse af.
Vi starter kl. 16 fra Friluftshuset ved Naturcenter
Amager. Herfra cykler til diget ved Klydesøen og starter
fiskeriet mens solen er på hæld.
Vi medbringer et par rygeovne så der er mulighed
for at smage sin fisk på stedet, eller man kan tage den
med hjem til aftensbordet.
Al eller ingen erfaring, samt alle aldre er velkomne,
og hvis man bliver træt, kan man til en hver tid tage
hjem igen, så kom endeligt med på fisketur i solnedgangen.

Der er mulighed for at låne (og eventuelt deles lidt
om) fiskestænger til turen, samt leje cykler i Friluftshuset, hvis man ikke selv kan medbringe det.
OBS alle over 18 år skal have gyldigt fisketegn for at
fiske i Danmark. Det kan købes på https://www.fisketegn.dk/fisketegn/common/setupAnglerFisherType.do
som både dagskort eller årskort.
HUSK en madpakke, varmt og praktisk tøj samt godt
humør, så bliver det hele en fantastisk tur.
Turen er arrangeret af Marie Helene Birk som er friluftsvejleder i Friluftshuset.
Info og ændringer på eventet på vores facebook side
”Naturcenter Amager.” Ingen bindende tilmelding hverken på facebook eller andre steder. Man skal bare dukke
op udenfor Friluftshuset til afgang kl. 16.
Eftermiddagsfisketur 7. maj klokken 16.00 – 20.00.
Start ved Friluftshuset ved Naturcenter Amager.

Noget at gå til i maj

Skovens dag i Jægersborg Hegn
Naturstyrelsen og andre aktører slår
dørene op til et festligt arrangement for
børn og voksne i Jægersborg hegn
Startstedet bliver på skovsiden af den gamle smukke
Skodsborg station. Skoven vil være fyldt med sjove
aktiviteter og glade oplevelser, som kan både smages
og føles.

Aktiviteter
• Kom højt op i et bøgetræ med hjælp fra en professionel klatreinstruktør og nyd udsigten over Øresund
• Smugkig ind i UNESCOS verdensarv på en skovtur
med historiker Anders Kring Mortensen, der fortæller
om Nordsjællands parforcejagtlandskab kl.13-14

• Oplev dyrehavemaler Jeppe Eisner i arbejde og prøv
selv at svinge en pensel
• Gå på Geocatching jagt med GPS omkring Bøllemosen
• Køb kaﬀe og kage i Hjuldamperens skovcafé ved
Skodsborg Station
• Lån en cykel og prøv en cykelbane for de mindste, på
stationspladsen
• Find de første haletudser i Bøllemosen med Rådvad
Naturskole
• Smag på foråret på Tørvehussletten, når vi laver
pesto af urter og bager pandebrød, medens skovmusikanten Anders Brandt spiller akustisk guitar fra kl.
11-14
• Mød sumpheksen Susanne Holck, som laver eventyr
for børn ved Bøllemosen

• Rudersdal Kommune fremviser grejbank med friluftsudstyr, som er til udlån
• ”Stik Palles øje ud” og andre gamle idrætslege i Stationsforstanderens Have
• Skodsborg skovfitness inviterer til en skovfitness time
kl. 11.00 med start fra stationen - efterfulgt af Skovsmoothie til alle.
Nyd en forårsskøn dag i skoven med din familie eller
venner.
Mød os ved Skodsborg Station – stationen lige nord for
Klampenborg station.
Søndag 1. maj klokken 11 -16.

På smådyrsjagt i naturen
Krible Krable ruller igen ind
over Danmark – Friluftshuset,
ved Naturcenter Amager er
allerede tilmeldt.
Foto: Martin Rivero

Småkravl for hele familien
Arbejdet med Krible Krable-projektet
skal gennem små naturundersøgelser,
leg og læring få børn og voksnes øjnene
op for, at den nære natur er fuld af liv naturen er lige uden for døren, uanset
hvor vi bor.
Det er dog ikke kun børneinstitutio-

Idemagerne bag og medvirkende i workshoppen er musiker Alex Opaso, samt naturvejleder, fortæller og skuespiller Dorte Abrahamsen.
larve til sommerfugl. I teaterstykket/
workshoppen tages børnene med på en
pulserende musikalsk eventyrrejse, som
udspiller sig nede i græsset mellem alle
de smådyr, der kribler og krabler under
Læs mere om Krible Krable-projektet
på følgende hjemmesider:
www.natur-vejleder.dk/krible-krable1
www.kriblekrable.nu
www.nordeafonden.dk/krible-krable
www.dr.dk/kriblekrable
Metamorfose Teater/Workshop.
Den 21. Maj klokken 11.00
Ved Naturcenter Amager,
Granatvej 5, 2770 Kastrup
Begrænset antal pladser (120)
Tilmelding:
metamorfoseteater@gmail.com
Arrangementet er gratis

vores fødder; Hvordan føles det at være
et æg? Hvad oplever en larve, og hvordan er det mon at få vinger?

Det behøver ikke være svært
- Visionen med Krible Krable er, at børn,
uanset om de bor i byen eller på landet,
bliver inspireret til at undersøge og udforske den nære natur og smådyrene
i den, gennem spændende aktiviteter,
nysgerrighed, leg og læring. Mange tror,
at det kræver en hel masse remedier og
viden, for at man kan gå i gang med at
undersøge naturen.
Men det handler egentlig blot om at
kaste sig ud i det, bruge let tilgængelige
materialer og så gå ud på smådyrs jagt!
Det kan man gøre ved at vende sten
og stubbe, ryste grene, eller fiske med
net i et vandhul, for at se hvad der er af
smådyr under vandoverfladen, fortæller
Rikke Laustsen, Naturvejlederforeningens projektleder for Krible Krable.
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Naturvejlederforeningen har i samarbejde med DR Ramasjang, og med støtte
fra Nordea-fonden, endnu engang gjort
maj måned i 2016 til en landsdækkende
Krible Krable-måned. Her opfordres daginstitutioner og børnefamilier landet over
til at komme ud i naturen – på smådyrsjagt i den nære natur, til lands, til vands
og i luften.
Daginstitutionerne i Tårnby Kommune
er også med til at krible og krable i maj.
Rigtig mange daginstitutioner og dagplejere skal gennem Tårnby Naturskole
arbejde med den nære natur på legepladsen og i haven. Forløbet for de mindste
tager udgangspunkt i Viggo Vinbjergsnegl
og hans søgen efter nye ”venner” på legepladsen. Forløbet giver børn og voksne
kendskab til de små dyr i naturen, men
arbejder også med at udvikle børnenes
sociale kompetencer med begreber som
gode venner, venskab og forskellighed.
De større børnehavebørn har mulighed for at besøge Livets Kirkegård på
Naturskolen og få en snak om liv og død.
Her arbejdes med nedbrydning og livets
kredsløb. Efter besøget får institutionen
en død mus med hjem, så de kan studere nedbrydningsprocessen hjemme i
institutionen.

nerne i Tårnby der har mulighed for at
Krible Krable. Naturcenterets oﬀentlige
tilbud, Friluftshuset er nemlig også tilmeldt. Det betyder at du med din familie
kan komme herud hver weekend i maj
måned og blive ”Krible Krable Professor”.
For at få den fornemme titel og det
fine diplom skal man løse forskellige
krible krable opgaver. Du skal finde insekter i vandhullet, fange sommerfugle
og finde biller i det høje græs eller under
gamle stubbe og sten. Du skal øve dig i
at kende forskel på dyrene og forundres
over deres liv.
Som supplement til disse aktiviteter
kulminerer Krible Krable 21. maj klokken
11.00 hvor Friluftshuset opfører det interaktive teaterstykke/workshop ”Metamorfose”. Det er for alle børn med forældre mellem tre og otte år. Metamorfose
er et biologisk begreb, der dækker over
insekter og andre smådyrs forunderlige
forvandlinger fra æg til voksen eller fra
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Noget at gå til i maj

TÅRNBY LOKALAFDELING
MAJ • 2016
VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

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

Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12

DANSEUNDERVISNING
Inge har påtaget sig opgaven at undervise
i engelske, historiske danse og traditionel
squaredans. Det er for alle, der kan lide at
danse. Musikken er livlig uden at være hurtig
og giver dig ekstra energi.
Leder: Inge Aakilde, tlf. 32 52 49 93

CYKLING
Så kom cykleholdet fra start, med lysbilleder
og videoer på Vestamager bibliotek.
Højdepunkter fra sæson 2015 paserede
revy i et smukt forløb. Efterfølgende blev
klemmerne indtaget ved petanque banerne.
Der cykles som sædvanligt fra rødeport
p-plads Finderupvej. Mandag kl. 10.30

SVØMNING
Sæsonen slutter 26.maj 2016.
Svømmere bedes sende deres e-mail til kontoret

VIL I MED UD AT SPISE?
Vi aftaler sammen hvor vi kan spise til en
rimelig pris.
Kontakt Annette Kovacs tlf. 2834 4717

Bridge

Torsdag kl. 10.30, Skøjtehallen
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal

Bridge-undervisning i Postkassen
Onsdag kl. 13-16

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

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

Fotoworkshop, Postkassen 1. sal
Mandag ulige uger kl. 14-16

Handymænd og IT

Kontakt kontoret for en aftale

Ipadkursus, begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 13

Krolf, Travbaneparken

Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17

PC-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

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

SØNDAGSCAFÉ, POSTKASSEN
Der var omkring 70 glade personer, som
mødte op til påskefrokosten, og de fik en
herlig eftermiddag sammen med alle de dejlige
hjælpere.
SPIL TRIVIAL PURSUIT
Hvis du er interesseret i at have nogle hyggelige
timer og bruge din mangeårige opsparede
paratviden. - Hans-Kurt hører gerne fra flere
interesserede på telefon 2146 7446
VI SPISER SAMMEN
Folkebevægelsen mod ensomhed
Flere end 60 organisationer, foreninger, skoler
kommuner og
virksomheder er
gået sammen om
den fælles vision
at halvere antallet
af ensomme
danskere inden
2020. Læs mere på:
modensomhed.dk

Roning, Øresund
Onsdag kl. 10
Spil Trivial Persuit
Postkassen, 1.sal lokale 3
tirsdage fra kl.16-18
Strikkecafé, Postkassen 1.sal
Tirsdag kl. 13-15

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

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Tøjreparationer (Strikkecaféen)
Tirsdag kl.13-15

Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedhold
Fredag kl. 10 Slowhold

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:

Mandag til torsdag kl. 10 - 12

www.aeldresagen.dk/taarnby

aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
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SIKKER PÅ ELCYKEL
Går du og overvejer at købe en elcykel, men er
usikker på om det er noget for dig?
I samarbejde med GF Fonden og Raleigh, HF
Christiansen, fortæller vi om, hvad du skal
være særlig opmærksom på, når du køber en
elcykel - og ikke mindst din sikkerhed, når du
bruger den. Ved arrangementet har du også
mulighed for at prøve den elcykel, som Raleigh
har udviklet i samarbejde med Ældre Sagen.
Så kan du bedre afgøre, om en elcykel er noget
for dig. Vi kører kun på parkeringspladsen bag
Postkassen.
Arrangementet er
gratis.
I forbindelse med
arrangementet vil
GF Forsikring fortælle
om samarbejdet med
Ældre Sagen og de
særlige fordele for Ældre Sagens medlemmer.
Tid: Tirsdag den 28. juni kl. 11.00 – 13.00.
Sted: Postkassen, Amager Landevej 71.
Tilmelding til kontoret tlf. 3252 0516

FOREDRAG OM FLYSIKKERHED
Vi gentager succesen med foredraget om
flysikkerhed.
Kom og hør Hans Kurts humoristiske foredrag
om, hvorfor mange mennesker er bange for at
flyve - og hvorfor vi netop ikke behøver at være
så bange, som mange er.
En levende fortælling om sikkerhed i luften og
hvordan flyveledere sørger for at fly holdes fra
hinanden, såvel i luften som på jorden.
Lidt om, hvad der gøres for at undgå ulykker.
Ulykker der skræmmer, fordi de næsten altid
involverer tab af mange menneskeliv på een
gang. Og lidt om, hvorfor luftfart er en af de
mest sikre transportformer der eksisterer.
Postkassen tirsdag den 10. maj kl. 11.30-14.00.
Tilmelding til Ældre Sagens kontor,
Kastrupvej er nødvendig.

