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De små først på
havet

Der gik flag til tops hos ”småbådene” kanoer og robåde
i