Med Dante i Firenze
frit for at beskue og tolke værket med sin
egen optik.
Ole Meyer, der har præsteret oversættelsen
af Dantes Guddommelige Komedie fra
italiensk til dansk, vil berige os med indsigt
og viden. Ligeledes vil vi beskæftige os med
Komediens psykologi, filosofi og teologi. Vi
skal se på temaer, der er højaktuelle, fordi
de er eksistentielle. Men vi skal også se
nærmere på Dantes fødeby, Firenze, og gå
i flygtningens fodspor. Om vi får et glimt af
paradiset på vores rejse, kan ikke siges med
sikkerhed, men vi skal nok få det sjovt!
15.-19. maj 2017 v/ sognepræster Martin
Herbst og Susanne Ivalo Rasmussen.

Fakta om rejsen
• Pris kr. 9.900,00 (tillæg for
enkeltværelse kr. 2.900).

”Fryd dig Firenze, som dit ry dog vokser!
Du dækker hav og land med dine vinger,
og selv i helved taler man jo om dig.” (Den
Guddommelige Komedie, ’Helvedet’, Sang
26,1-3).
Kunne du tænke dig at blive gladere og
klogere og samtidig komme på dit livs rejse?
Så er denne studie- og oplevelsestur til
Firenze i 2017 noget for dig. Her følger en
kort introduktion:
Dantes Guddommelige Komedie er angiveligt
verdenslitteraturens største værk. Hvad
angår kommentarer, overgås Komedien
kun af Biblen. På den ene side er værkets
tema enkelt. Det handler om, hvordan den
guddommelige kærlighed, formidlet af
Beatrice, muliggør Dantes rejse gennem

de tre dødsriger; Helvedet, Purgatoriet og
Paradiset. På den anden side er værket
komplekst. Med Dantes enorme viden
og poetiske geni udgør teologi, filosofi,
psykologi, historie, geografi, astronomi,
mytologi og politik en storslået symfoni,
der har ramt lærde såvel som ulærde i
hjertet gennem tiderne. Og ligesom Dante
må tage den klassiske tradition (Vergil) i sin
’venstre’ hånd, og den kristne tradition og
teologi (Beatrice) i sin ’højre’, for at finde
vej fra det dybeste helvede til paradisets
højeste sfære, har man brug for vejledning
for at orientere sig i Komedien. Men ligesom
Vergil slipper Dantes hånd på toppen af
Purgatoriet, og Beatrice gør det samme ved
vejs ende i Paradiset, skal det stå enhver

Gudstjenester
April
Lørdag
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Maj

Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag

Juni

Søndag
Søndag

• Flyrejse, hotelophold m. morgenmad,
forfriskninger under foredrag,
entréindtægter til sightseeing, udflugt
til Ravenna og festmiddag er inkluderet i
prisen.
• Tilmelding sker ved indbetaling på
konto: 5479-3769787.
• Kr. 2.500 + kr. 350 (evt.
afbestillingsforsikring) senest 1.6.2016.
• Det resterende beløb senest 31.3.2017.
• Husk at påføre dit fulde navn ved
overførsel.
• Yderligere information Martin Herbst.
mthe@km.dk 5141 5445 / Susanne Ivalo
Rasmussen. sum@km.dk 2682 0211.
• Hele programmet: http://kirkenikbh.
dk/kultur-debat/studietur-fem-dagemed-dante-i-firenze

Aktiviteteter - Maj
Musik-andagt – En tid til eftertanke

30.

kl. 10.00

Konfirmationsgudstjeneste

1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Konfirmationsgudstjeneste
Kr. Himmelfartsdag Luk. 24,46-53
6. s. e. påske Johs. 17,20-26
Pinsedag Johs. 14,15-21
2. pinsedag Fælles gudstjeneste på 5’øren
Trinitatis med Kammerkoret Euphonia
1. s. e. trin. Luk. 12,13-21

5.
12.

kl. 10.00
kl. 10.00

2. s. e. trin. Luk. 14,25-35
3. s. e. trin. Luk. 15,11-32

F. Bak Poulsen
F. Bak Poulsen
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe
Provstiets præster
Martin Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Julie Aaboe

ved Flemming Bak Poulsen 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 3. maj kl. 10.00.

Reddet af dansk mad og omsorg
ved Aase Nørrung

Ulvetime

– Skal din familie være med?

Aktiviteteter - Juni
Om maleren Theodor Philipsen
v/ Tine Kragh, Kastrupgårdsamlingen

Om den danske hjælp til Europas børn
1945 – 1950
I det tidlige forår 1945 dannede en kreds af
humanitært indstillede mennesker en dansk
afdeling af Red Barnet med det formål at
være klar med nødhjælpsarbejde, når krigen
sluttede. Der blev oprettet lokalforeninger
over hele Danmark, der havde det som deres
formål at samle penge ind til de tusinder
af børn over hele Europa, der sultede og
trængte til omsorg. Aase Nørrung lægger i
sit foredrag vægt på Frankrigshjælpen, der
især arbejdede i Paris og omegn.
Korsvejstræf, onsdag 4. maj kl. 14.00.

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
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag
den 24. kl. 12. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk. Det koster ikke noget at
deltage, men du er velkommen til at give et
bidrag!
Torsdag 26. maj kl. 16.30.

Koncert – Musikkoret København

Hildegard af Bingen

- At slå rødder i solen

v/ Rose Marie
Tillisch
Hildegard af Bingen
(1098-1179) var,
hvad vi i dag
ville kalde en
multikunstner eller
et universalgeni,
et renæssancemenneske før
renæssancen
begyndte. Hun blev
abbedisse for to nonneklostre ved Rhinen.
Hun var læge og naturforsker, men hun var
også en etisk filosof, digter og komponist.
Fremfor alt var hun dog en teolog, som med
stort overblik over det bibelske stof skrev
og holdt prædikener og beskrev menneskets
veje og vildveje.
Sogneaften, torsdag 19. maj kl. 19.30.

Kontakt

Theodor Philipsen (1840-1920) er en central
skikkelse i dansk kunst i anden halvdel af
1800-tallet, og repræsentant for en særlig
dansk variant af den franske impressionisme.
Og så har han en betydelig lokal tilknytning
til Kastrup. Da hans slog igennem, blev
det netop egnen omkring Kastrup eller
Saltholm, der forevigedes. Det kunne være
gader, marker, enge og sundet - eller det
foretrukne motiv med dyr. Tårnby Kommune
har i dag deponeret sin Philipsen-samling på
Kastrupgårdsamlingen.
Korsvejstræf, onsdag 1. juni kl. 14.00.

Homers Odyssé

klassisk højskole ved Martin Herbst

Musikoret København opfører danske
forårssange af Carl Nielsen og Thorvald
Aagaard, musik af Palestrina samt en af
Händels såkaldte Kroningshymner, ”My
hearts is inditing”, i fire satser. Den opføres
med klaverakkompagnement. Musikkoret
København ledes af Ole Reuss Schmidt.
Tirsdag 31. maj kl. 19.30.

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

Vi fortsætter den klassiske højskole om
Homers Odyssé.
Vi gennemgår Sang XIII-XVI (Hjemkomsten
til Ithaka). Alle er velkomme uanset
forkundskaber, og om man har deltaget
tidligere.
Torsdag 2. juni kl. 19.30.

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
MENIGHEDSRÅDSMEDLEM HVORFOR?
Til november er der valg til
menighedsrådene landet over. I Tårnby
Kirke betydet det, at vi skal have en del nye
medlemmer til vores råd, da mange ældre
holder op efter mange års tro tjeneste
Når man skal have nye medlemmer til et
menighedsråd er en måde, der ofte bruges, at
sige: ”At det er ikke noget, der tager meget
tid”.
De fleste af os lever jo i en stresset hverdag,
hvor vi gerne vil nå så meget som muligt, så det
kan vel virke tillokkende, at man kan engagere
sig i noget, uden at det bruger al ens tid.
Det er bestemt også korrekt, for man
bestemmer et langt stykke hen ad vejen
selv, hvor meget tid man vil bruge på
menighedsrådsarbejdet. Hos os er der fem faste
møder årligt og det er jo i hvert fald ikke så
meget tid, man bruger på dem.
En anden vej at gå for at hverve medlemmer,
er at sige, at man – som medlem af et
menighedsråd – er med til at bestemme over
ret mange penge.
Der er jo – i hvert fald her i Tårnby –
en gammel bygning at holde ved lige, og
menighedsrådet bestemmer hvordan.
De bestemmer også, om præsten skal have
ny opvaskemaskine i sin bolig, eller overdækket
terrasse.
Endelig er menighedsrådet selvfølge med til
at bestemme, hvordan pengene til det kirkelige
arbejde skal bruges: Skal der være børnekor,

ældremøder, konfirmandklub, eller skal man
satse hele butikken på en dyr foredragsholder?
Der er nok at tage stilling til. Og da penge
jo på så mange andre måder betyder så meget
for os, så er det vel naturligt at appellere
til interessen for den økonomiske del af
menighedsrådsarbejdet.
Imidlertid synes jeg, der er en helt tredje vej
at gå.
Nemlig at fortælle, at man får mulighed for
at komme ind i et fællesskab.
Som menighedsrådsmedlem
er det naturligt, at man går i
kirke. Ikke hver søndag, men
en gang imellem, dels så
menigheden kan se, hvem
der bestemmer så meget, som
menighedsrådet gør, og dels
for sin egen skyld, så man
bliver en del af menigheden.
Den menighed, der
forhåbentlig skal føre
Folkekirken videre.
Det er en stor opgave,
der altid vil ligge mellem
tradition og fornyelse.
Og hvad der er vigtigt her,
det oplever man bedst, når
man er med i fællesskabet.
Det fællesskab, der er i
gudstjenesten og i alle de
andre ting, der foregår: Til

kaffen eller frokost, i Mødestedet, eller til
foredrag og ældremøder.
Det fællesskab vil jeg gerne opfordre nye
medlemmer til at blive en del af.
Ida Nielsen

Sognedag
Gudstjenester
April
Lørdag 30.

Dåbsgudstjeneste

12.00 og 13.30 Nielsen

Konfirmation
Konfirmation
Kristi Himmelfart
Konfirmation
Pinsedag
Anden pinsedag
Aftengudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Konfirmation
Dåbsgudstjeneste
Højmesse

10.00
12.00
10.00
10.00
10.00
10.00
19.30
11.30
10.00
12.00
10.00
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Maj
Søndag 1.
Søndag 1.
Torsdag 5.
Søndag 8.
Søndag 15.
Mandag 16.
Torsdag 19.
Lørdag 21.
Søndag 22.
Lørdag 28.
Søndag 29.

Hansen
Hansen
Risum
Hansen
Nielsen
Hansen
Nielsen
Hansen
Risum
Hansen
Alle kirkens præster

Søndag 29. maj indbyder vi traditionen
tro til sognedag i Tårnby Kirke. Efter
højmessen kl.10.00 byder vi på frokost i
konﬁrmandstuerne
Som noget særligt vil vi denne gang have
besøg af en foredragsholder i anledning af
det kommende menighedsrådsvalg.
Til november skal vi nemlig - som
alle andre kirker i landet - have valg
af nye menighedsrådsmedlemmer. I
den forbindelse er det oplagt at stille
spørgsmålene: Hvordan forstår vi os selv
som folkekirke, og hvilke muligheder og
udfordringer står kirken med?
Er du nysgerrig på hvad tro og kirke er,
eller hvilke muligheder du har for at præge
din lokale sognekirke, så kom forbi, når vi
holder sognedag i maj.
Hold øje med vores hjemmeside www.
taarnbykirke.dk for mere information.
Desirée Risum

MAJ 2016

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 har du tid og lyst til socialt fællesskab
efter gudstjenesten, så kom og vær med. Vi vil gerne
lære dig at kende og har tid til at lytte til dit liv og
dine problemer. Vil du vide mere om gruppen, kan
du kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
Netværksgruppen mødes i maj:
Pinsedag søndag 15. maj til kaffe efter gudstjenesten
kl. 10.00.
Torsdag 19. maj til aftengudstjeneste med
”ønskekoncert”, hvor kirkegængerne selv vælger
salmerne.
Søndag 29. maj til kirkefrokost efter gudstjenesten kl.
10.00
Tirsdag 31. maj til forårsmiddag. Vi begynder som
sædvanligt at dække borde fra kl. 17. Middagen er kl.
18.00. Tilmelding senest 19. maj til Ida Nielsen, pris
ca. 120 kr.
Noter også allerede nu: Sommerudflugt til Bakken
tirsdag 28. juni. Vi mødes kl. 11.15 på Tårnby Station
og tilmelding er ikke nødvendig.

Gemmas Allé 100.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk
Husk lørdag 4. juni er der Korsvejsmarked hos FDF
Korsvejen på Gemmas Allé. Så kom og gør et godt
kup, eller nyd lidt mad og en øl. Eller besøg præsten
på stand E3.

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

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Kirkekaffe

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Fredag 27. maj kl. 10.30 ved Ida Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med
Aktiviteten fra kl. 10.

Pinse er kirkens fødselsdag. Og det er en dag, hvor
vi fejrer fællesskabet, for til pinse gik det op for Jesus
disciple at de ikke kunne blive ved med at sørge og
sidde inde bar lukkede døre. De måtte ud og fortælle
hele verden om, hvad Jesu ord betød. Den opgave er
der stadig for os som kristne, og for at klare den, har
vi brug for at være et stærkt fællesskab. Bl.a. derfor
drikker vi kaffe sammen pinsedag søndag 15. maj efter
gudstjenesten kl. 10.00.

FOR BØRN

Kirkebil

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 26. maj kl. 10.30 ved Karsten Hansen.

Babysang…
… er slut for i år. Men vi begynder
nye hold til september.
Babysang er et tilbud til forældre
på barsel. Kontakt Ida Nielsen og hør nærmere
på idni@km.dk, eller 3250 4186. Det er gratis at
deltage i Babysang, men da der er stor efterspørgsel,
vil vi gerne have afbud, hvis du har tilmeldt dig, og
alligevel ikke kan deltage.

Konfirmandindskrivning

Korsvejsmarked
Lørdag
2016
d. 4. juni
kl. 1000-2300

25 års

jubilæum

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,
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136
Mødestedet

Englandsvej 330, tlf: 3252 0729
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Der er indskrivning til konfirmationerne i 2017
onsdag 25. og torsdag 26. maj begge dage mellem kl.
15-17.
Indskrivningen foregår i konfirmationsstuerne,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup.
Elever fra Løjtegårdsskolen skrives op hos Karsten
Møller Hansen.
Elever fra Nordregårdskolen skrives op hos Ida Nielsen.
Elever fra Amager Privatskole skrives op hos Desirée
Risum.
Det er lettest, hvis man medtager dåbs- eller
navneattest. Er man forhindret i at komme de
pågældende dage, kan man kontakte præsterne
telefonisk eller på mail.

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.

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.

Kastrup kirke
- Maj

Ældreskovtur til
Odsherred

Nykøbing Sjælland.
Der bliver vi vist rundt og
får bagefter en fin frokostbuffet på deres restaurant.
Om eftermiddagen kører
vi til Højby kirke, kendt for
pragtfulde kalkmalerier og
bagefter drikker vi kaffe på
Høve Skovpavillon, tæt på
Kattegat, før vi drager hjemad
mod Kastrup igen.
Vi er tilbage ca. 18.30.
Skovtursbilletter á 250 kr.
kan købes på kirkekontoret.
Torsdag 26. maj kl. 9 mødes
vi foran kirken, hvorfra
bussen kører præcist.

Faurés Requiem

Dette pragtfulde værk opføres i kirken af Reformert Kirkes Koncertkor dirigeret af
Mikael Garnæs.
Sopransolist er Eva Trudsø
og herresoloerne synges af to
af Kastrup
Kirkes egne korsangere
Benjamin Busch og Anders
Møller.
Ved orglet sidder Niels Henrik
Jessen.
Tirsdag 31.maj kl. 19.30,
Kastrup Kirke.

KASTRUP KIRKE

Vi kører op til det skønne
Odsherred, hvor første stop
er glasmuseet på Anneberg,
smukt beliggende lige syd for

Konfirmandindskrivning

Unge, der går i 7. klasse og
skal op i 8. efter ferien, indskrives til konfirmandunder-

Ældreskovtur til
Odsherred
Glasmuseet Anneberg og Højby Kirke med
kalkmalerier
Frokost og eftermiddagskaﬀe
Billetter à 250 kr. på
kirkekontoret
Tirsdag 31. maj
Afgang kl. 9.00 præcist

Faurès Requiem

Opføres af Reformert Kirkes Koncertkor
Dirigent Mikael Garnæs
Ved orglet Niels Henrik Jessen
Tirsdag 31. maj kl. 19.30

visning hvert år i maj måned.
Forældrene og de unge er
velkomne sammen, men også
hver for sig, ved indskrivningen.
Konfirmandindskrivningen
sker i Kastrup kirkecenter.
Husk dåbsattest!
Torsdag 12. maj kl. 16-18,
Kastrup kirkecenter, Gl.
Skovvej.

16.15
Børne- og juniorklubbens
forårsshow tirsdag 24. maj
kl. 17.00.

Pinsedag morgenkaffe

KUK

Studiekreds

Konfirmationer i 2017:
Har du et barn, der skal konfirmeres, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen

–
Skelgårdskirkens
Ungdomskor v/ Lise-Marie Groll
Onsdage 4., 11. 18. og 25.
maj kl. 16.15.

Sorggruppe

Sorggruppe

- for Skelgårdskirken
Søndag 22. maj kl. 11.30

8A: 29. april kl. 9.30
8B: 29. april kl. 11.30

Skelgårdskirken
- Maj

KASTRUP KIRKE
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Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Gudstjeneste hver søndag kl. 10

S-KOR

v/Karen Giødesen
Kr. Himmelfartsdag 5. maj
kl. 10.00.

Fortællekredsen

Mandag 9. maj kl. 17.00 .

Menighedsmøde

v/ Peter Søes.
Mandag 9. maj kl.19.30

Morgensang

v/en af kirkens præster.
Med efterfølgende sang fra
højskolesangbogen og kaffe
m. brød.
Hver onsdag kl. 10.00 .

Børne- og juniorklub

Bibelmaraton

v/ Annelise Mehlsen.
Torsdag 12. maj kl. 19.00

v/ Poul Bo Sørensen:
”Folkemordet i Rwanda – om
at dæmme op for hadet”
2. Pinsedag 16. maj kl.
19.00.

Torsdag 19. maj kl. 10.00 .

Fællesbøn

Konfirmandindskrivning

Onsdag 25. maj kl. 16.00–
18.00 i kirken.

Offentligt
Menighedsrådsmøde
Torsdag 26. maj kl. 19.00.

Menighedsmøde

Visionsaften
Mandag 30. maj kl. 19.30.

Babysalmesang

v/ Karen Giødesen.
Fredage 13., 20. og 27. maj
kl. 9.30.

Tirsdage 3. og 31. maj kl.

Du bestemmer, hvad din kirke kan
Den 8. november skal omkring 13.000 menighedsrådsmedlemmer fra hele landet nyeller genvælges ved det fireårlige menighedsrådsvalg. Og ifølge kirkeminister Bertel
Haarder er det hverken kirkeministeriet,
provst eller biskop, der har størst indflydelse
på, hvad der skal ske i den lokale kirke. Det er
derimod menighedsrådet i samarbejde med
præsten.

Danskerne føler sig ikke religiøse nok til
menighedsrådet
Men de danske folkekirkemedlemmer står
langt fra i kø til at stille op til det kommende
menighedsrådsvalg. Den primære årsag er
ikke mangel på tid, men snarere at danskerne ikke føler sig religiøse nok. Det viser en
ny undersøgelse, som Analyse Danmark har

Kastrup Kirke
… er en vejkirke
Foto: Karin Ott.

Husk også:

Kirkens ungdomsklub
Tirsdage 3., 24. og 31. maj
kl. 19.00

Søndag 15. maj kl. 9.00.

I kirkernes fælles brochure
om vejkirker og andre åbne
kirker står der bl.a. om totaludsmykningen af Svend
Wiig Hansen.
”På hele altervæggen
og vestvæggen er
udsmykningen mejslet
i aluminiumsplader,
som bindes sammen af
sidevæggenes dekoration
og de mundblæste
glasfigurer i vinduerne.
Loftets figurer matcher
hertil.”
Kirken ligger i Kastrup-

foretaget for Kirkeministeriet blandt folkekirkens medlemmer, hvor 39 procent svarer,
at de ikke ser sig selv som tilstrækkeligt religiøse til at udfylde et sæde i det lokale menighedsråd.
I forbindelse med menighedsrådsvalget til
november har Kirkeministeriet iværksat en
kampagne, som skal sætte fokus på arbejdet
i et menighedsråd, og hvor meget indflydelse man som medlem kan få på kirkeaktiviteterne.
Der lanceres blandt andet Facebooksiden
”Menighedsrådsvalg 2016” og en hjemmeside, hvor man har mulighed for at designe
sin helt egen kirke og drømme om, hvad ens
kirke skal have på programmet.

lundgade lige ved Bredager
Torv – lidt midt i byen. Og
det er netop der, vi ønsker
at være. Lidt midt i det hele.
Derfor er du altid velkommen til at kigge indenfor.
Der er kaffe på kanden og
mulighed for at få en snak
med en af kirkens ansatte eller frivillige.
I Kastrup Kirke sker der
altid noget. Du kan læse
om vores mange forskellige
tilbud her på hjemmesiden,
eller tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du får nyheder
og arrangementer direkte i
din mailboks.
Du kan læse mere om
selve kirken, vores kunst, kirkecentret og kirkegården på

www.kastrup-kirke.dk
Her kan du også finde kontaktoplysninger på kirkens
ansatte og menighedsrådet.

Gudstjenester ...
i Skelgårdskirken

Maj
Søn. 1.
10.00 Karen Giødesen
Tor. 5. Kristi Himmelfartsdag
10.00 Mehlsen
Lør. 7.
10.00 Konfirmation

Skelgårdsskolens 8C Giødesen
12.00 Konfirmation
Skelgårdsskolens 8D Giødesen
Søn. 8.
10.00 Poul Bo Sørensen
Søn 15. Pinsedag
10.00 Højmesse Poul Bo
Sørensen
Man. 16. 2. pinsedag
9.00 Kort pinsegudstjeneste
Karen Giødesen
11.00 2. Pinsedag på Femøren.
Gudstjeneste under åben
himmel fælles for Amagers
kirker.

Tor. 19.
10.30 Plejehjemsgudstjeneste
på plejehjemmet Ugandavej
Karen Giødesen
Lør. 21.
11.00 Dåbs-og Familiegudstj.
Poul Bo Sørensen

Vibeke Saxtorph fortæller
selv, at hun maler akvarelbilleder på grund af sin store fascination af akvarelfarverne
og de muligheder, der opstår,
når farverne vibrerer og nye
mønstre og kombinationer
opstår.
Hun udstiller løbende i
kunstforeninger og Kulturhuse og har senest fået 2 billeder antaget på Hvidovre Censurerede Udstilling 2016.

Søn. 8.
10.00 Allan Ivan Kristensen

i Kastrup kirke

Søn. 15. Pinsedag
10.00 Elizabeth Laursen
Søn. 22.
10.00 Susanne Steensgaard

Søn. 22.
10.00 Giødesen
12.00 Rytmisk gudstj.Sørensen
Lør. 28.
11.00 Dåbs- og familiegudstj.
Giødesen
Søn. 29.
10.00 Højmesse Mehlsen

Søn. 29.
10.00 Allan Ivan Kristensen
Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én
af kirkens præster

Maj
Søn. 1.
10.00 Elizabeth Laursen

†

Akvareller i Skelgårdskirken
Vibeke Saxtorph udstiller
malerier i Skelgårdskirken i
maj og juni

Tors. 5. Kr. Himmelfartsdag
11.00 Susanne Steensgaard

Hver onsdag
10.00 morgensang v/en af
kirkens præster.

Min kære skat
Vor elskede mor, søster & moster

Vibeke Saxtorph arbejder
med flere forskellige temaer
og historier som landskaber,
skrotbiler og mennesker såvel som figurer.
www.vibekesaxtorph.dk

Anette B. Østergaard
Klip 12
* 25. februar 1968
er pludselig taget fra os
den 23. april 2016

Kirken inviterer til
reception søndag 5. juni
efter gudstjenesten kl.
11.30 - 13.00. Alle er
meget velkomne.

Vi elsker dig
Bent, Niklas, Frederikke
Susanne, Ole, Phillip & Katharina
Bisættelsen finder sted i Tårnby Kirke
tirsdag den 3. maj kl. 10:30

Schrøders Bedemandsforretning

Senior- og pensionistkalender
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Kristi Himmelfartsdag - lukket. 5. maj.
Grevinden af Bagsværd. Gunilla Legaard fortæller.
12. maj.
OK-dag. Salg af billetter til bustur. 19. maj.
Bustur. Til Kalundborg kirke og restaurant Fjorden.
26. maj. Afgang kl. 10 præcist.
Herefter sommerferie til 8. september.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 4. maj.
Banko. Fredag 6. maj.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 11. maj.
Banko. Fredag 13. maj.
Løvsprings skovtur. kr. 350,- Ons. 18. maj.
Banko. Fredag 20. maj.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 25. maj.
Banko. Fredag 27. maj.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Frokosttur til Sundby Sejl. Tilmelding i Bordinghus.
Onsdag 11. maj
Senior Shop, Dame og herretøj. Fre. 20. maj
Fællesfrokost: Medbring selv madpakken. Øl, sodavand, kaﬀe og kage sælges. Fre. 27. maj kl. 13.00
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
Café: Fællessang med CD afspiller
Fredag 6. kl. 13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Foredrag om Margrethe 1. Lørdag 30. april kl.
10.30. Incl. kaﬀe og morgenbrød - 35 kr.
Shiatsu massage. Mandag 2. maj kl. 8 – 14.
1. gang kun 100 kr. derefter 200 kr. for ½ time.
Tidsbestilling i Pilehaven senest fredagen inden.

Klubben

... for mennesker med demens og deres pårørende.
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-Lykke Ingemann Lund, tlf. 2233
3316.
Cafe-eftermiddag torsdag 12. maj.
Cafe-eftermiddag torsdag 6. juni.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
På skovtur med Hjernesagen ud i det blå. Informationer på www.hoereforeningen.dk eller i Hørelsen.
9. maj.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 23.

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41

DØDSBOBEHANDLING
- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

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

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

TÅRNBY BLADET APRIL 2016 29

Solgården

Betaling af Menorca tur.
Mandag 9. kl. 10.30
Skovtur til Bjørn Wiinblads Hjem - Det blå Hus.
Efterfølgende frokost på bakken.
Torsdag 12. kl. 9.15 - 17.00
Pinsefrokost. Tilmelding er
nødvendig. (Se husavis)
Fredag 13. kl. 12.15 - 15.30
Rundvisning på Christianshavn
Tirsdag 19. kl. 10.30
Vores lille orkester spiller for os.
Fredag 20. kl. 13.30 - 15.30
Seniorshop holder udsalg
Fredag 27. kl. 13.15 - 15.30
5 dages ferietur til Fyn
Mandag 30. – 3. juni

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

Holdet for særlig øvede skal til Italien
Spring Øvede rejser i
sommeren 2016 til Italien
for at deltage i festival for
170 gymnastikhold fra
hele verden. Holdet består
af ca. 25 gymnaster, som
er i alderen 9 til 15 år. Det
er et blandet hold af både
drenge og piger.

Holdet Spring Øvede i KG66
skal til Festival del Sole i
Riccione, Italien
Spring Øvede fra Kastrup
Gymnastikforening af 1966,
KG66 er, som navnet antyder,
et hold for springgymnastik.
Holdet består af ca. 25 gymnaster, som er i alderen 9 til
15 år. Det er et blandet hold
af både drenge og piger.
Holdet er et delvist lukket

hold. Det betyder, at der afholdes optagelsesprøve ved
sæsonens begyndelse og trænerne udvælger nye gymnaster efter talent, personlighed
og motivation.
Holdet har bestået i en årrække, men har i de sidste par
år hævet niveauet. Samtidig
er holdet begyndt at deltage
i opvisninger, samlinger og
stævner, primært i Københavnsområdet.

Spring Øvedes opvisninger
består af springserier i højt
tempo og rytmiske indslag/
dans.

Præsentation af festival
Festival del Sole er en uge
med “gymnastik for alle”. Det
vil sige, omdrejningspunktet
for festivallen er opvisninger
med alle former for gymnastik. Spring Øvede deltager
med deres opvisninger med
springserier og dans.

I 2016 har festivalen sat
en øvre grænse på 170 hold
(omkring 5.000 deltagere),
og allerede i november 2015
begyndte de første hold at
komme på venteliste. Spring
Øvede havde naturligvis allerede i god tid sikret sig en
plads. De 170 hold kommer
fra mere end 30 lande, f.eks.
Italien, Danmark, Brasilien,
Sydafrika og Sydkorea. Det er
primært hold med unge gymnaster, men voksne, ældre og
handicappede er også repræsenteret.
Under festivalen vil Spring
Øvede som alle andre hold
give to opvisninger á 10 minutter. Der er mulighed for
en tredje, hvis festivalens ledelse skønner, at opvisningen
er af høj kvalitet.

Aktiviteter som koster
Det er ikke gratis at deltage i
Festival del Sole. Der er udgifter til dragter, transport, ophold og selve festivalen. Holdet (trænere, gymnaster og

forældre) har taget en række
initiativer for at tjene penge.
Pengene dækker ikke alle omkostninger, men aktiviteterne
giver et godt tilskud.
Holdet har i december uddelt kalendere for en lokal
ejendomsmægler. Endvidere
har holdet åbnet KG66s lækre hal, så Amagers børn kan
prøve springgymnastik under
vejledning af Spring Øvedes
dygtige gymnaster. De fem
første gange har mellem 70
og 115 børn besøgt Spring
Øvede og 21. maj og 4. juni
2016 slår holdet igen dørene
op kl. 16.30.
For voksne har holdet afviklet bankospil og en del lokale virksomheder donerede
gevinster, herunder Fysiq
(Kamillevej), Bryg Selv, Frisør
Sarah, Vivino, Nabby, Vaavud
og Øens Kaffe.

Oplev holdet
Spring Øvede er et opvisningshold og holdet deltager
i 56 opvisninger om året. I
2015 blev det til opvisninger
bl.a. i DGIbyen, Sommerland
Sjælland og SpræliHavnen.
Det er muligt at opleve holdet ved Ørestad Bjergløb 5.
juni 2016.
tsp
LINKS Kastrup Gymnastikforening af 1966: http://
www.kg66.dk
Festival del Sole: http://
www.festivaldelsole.it/en

de Tårnbys løftere sig til seks
guldmedaljer og 2 sølvmedajler samt et hav af nye danske
rekorder.
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Styrkeløftere i kamp
Tårnby Styrkeløfter Klub
stillede med ikke færre end
12 løftere til DM Klassisk uden udstyr
Klubbens nye håb, 17-årige
Magnus Pedersen, stillede
op i sub-junior rækken i 74
kg klassen. Her var der kamp
om den danske rekord i både
squat, bænkpres og dødløft.

Selvom Magnus ikke tog
mesterskabet klarede han
sig godt i alle tre discipliner.
Han vandt sølv i alle tre discipliner og løftede samlet
405 kg, som gav en sikker 2.
plads. Han bliver spændende
at følge fremover.
I Master rækken blev Tårnby bedste klub og ialt hente-

T
Tårnby
Bladet bringer gerne artikler og information
fra sportens verden, men det kræver, at der
findes korrespondenter i klubberne, som kan give
os et praj, når der sker noget interessant.
Ring til redaktører på 32 509 290 og hør
nærmere. Telefontider: Se kolofonen side 2.

Mickel gjorde det igen
Mickel Dahl vendte sidst i
april hjem fra Spanien med
en bronzemedalje om halsen.
Den fik han ved EM for juniorer, da han forsvarede sin 3.
plads i dødløft fra sidste år.
Mickel satte ny personlig
rekord i squat og klarede sig
også godt i bænkpres. I dødløft , der var Mickels favoritdisciplin fastholdt han sin
bronzeplacering fra sidste år
og med ialt 690 kg blev nummer fem i den samlede konkurrence.
bbark

Mickel Dahl i konkurrence i
Spanien tidligere i år. Foto:
trainingday.dk

17-årige Magnus Pedersen fra Tårnby Styrkeløfter Klub vandt
sølv ved danmarksmesterskaberne i april.

Skøjteskolen/Superman ved sæsonens afslutning. Forrest trænere Sidse og Line

Flot afslutning - også i Paris
Tårnby Skøjte Klub har haft
en fantastisk sæson, og
klubben sluttede imponerende af med tre guldmedaljer ved den sidste konkurrence i Paris
Klubben sendte ti eliteløbere
til Paris, men med forældre,
træner og hjælpere blev det
til en delegation på tyve.
Det var en international konkurrence med mere end 350
deltagere, men også ved en
sådan kan TSK blande sig med
alle de store skøjtenationer.
Stemningen var høj i Paris med alle de mange nationaliteter. Det summede af
spænding, for alt var nyt og
ingen kendte de udenlandske
konkurrenters niveau. Der var
flag og bannere og alt foregik
på fransk. Det var lidt af en
udfordring i forhold til point
og placeringer, men deltagerne fandt hurtigt ud af, at
”première place” – var en første plads, eftersom TSK fik tre
af slagsen.
Klubbens yngste deltager

Natalee Rasmussen på bare
8 år løb fejlfrit og med hele
seks points ned til sin nærmeste modstander – en overlegen flot guld pokal blev det
til.
Der var hård konkurrence
for Johan Bloch Arrias på 11
år, men med et sikkert program stod også han øverst på
skamlen.
Annika Skibby på 13 år fik
guld i sin række med næsten
2,5 points til nærmeste konkurrent og efter et spektakulært smukt løb.

Klubbens deltagere fik
mange gode oplevelser med
fra Paris, ikke kun på isen. Der
var masser af tid til fællesspisning, shopping og sightseeing. På broen ved Seinen
med alle kærlighedslåsene,
blev der naturligvis også
hængt en TSK-hænglås, så turen til Paris blev foreviget.

Fest hjemme
Er der noget TSK kan er det
at skabe hyggelige og flotte
rammer for alle. Og hjemme
i hallen ventede resten af

Annika får de sidste instrukser af cheftræner Michael
Tyllesen. Der var spænding inden hendes program. Også det
danske flag ses i baggrunden.

de over 100 medlemmer på
at komme i gang med deres
store afslutningsshow Hollywood on Ice. Det foregik i en
fyldt hal, flot iscenesat med
alt hvad Hollywood kan præstere. Masser af stjerner, rød
løber, Oscar´s og talrige flotte
dragter og kostumer, god musik og fine kulisser og endda
en sportsvogn. Med personer
lige fra Marilyn Monroe, Charlie Chaplin til James Bond. Og
alle blev godt underholdt i
den flot pyntede gamle skøjtehal.
Men her stoppede klubben
ikke. En sidste onsdag i sæsonen blev alle klubbens sejre
fejret med en fællesmiddag
med næsten 100 tilmeldte.
Sæsonen bød på i alt 48 funklende medaljer og pokaler, 22
guld, 11 sølv og 15 bronze. Et
flot DM på hjemmebane og
deres 26. Flyver Cup.
Det seneste er, at TSK´s
piger er nomineret med musikvideoen ”Giving up The

Natalee, Johan og Annika
der repræsenterede
Danmark i Paris.

Ghost”, hvor de medvirkede, ved Nordic Music Video
Awards i kategorien ”Best Actor Perfomance”. En rigtig flot
værdig afslutning, som alle i
TSK kan være stolt af. bbark

Guld på is i Paris. Annika
øverst på skamlen.

Tårnby Bladet kan desværre ikke bringe løbende resultater, men gerne
historier fra stævner og andre sports-oplevelser
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Fremover omdeles Tårnby Bladet på én dag, så næste udgave af Tårnby
Bladet kommer fredag 27. maj og dækker redaktionelt juni 2016.
Deadline er allerede mandag 23. maj 2016 kl. 10 formiddag.

Åbent hus i den
Kom og se den nye Royal Arena i
Ørestaden, som holder åbent hus på
byggepladsen i weekenden 7. – 8.
maj for lokalbefolkningen og andre
interesserede
Tekst: Jesper Israelsen
Fotos: Kurt Pedersen,
Amager Foto Klub

Det er store forhold, der gør sig gældende i den nye multiarena. Det samlede
areal er på intet mindre end 35.000 kvadratmeter, så det er intet problem at
køre to kæpekraner ind på gulvet .

Direktør for operatøren Danish Venue Enterprise, Dan Hammer forklarer,
hvordan de 18 store VIP-bokse skal indrettes. Her kan virksomheder,
sportsforeninger og andre interessserede leje sig ind.

Hvis du er interesseret i byggerier af
den mere storladne slags, skulle du
tage at sætte et stort kryds i kalenderen næste weekend 7.-8. maj. Der
inviterer bygherren Arena CPHX P/S
nemlig til åbent hus i den nye multiarena på Hannemanns Allé i Ørestaden, hvor alle interesserede kan
komme og ved selvsyn kigge nærmere
på det kæmpemæssige byggeri, som i
hvert fald udvendigt efterhånden er
ved at tage form.
Årsagen til den noget royale overskrift hentyder alene til benævnelsen
”Royal Arena”, som bliver multiarenaens fornemme fremtidige navn. Det
skyldes ikke, at de kongelige på nogen
måde er involveret i projektet, men
det faktum, at bryggerikoncernen
Royal Brewery A/S er sponsor på projektet. Og så ligger multiarenaen meget passende lige ved siden af Hotel
Crown Plaza. Så kan de jo være fælles
om det kongelige tilnavn.

Masser af henvendelser
- Vi får rigtig mange henvendelser
hver dag, om vi vil tage imod besøg
fra alle mulige grupper, foreninger og
erhvervsorganisationer, som gerne
vil se byggeriets fremskridt, fortæller Arena CPHX’s bestyrelsesformand
Bent Frank og fortsætter:
- Men vi er desværre nødt til at afvise, for vi erkender, at vi er lidt pressede tidsmæssigt, så vi kan ikke tillade os at rive bare en enkelt arbejdsdag ud af kalenderen. Derfor har vi så
valgt at holde åbent hus en weekend
i stedet, hvor der ikke ar-
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Der er publikumstribuner i tre niveauer - eller nærmere fire, hvis man tæller
de 13 forreste flytbare rækker i gulvniveau med.

Fakta om Royal Arena

- Royal Arena opføres af Arena CPHX P/S, der ejes af Københavns Kommune og
Realdania med hver 50 procent.
- By & Havn, der er grundejer, indgår som samarbejdspartner i projektet og bidrager ved at stille et grundareal til rådighed for arenaen.
- 3XN står sammen med HKS architects, Arup, ME Engineers og Planit-IE bag
designet af Royal Arena, der er udtryk for en stærk skandinavisk designtradition,
hvor kvalitet, funktion og form går op i en højere enhed.
- Med opførelsen af Royal Arena kommer København på linje med andre store
byer som Hamburg, Berlin og Stockholm. Det forventes, at Royal Arena vil tiltrække en bred vifte af kulturelle og sportslige arrangementer.

Bestyrelsesformand Bent
Frank afprøver her med
stor tilfredshed en af
de efter sigende meget
behagelige tribunestole.
VIP-stolen til højre var
desværre ikke spændt
fast, så den var der ikke
mulighedhed for at
prøvesidde.

bejdes på byggeriet, forklarer han.

Ikke så stor som Parken
Arenaen har plads til 15.000 tilskuere
ved koncerter og 12.500 ved sportsarrangementer, hvor gulvet skal være
frit. Der er således 2.500 fleksible
sæder. Men arenaen som sådan er
fleksibel fra til 3.000 til 15.000 pladser alt efter behov og arrangementets
karakter.
- Størrelsen er bevidst besluttet
til maksimalt at kunne huse omkring
15.000 tilskuere. Det er nogenlunde
den samme størrelse som ”Boxen” i
Herning og andre europæiske arenaer,
uddyber bestyrelsesformanden. Arenaen ejes af Københavns Kommune
og RealDania, som hver ejer 50 procent.
Kæmpemæssigt byggeri
Royal Arena er et byggeri på samlet
35.000 kvadratmeter, og det kommer
efter planerne til at koste 1,4 milliarder kroner. Som nævnt er der tale om
en såkaldt multiarena, der kan bruges
både til store koncerter, sportsbegivenheder, turneringer og andre arrangementer og events af forskellig størrelse. Der bliver også et stort og fleksibelt udeareal, som vil være åbent for
lokalområdets beboere og andre, der
kigger forbi.
Arenaen skal på nuværende tidspunkt foreløbig lægge hal til EM i
kortbanesvømning og VM i ishockey i
2018 og forhåbentlig også VM i herrehåndbold i 2019. Men det kunne også
være motocross, beachvolley, cirkus,
eller hvad man nu kan tænke sig.
- København har som hovedstad
manglet en arena, så det vil styrke
hovedstadens image og attraktionsværdi at få en arena, som kan tage sig
af de events, som andre koncerthuse
og stadions ikke dækker.
- Det får vi nu, fortæller en stolt
Bent Frank, som forventer at kunne

kongelige arena
overdrage nøglerne til arenaens kommende operatør 1. december i år. Det
bliver Danish Venue Enterprise A/S
med direktør Dan Hammer i spidsen,
der skal stå for den daglige drift, og
dem er der indgået en 30-årig lejekontrakt med.
Det er arkitektfirmaet 3XN, der har
stået for designet af arenaen, og det
rådgivende ingeniørfirma COWI Consult har været med på den tekniske
side af byggeriet, som har været tre år
undervejs siden byggestart.

kan der køres en transportabel tribune ind, så der er publikum hele vejen
rundt.
Spærene er 100 meter lange og
20 meter høje, og det tungeste vejer
300 tons. Man har gjort meget ud af
akustikken og af støjisolering af bygningen, så man generer omgivelserne
mindst muligt. Således er der en halv
meter isolering på taget, og indvendigt er der perforeret loft og polstrede
stole, som er med til at gøre akustikken god – forhåbentlig.

Stole i alle klasser
Multiarenaen består groft sagt af tre
etager eller niveauer, om man vil. Der
bliver 13 fleksible stolerækker nederst mod gulvet, som kan trækkes
tilbage, når der er brug for et større
gulvareal. Herefter et antal faste stolerækker.
På det midterste niveau kommer
der 18 VIP-bokse med både restauranter og caféer til særligt inviterede
gæster. På øverste niveau kommer alle
”cowboyrækkerne” med faste stole –
forventeligt nok dem med de billigste
billetter. Men alle sæder er polstrede
– både for behagelighedens skyld og
ikke mindst fordi stolene udgør en
vigtig del af multiarenaens akustik.

Cykelvenlig multiarena
Der er specielt til arenaen blevet
etableret en gang/cykelbro over motorvejen fra Metrostationen, og i det
hele taget er det meningen, at publikum mestendels skal komme via Metroen eller på cykel. Der er i hvert fald
kun planer om at etablere 300 parkeringspladser ved selve arenaen og 60
VIP-parkeringspladser. Til gengæld
forventes der at være 5.000 cykelparkeringspladser i området. Det skal dog
nævnes, at man vil kunne finde en del
nærliggende
betalings-parkeringspladser – blandt andet i Fields, ligesom der efter planerne skal etableres
tre parkeringshuse i området.
Efter planerne åbner Royal Arena
dørene for publikum i løbet af første
kvartal af 2017.

Indrettet til sport og koncert
Som nævnt er det meningen, at arenaen også skal kunne bruges til koncerter. Derfor er der kun tre faste sider.
Den ene ende ud mod Hannemanns
Allé er beregnet til scene og med
porte ud til 1800 kvadratmeter overdækket areal, hvor lastbiler kan køre
til og fra med udstyr. Der er blandt
andet en sluse, så man kan få ting ind
under koncerterne. Hvis det er sportslige arrangementer, der skal afholdes,

Bestyrelsesformand Bent Frank forklarer om styrken i gulvet i arenaen, der
er forberedt for afholdelse af svømmestævnerne og til vægten af de mange
tons, som vandet i bassinerne vejer.

Det er nødvendigt, at man tilmelder
sig til åbent hus-arrangementet den
7.-8. maj på forhånd.
Det kan ske via hjemmesiden:
www.arenacphx.dk

Den ende af Royal Arena, der vender ud mod Hannemanns Allé, er forberedt
til scene, hvor udstyret kan køres direkte ind på scenen fra et 1800
kvadratmeter overdækket losse- og lasteområde til lastbiler. Hvis det er
sportsarrangementer, kommer der en mobil tribune med ekstra stole.

Flere fakta om Royal Arena

- Designkriteriet har været, at Royal Arena skal kunne rumme cirka
15.000 gæster ved koncerter og op
til 12.500 til sportsarrangementer.
Arenaen kan automatisk skaleres ned
til en kapacitet på omkring 3.000.
- Royal Arena får et dedikeret og
eksklusivt VIP niveau for arenaens
kommercielle samarbejdspartnere.
- Danish Venue Enterprise A/S, der
er et selskab under Live Nation Entertainment, er operatør på Royal Arena
og vil efter byggeriets afslutning stå
for driften af arenaen. Danish Venue
Enterprise forventer, at der vil blive
afholdt op til 60-80 arrangementer
om året.
Se mere på www.arenacphx.dk
Her skal man også tilmelde sig
åbent hus arrangementet 7.- 8. maj.
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Facaden på Royal Arena tager mere og mere form. Den er beklædt med store lameller af canadisk akoyatræ, som
er et meget vejrbestandigt materiale.

Idrættens prisværdige 2015
Ved en sammenkomst i rådhusets kantine blev sidste
års idrætslige prisvindere
udpeget og hædret. Der
uddeles tre priser og Tårnby
Kommunes Æresmedalje for
Idræt gik for tredje gang til
nu 19-årige Amalie Dideriksen fra Amager Cykle Ring
Af Terkel Spangsbo
Foto. Jesper Skovbølle,
Amager Fotoklub

Borgmester Henrik Zimino
læste op af Amalie Dideriksens imponerende resultatliste fra 2015.
U23 Europamester i 3000
meter individuelt forfølgelsesløb (i ny dansk rekord).
U23 Europamester i Omnium
(samlet efter 6 discipliner), og
sølv ved elite Europamesterskaberne i Omnium (hos de
voksne). På landevej er Amalie
i 2015 blevet både Sjællandsmester og Danmarksmester
(for andet år i træk) i linjeløb
for Elite damer, og vundet DM
bronze i enkeltstart, for blot
at nævne de vigtigste.
Amalie Dideriksen er nu seniorrytter og med status som
professionel rytter på det hollandske hold Boels Dolmans
Pro Cycling.
- Amalie er en ukrukket,
beskeden og sympatisk kammerat, som altid har tid til en
snak med de andre ryttere.

- Til trods for at Amalie er
blevet en international stjerne, deltog hun i foråret 2015
på Amager Cykle Rings træningslejr i Kalundborg sammen med næsten 100 ryttere
fra klubben, lige fra børn og
unge til motionister og elite.
Da der i efteråret 2015 blev
afholdt
samlingsweekend
på Amager for landets pigeryttere, deltog Amalie med
foredrag, fremvisning af sine
trøjer og VM-medaljer og
autografskrivning.

Endelig til Inge
Årets idrætsleder 2015 blev
Inge Abildgaard fra Kastrup
Gymnastikforening af 1966.
I en forrygende veloplagt
tale fortalte kulturudvalgsformand Einar Lyduch om Inge
Abildgaards indsats for KG66
ikke bare i 2015 men i en halv
menneskealder. Han sagde
blandt andet:
- Allerførst vil jeg gerne
sige tillykke med de snart 50
år til november. I er en markant forening her i Tårnby og
ikke mindst du er kendt som
en ildsjæl. Du er Kastruppige
og elev fra Skottegårdskolen.
Det nævner jeg fordi det var
jo John Munkløv, der dengang
stiftede foreningen og lille
henrivende Inge fra 4. klasse
gjorde som så mange andre
piger dengang: Sang i skolekor og gik til gymnastik.
- Dit utrættelige gå-på-

Ved festligheden i Rådhusets kantine underholdt denne
fløjtetrio fra Tårnby Musikskole. Fra venstre: Lea Josefsen ,
Anna Hjerrild, Linea Jørgensen. Deres lærer på musikskolen
er Irene Spranger.

mod, din evne til at forhandle
og finde gode løsninger, din
evne til at samtale med forældre, der har noget på hjerte,
ender altid med gode og positive resultater. Du har været
formand siden 2005, så der er
lagt mange årsværk her.
- KG66 har siden indvielsen
af den nye flotte gymnastikhal på Kamillevej udviklet sig
til at være en af Danmarks
største og bedste gymnastikklubber med omkring 800
aktive gymnaster. Det stiller
krav til planlægning og logistik at drive én så stor klub.
Alligevel er KG66 en klub,
der rummer mangfoldighed
med plads til alle. Du er katalysatoren, der sørger for, at
alle har det godt og føler sig
velkomne i klubben, lige fra
mindste pusling til elitegymnasten.

Jernpizzaens super fund
Formand for Kastrup Tårnby
Idræts Sammenslutning Jørgen
Jørgensen
overrakte
prisen til Lisa Brix fra Tårnby
Atletik Club og sagde blandt
andet:
- Prisen Årets Fund 2015
går til en ung kvinde, som har
kæmpet sig frem inden for en
sportsgren, som man umiddelbart ikke anser, som en af
de mest almindelige.
- Lisa Brix er diskoskaster
og uanset om du, Lisa, kalder
det for en flyvende tallerken eller en jernpizza, så er
diskoskast en hård disciplin,
hvor det handler om at kaste
en tung linseformet skive, så
langt som muligt. Disciplinen
indgik i den klassiske femkamp, pen-tath-lon ved de
antikke Olympiske Lege.
Ved junior europamesterskaberne i Sverige blev det til
en historisk finaleplads. Det
blev også til en sølvmedalje
ved danmarksmesterskaberne for seniorer, hvor Lisa blev
slået med blot 68 cm. Senere
blev det til guld ved de nordiske mesterskaber for U20
med et kast på 48,92 meter,
hvilket var over en meter længere end nummer to.

Borgmester Henrik Zimino og cykelrytter Amalie Dideriksen.
Amalie er en ukrukket, beskeden og sympatisk kammerat,
som altid har tid til en snak med de andre ryttere, sagde
borgmesteren.

Lisa, vi ved, at du ved siden af din diskoskarriere også har
en uddannelse, som du gør færdig til sommer. Jeg må sige,
at når man er i stand til både at nå træning - og passe sin
uddannelse - ja, så ved man hvad man vil, sagde Jørgen
Jørgensen, KTIS til diskoskaster Lisa Brix. Og nej: Jørgen
Jørgensen sidder ikke ned.

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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Einar Lydych, formand for kulturelt udvalg holdt festtalen
for Inge Abildgaard, formand for KG66., som modtog årets
idrætslederpris. Han fremhævede blandt andet, at det stiller
krav til planlægning og logistik at drive én så stor klub.
KG66 har siden indvielsen af den nye flotte gymnastikhal
på Kamillevej udviklet sig til at være en af Danmarks største
og bedste gymnastikklubber med omkring 800 aktive
gymnaster.

Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup

Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Tlf.: 3253 5535

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Bestyrelse søges
Ny lokalafdeling skal styrke
skøre knoglers sag, men det
kræver frivillige
Det kunne hedde Haves: Medlemmer. Ønskes: En bestyrelse
Osteoporose Foreningen vil
styrke indsatsen mod knogleskørhed gennem etablering
af ny lokalafdeling, som skal
dække Vestegnen samt Dragør og Tårnby.
Ifølge Sundhedsstyrelsen
har cirka 550.000 danske
mænd og kvinder knogleskørhed (osteoporose), heraf
alene næsten 30.000 mennesker, der lever med nedsat
knoglestyrke i Vestegnen,
Dragør og Tårnby.
Osteoporose
nedbryder
langsomt knoglemassen, så

man gradvist får større og
større risiko for at brække
sine knogler. Sygdommen er
lumsk, idet man ikke mærker
noget til den, før man får et
eller gentagne brud på eksempelvis rygsøjle, underarm,
hofte eller lårben. Derfor er
knogleskørhed underdiagnosticeret og kun cirka 132.000
danskere er i behandling.
Med henblik på at øge
kendskabet til sygdommen
blandt disse mange mennesker vil Osteoporose Foreningen gerne i kontakt med
borgere, som er interesserede
i at medvirke til at få en ny lokalafdeling op at stå.

Lokal indsats gør forskellen
Osteoporoseforeningen har
godt 12.500 medlemmer, som

er tilknyttet 21 lokalafdelinger, hvor frivillige ildsjæle
gør et vigtigt stykke arbejde
med at støtte mennesker med
knogleskørhed eller arrangere borgermøder, hvor læger,
diætister og andre kommer
og holder foredrag.
- Efterhånden kan vi imidlertid konstatere, at lokalafdelingen i hovedstadsområdet er blevet så stor, at vi med
fordel kan splitte afdeling Hovedstaden op i to. Derfor vil vi
etablere en ny lokalafdeling,
som kan dække Vestegnen,
Dragør og Tårnby, så snart vi
finder nogle frivillige, som
har lyst til at tage del i de
spændende opgaver, siger
landsformand Ulla Steen
Knappe.
Etableringen af den nye
lokalafdeling forudsætter, at
der kan findes 4–7 frivillige til
lokalafdelingens bestyrelse.

- Vi har brug for enhver,
som har lyst til at yde en
indsats, og vi lover at bakke
op, så den nye lokalafdeling
kommer godt i vej. Til lokalbestyrelsen har vi brug for en
formand, en sekretær og en
kasserer, men herudover vil vi
gerne høre fra alle, der kunne
være interesserede i at træde
til indimellem, det kan være

i forbindelse med afvikling
borgermøder. Man bestemmer selv omfanget af sin indsats, fastslår Ulla Knappe.
tsp
KONTAKT: Landsformand Ulla
Knappe telefon 8613 9125.

45 mio. kr til Danmarks ildsjæle
Realdania står med 45 mio.
kroner over de næste to år
bag en ny ansøgningsmulighed for alle ildsjæle, der arbejder frivilligt og passioneret med at udvikle nye rammer om fælleskab og aktiviteter i deres lokalsamfund.
Overalt i landet knokler
tusindvis af ildsjæle for det,
de brænder for, og sammen
udvikler de nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder.
Ildsjælenes engagement skaber stolthed, sammenhold og
livskvalitet og fører til varige
og bæredygtige forandringer i de lokalsamfund, som
ildsjælene er en del af.

Med opbakning i form af
inspiration, faglig viden og
økonomisk støtte til en meget lang række ildsjæleprojekter har Realdania målrettet støttet frivillig skabertrang siden 2011. Nu bygger
kampagnen
Underværker
videre på de gode resultater
med en åben invitation til
alle, der arbejder frivilligt og
passioneret for at skabe livskvalitet i det byggede miljø.

Nye projekter søges
Realdania har afsat 45 mio.
kr. til konkret projektstøtte.
Projekterne vil løbende blive
udvalgt blandt de ansøgnin-

ger der oprettes på www.underværker.dk over de næste
to år. Samlet forventes op til
80 store og små projekter at
modtage støtte fra kampagnen Underværker.
Det kan være nye eksperimenterende løsninger for
bæredygtigt byggeri. Udvikling af nye rammer om sociale aktiviteter og for dem med
særlige behov. Gamle bygninger, som indrettes til nye
formål. Eller helt nye steder,
som skabes med det lokale
fællesskab for øje – både i
byen og på landet.

Cirkus i storm
Vinderne i Tårnby Bladets
net-konkurrence om billetter til Cirkus Baldoni

• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toliet • Bad • Vand •

Tage Bruun
50 90 85 07
Er maling en plage?
Så ring til Tage!

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

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk
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Med meget kort varsel fik
Tårnby Bladet et antal fribilletter til Cirkus Baldonis forestillinger i Dragør og Tårnby.
Vi satte hurtigt en konkurrence i gang på vores nyhedsavis på www.taarnbybladet.
dk og vinderne blev Sønderkær, Hyben allé, Kempf, Vorgodvej, Jensen, Havndalvej,
Kegnæs, Siamvej.
Vejret snød cirkus, så der
blev ingen forestilling i Tårnby. Weekendens hårde blæst
tvang Baldoni til at blive på
festpladsen ved Færgevej i
Dragør og i øvrigt tøjre teltet til tre af deres store lastvognstog.
Selve forestillingen var en
af Baldonis bedste i flere år
med et interessant valg af
artister fra de dristige i fiskenettet under telttaget til et
episk ballet/balance-akt.
Klovnen Danilo nåede nye
højder i komik, blandt andet
hvor publikum blev inddraget

i afspilning af Kejservalsen.
Publikum skulle mase bobleemballage i takt til musikken,
mens Danilo dirigerede.
tsp

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

MOTHER’S DAY

Mors Dag nærmer sig med hastige
skridt, og vi følger fire fantastiske
mødre og ”farmødre”.
Sandy er single mor og stadig lidt
lun på sin eksmand. ”Mr. Mom”/
Bradley har for nylig mistet sin
kone og prøver at finde sig til rette
med rollen som både far og mor,
mens Jesse ikke har talt med sin
mor i flere år. Tv-værten Miranda
gav sit barn væk som ung, og har
aldrig set hende siden.

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270

fugle, næsten altså er et paradis
på jord, hvor Red, en rød fugl med
et matchende temperament, den
lynhurtige Chuck og den flygtige
Bomb altid har været anset som
outsidere. Men deres ø invaderes
af mystiske grønne grise ...
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

© Filmcompagniet

© Ron Batzdorﬀ

Filmoversigt

© UIP

Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

EN-TO-TRE-NU!

Vi finder endelig ud af, hvorfor
fuglene egentlig er så vrede: På en
øde ø, der udelukkende er befolket
med lykkelige, men ikke flyvende

Cecilie og Jeppe er helt opslugt
af hinanden, men tanken om at
Cecilie og ham ikke kan være
sammen for evigt hviler i deres
sind. Kan kærligheden overleve
alt? Døden er imod deres
blomstrende følelser. Men at leve
er at turde dø, så det unge par
tager chancer med livet, udfordrer
skæbnen både med humor og
sorg. De VIL leve her og nu.

10 års dagen ...

... er i år 7. maj, hvor alle
der fylder 10 år i 2016 kan
komme gratis i biografen! Vi
fejre dagen med forpremiere
på DEN LILLE PRINS og viser også
KUNG FU PANDA 3 og BAKKEKØBING DET STORE OSTERÆS. Alle tre film er
med dansk tale.
FOR PRE MIE RE

omfavner sin barndom og erfarer, at
kun med hjertet kan man se rigtigt. Det
væsentlige er usynligt for øjet.

Bakkekøbing-Det store
Osteræs
Det store opgør mellem Bakkekøbing
eller Slidre skal stå ved det
traditionsrige racerløb,
det store Osteræs.

Kung Fu Panda 3

© Scanbox

© UIP

ANGRY BIRDS

X-MEN: APOCALYPSE

Da Apocalypse vågner efter
tusinde af år, er han skuﬀet
over den verden, han oplever,
og rekrutterer et hold af stærke
mutanter, deriblandt den
modløse Magneto, for at udrydde
menneskeheden og skabe en
ny verdensorden, som han kan
regere. Verdens skæbne hænger
i en tynd tråd, og Raven må i
samarbejde med Professor X lede
en gruppe af unge X-Men for at
stoppe deres værste fjende og
redde mennesket fra udslettelse.

© Filmcompagniet

I en meget voksen verden bor en lille
pige med sin mor og forbereder sig på
at blive en god voksen.
Deres nabo, Piloten, inviterer pigen
indenfor i et helt særligt univers, hvor
alt kan ske - det sted hvor Den lille
prins fra Antoine de Saint-Exuperys
historie lever.
Nu begynder en magisk og
betydningsfuld rejse, hvor den lille pige

30/4 – 1/5:
5 – 8/5:

kl. 15.15
kl. 13.00

fr. u. 7

JUNGLEBOGEN – 2D
29/4:
30/4 – 1/5:
2/5:

kl. 17.30
kl. 14.00 + 17.30
kl. 17.30
fr. u. 7
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DER KOMMER EN DAG

29/4 - 2/5:
kl. 17.00 + 19.30
3- 11/5:
kl. 17.30
12 - 13/5:
kl. 19.30
14 – 16/5:
kl. 14.30 + 19.30
17/5:
kl. 19.30
18/5:
kl. 20.30
19/5 - 25/5: kl. 17.30
med danske undertekster t. o. 15

BAKKEKØBING – DET STORE
OSTERÆS med dansk tale

30/4 – 1/5:
5 – 8/5:
14 – 16/5:

kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 12.30

t. f. a.

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

BILLETPRISER
OG RABATKORT

Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år)
60,- kr.
10-turs rabatkort 550,- kr.
(hvert klip betaler for en billet
op til 65,- kr.).
Tillæg ved 3D film kr. 20,-.
Der kan forekomme tillæg
ved hel-aftensfilm, for- og
danmarkspremierer.

BABY BIO

TIRSDAGSBIO

PYJAMAS BIO

18/5: kl. 19.00
Vi læser godnathistorie og
viser en lille film, så tag
pyjamas på, børst tænder og
tag bamse under armen!
For børn fra 3 år, deres
forældre / bedsteforældre og
bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne
fra bogen undervejs.
Arrangementet er et
samarbejde med Tårnby
Kommunebiblioteker og
forventes at tage ca. 30 min.
Gratis billetter.

Da Pos forsvundne panda-far pludseligt
dukker op, rejser den genforenede
duo til et hemmeligt pandaparadis,
hvor de møder en masse morsomme,
nye pandaer. Men superskurken Kai
vil besejre alle Kung Fu-mestrene,
og Po må træne en landsby fuld af
hans klodsede venner til at blive den
ultimative hær af Kung Fu-pandaer!

3/5: kl. 20.30.
Peter Lund Madsen er aftenens
vært og underholder om
Neil Young og spiller en af
hans plader fra sin egen
pladesamling, selvfølgelig på
vinyl på scenen, hvor vi har
stillet et fantastisk anlæg op til
lejligheden.
Billetter á 75 kroner på www.
kulturhusetkastrupbio.dk.

9 – 11/5:
12 – 18/5:

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR - 2D

Forpremiere:

2 - 3/5:
4 - 11/5:

kl. 20.00

kl. 20.00
kl. 20.30

t. o. 11

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

20.00
15.00
15.30
15.00
20.00
17.30
19.30
12.15
19.30

4/5:
5 – 6/5:
8/5:

DEN LILLE PRINS, dansk tale
7/5:

kl. 15.00

fr. u. 7

ANGRY BIRDS - 2D, dansk tale

+ 20.00
+ 20.00
+ 20.00

12
14
17
21
23

+ 19.30

14 – 16/5:
21 – 22/5:

–
–
–
–
–

13/5:
16/5:
20/5:
22/5:
25/5:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
13.00 + 17.00
17.00
13.00 + 14.45 + 17.00
17.00

ANGRY BIRDS - 3D, dansk tale

Danmarkspremiere:

MOTHER’S DAY

kl. 18.00
kl. 20.00

Danmarkspremiere:

Danmarkspremiere:

EN-TO-TRE-NU!
4/5:
5 – 6/5:
7/5:
8/5:
9 – 11/5:
12 – 18/5:
19 – 20/5:
21 – 22/5:
23 - 25/5:

KL. 10.30

10/5: DER KOMMER EN DAG
med danske undertekster
17/5: MOTHER’S DAY

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR - 3D
29/4 – 1/5:

KL. 11.00

10/5: DER KOMMER EN DAG
med danske undertekster
17/5: MOTHER’S DAY

VINYL PÅ SCENEN

DEN LILLE PRINS

KUNG FU PANDA 3, dansk tale – 2D

ÅBNINGSTIDER

kl. 18.00
kl. 15.30 + 18.00
kl. 15.30 + 18.00

kl. 15.15
kl. 15.15

Danmarkspremiere:

X-MEN: APOCALYPSE - 3D
19 – 22/5:

kl. 20.00

X-MEN: APOCALYPSE - 2D
23 – 25/5:

kl. 20.00

Godnat, mor - selvmord på Teater Play
Gamle teatervenner mødes
i prisvindende drama på
Teater Play
Publikum udsættes for de
store karruselture i følelsesregistret, når teatervennerne
Mille Berg, Hans Norbæk Rasmussen og Otto Plantener
Jensen suppleret med Sara
Klein opfører den klassiske
forestilling Godnat, mor, som
trods det dystre oplæg er sjov
og underfundig, så publikum
kommer til at holde af begge
karakterer.
Historien åbnes med, at
datteren Jessie (Sara Klein)
roligt fortæller Mor (Mille
Berg), at hun vil begå selvmord senere på aftenen; hun
vil låse sig inde på sit værelse
og skyde sig med sin afdøde
faders tjenestepistol.
Jessie har planlagt, at de
skal bruge denne sidste aften på at ordne negle, lægge
ting i orden i skuffer og skabe,
afslutte gamle hængepartier
- og få sagt farvel. Mor prøver

på alle måder at få Jessie til at
skifte mening, men Jessie står
fast og har planlagt aftenen
- og selvmordet - i mindste
detalje.

På skødet af skuespillerne
Hele stykket foregår i Mors
dagligstue i realtid. Publikum
er bogstaveligtalt med inde i
stuen som fluer på væggen,
og gennemlever hvert minut
sammen med mor og datter.
Tonen i dialogen er lun, og
fuld af både kærlighed, gemte
frustrationer og familiehemmeligheder.
Den oprindelige opsætningen Night, Mother i 1983
med Kathy Bates og Anne
Pitoniak i rollerne, vandt en
Pulitzer pris, og spillede 380
gange på Broadway i Tom Moores instruktion. Den modtog
desuden fire Tony Awards for
bedste forestilling, bedste
skuespillerinde (begge kvinder), og bedste instruktør.
Night, Mother blev filmatiseret i 1986 med Sissy Spacek

og Anne Bancroft.
Under danske himmelstrøg
har forestillingen været opsat
bl.a. på Det Kongelige Teater
i 1984 med Elin Reimer og
Karen-Lise Mynster, samt på
Himmerlands Egnsteater i
2004.
Godnat, Mor’s kerneproblematik er tidløs, og tager emnet selvmord op på helt nært
hold, med Marsha Normans
intelligente dialog og rørende
personkarakteristikker som
effektive virkemidler.

Medvirkende
Mille Berg (Mor) er uddannet
skuespiller i 1998 og er en af
grundlæggerne af Teater Play
i 2004. Senest har hun spillet hovedrollen i Teater Plays
jubilæums-forestilling Superwoman.
Hun medvirkede i Linda P’s
seneste danmarksturné med
Linda P’s Hovedpine, og skal
også medvirke i den kommende Linda P - Normal? i
efteråret.

Sara Klein spiller datteren
Jessie. Sara blev færdiguddannet som skuespiller fra
skuespillerskolen Ophelia i
2015.
Hun har senest spillet forestillingen Søhesten på Bådteatret.
Hans Nordbæk Rasmussen
er forestillingens instruktør. Han har 30 år på bagen
som instruktør og skuespiller

overvejende på Tårnby Teater.
Otto Plantener Jensen har
været med på Tårnby Teater
i en menneskealder. Han står
for scenografien.
Opsætningen er støttet af
Københavns Scenekunstudvalg og Nordeafonden.
Premiere 30. april. Se mere
på www.teaterplay.dk

Hans Nordbæk Rasmussen er forestillingens instruktør. Hans tog initiativet
til opsætningen, da han så Mille Berg (th.) i hovedrollen som ”Superwoman”,
og de to har i det hele taget gennem mange år forsøgt at finde en forestilling,
der egnede sig til et samarbejde mellem dem. Nu er den her! Sara Klein (tv.)
spiller datteren Jessie.

Alt i låse og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Foto: Ole Gjedved

En foredragsaften om traner og andre
trækfugle trak knap 45 deltagere til
at møde op på en skumringsaften på
Tårnby Naturskole, hvor Foreningen
Norden havde inviteret.
Som foredragsholder havde man
været så heldige at få Eddie Fritze, der
er kendt af ethvert barn, som har oplevet lektioner på Tårnby Naturskole,
til at øse af sin store viden om fugle.
Eddie fortalte om tranernes træk helt

fra Afrika, hen over Danmark til deres
fuorageringsstop ved Hornborgasjön
i Sverige og videre nordover til deres
ynglepladser.
Det var en meget udbytterig aften,
som for flere deltagere var optakt til
en tur med samme forening til Hornborgasjön.
Aftenen sluttede med en rundvisning i Tårnby Kommunes store fuglesamling, som selvfølgelig også indeholder traner.
mona

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed
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Eddie Fritze fortalte

Øverst eller nederst
- that’s (still) the
question

Der er vist udbredt enighed om, at to ingredienser, hvede- og rugbrød, indgår i en ama’r-mad.
Hvad der skal/må være mellem de to slags brød,
er der mange forslag til, men om der er tale om
hvedebrød med rugbrød på eller et stykke rugbrød med franskbrødet/hvedebrødet øverst, kan
få mangen en diskussion til at svinge.
Oftest er det påstand mod påstand og noget
med, at man husker det ene eller det andet fra
sin barndom, hvor en bedstemor altid sagde at,
…! Uden at føre bevis for påstanden.

Ved et tilfælde er Tårnby Bladet faldet over et
sandsynligt svar!
Ama’rbønderne havde jo madpakker med, når
de drog til Amagertorv for at sælge grøntsagerne
i fordums tid. Det havde bønderne fra Slangerup
og Vangede også, men de ama’rbønder var økonomisk bedre stillet end de vestlige og nordlige
kolleger, så de havde råd til hvedebrød, men som
det beskedne folk ama’rbønderne var på den tid,
skjulte de det hvide hvedebrød ved at klaske et
stykke heldækkende rugbrød oven på (pålæg
skjulte de så mellem de to kornprodukter, hvilket
fik dem til at fremstå endnu mere fattige).
Se sådan var man altså dengang på Christian
d. II’s tid.
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- Og næppe var dette skrevet før en af bladets
korrekturlæsere hævder, at det var præcis modsat. De Amagerbønder pralede netop med deres
velstand og derfor flashede de det hvide brød,
som det hedder på nydansk - og så er vi tilbage
til spørgsmålet ”Det er ikke til at se, hvad der er
opad eller nedad”.
Andre bud på det evige spørgsmål?
Redaktionen

NORDEN TIL TRANE-TRÆF. Godt forberedt efter et aftenforedrag på Tårnby Naturskole mødte en gruppe
medlemmer fra Foreningen Norden virkeligheden i trane-land, Hornborgasjön 100 kilometer nord for
venskabskommunen Alingsås. På en firedages tur oplevede de 30 personer guidning af Foreningen
Norden i Alingsås og omegn, rundvisning i Varnhem (kendt fra Arn-bøgerne) og ikke mindst synet af
11.000 traner, som sammen med andre fugle fouragerede ved søen, inden tranerne fortsatte nordpå til
ynglestederne. Foto: Bent Petersen, Foreningen Norden.

KASTRUP HAVN ER VÅGNET EFTER VINTERDVALE. Aktivitetsniveauet på havneområdet er voldsomt
stigende. Sejlerne er vågnet op fra deres vinterhi og pibler op af jorden i takt med forårsblomsterne.
Der vaskes, slibes og poleres til den store guldmedalje, og den store kran har travlt med at sætte både i
vandet. Lørdag den 16. april hejste Kastrup Sejlklub med, ”Det er i dag et vejr” (dog uden trut), standeren
for sæsonens start og Dronning Margrethe. Foto herover: Ole Gjedved. Herunder har Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub fanget havnens mobile kran i funktion på vinterpladserne, som snart ligger øde hen,
mens havnebassinerne er fyldt op.

Jagten på de japanske kirsebær
ne ud, som straks øjnenen
d en læser-aktivitet.
de
urrence Hvem
tager så det
H
lækre
billede af de jalæ
panske
kirsebær-træer,
pa
når
å de
d sætter blomst?
Vi vil kvittere med et kilo søde
danske kirsebær og en flaske Kijafa (hvis de stadig produceres)
for det smukkeste foto.
Send dit bidrag til redaktionen@taarnbybladet.dk mærket
Japansk Kirsebær inden næste
udgivelse.
Vi kan oplyse, at dette foto
er taget på Jacob Appels allé og
en beboer, der har hus indenfor
rammerne oplyser, at hun og
hendes mand netop lod sig beDen stedkendte Redaktion
dåre af blomsterne, da de en 16.
mente, at det syn kunne vi rigemaj så det, der skulle blive deres
ligt matche i Tårnby. Vi har hele
drømmehus i næsten to menneto alléer på hver knap 800 meter
skealdre.
som en kort periode producerer
Så kender vi cirka blomstringset blomsterdække i knap tre metidspunktet. I vores jagt på den
ters højde og som kan måle sig
specifikke gade (for fotografen
med Bispebjergs.
vidste bagefter ikke, om han
Vi misbrugte vores samarhavde været på Snoghøj eller
bejde med Amager Fotoklub og
Jacob Appels allé) talte vi med
sendte selveste formanden Toren beboer, der rejste tvivl om de
ben Jensen ud for at bringe bebispebjergske træer.
viset på herlighederne hjem. Og
- Er de overhovedet japanske?
hvad mødte ham?
Deres er mere hvide i blomsten,
Nøgne træer i fire lange baner
vores er røde?
på henholdsvis Jacob Appels- og
Svar på det følsomme spørgsSnoghøj Alle. Pligtskyldigt sendmål overlader vi også til læserne.
te han resultatet af den mislykVi ses igen under de blomkede mission.
strende kirsebærtræer.
Konkurrence
Det slog imidlertid ikke redaktio-

Fotokon
k

Tårnby har hele to alléer med
japanske kirsebær - Bisbebjerg
har kun en
Redaktionen

Umiddelbart efter bisættelsen
af tidligere statsminister Anker
Jørgensen fra Grundtvigs kirke
på Bisbjerg, blev bydelen igen supereksponeret ved en allé på den
stedlige kirkegård.
Årsagen var, at en bestemt
strækning på kirkegården er omkranset af træer, der blev kaldt
japansk kirsebær og som stod
i overdådig blomst. Brudepar
og japanske (og andre) turister
brændte millioner af pixels af
på selfies og erindringsbilleder
af sig selv eller par/gruppe for
at forevige sig selv i dette pink
univers.

Ørestad Bjergløb

Foreningen Ørestad Sport www.
ørestadsport.dk
arrangerer
Ørestad Bjergløb 5. juni kl. 10 i
Byparken, Ørestad. Deltagerne
opfordres til at blive i området
til afterparty i form af Ørestad
Grundlovsfest.
Alle deltagere, som passerer
målstregen, modtager medalje,
vand og frugt. Der udtrækkes
løbende sponsorpræmier på
deltagernes konkurrencelodder.

Et unikt motionsløb i København med flad natur og stejl arkitektur.

Øl for Grundloven
Efter løbet ca. kl. 12 starter
Bjergløbet’s afterparty – Ørestad Grundlovsfest.
5. juni er som bekendt Grundlovsdag - indbegrebet af demokrati. Derfor har vi inviteret alle
danske folketingspartier til at
levere demokratiske taler.
Grundlovfesten byder også

på livemusik med masser af
musikere – nogen mere kendte
end andre. I demokratiets ånd
anvender vi Ourdio med musikdemokrati, hvor gæsterne stemmer om hvilken sang, der spilles
som den næste.
Restaurant Rasoi tænder op i
grillen med indiske barbequeretter og i fadølsbaren går 5 kr.
af hvert salg til grundlovsfesten
næste år.

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

FODTERAPI

GULV, KØKKEN OG INDRETNING

www.ørestadbjergløb.dk

Fremover omdeles Tårnby Bladet på én dag, så næste udgave af Tårnby Bladet
kommer fredag 27. maj og dækker redaktionelt juni 2016. Deadline er allerede
mandag 23. maj 2016 kl. 10 formiddag.

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby
2770 Kastrup

www.kvik.dk
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SIDSTE SOMMER HOLDT Kongelundgaard
loppemarked for private i haven omkring
gården. Der var stor tilslutning og det blev
nogle rigtig hyggelige dage.
Vi forsøger at lave det til en tradition, at
der i foråret og efter sommerferien, den
første weekend i måneden, skal hygges med
loppemarked og håber naturligvis på god
tilslutning og godt vejr.
Der er åbent for bookning af stande, og
prisen på kr. 50.- pr. stand pr. dag benyttes
til formålet.
Alle private, der har lyst til at deltage, kan
skrive til os eller komme ud i butikken og
booke en stand en eller flere dage, vi holder
åbent i weekenden fra kl 10-16. Der holdes
loppemarked 30/4-1/5 & 4-5. juni, 6.-7.
august samt 3.-4. september.
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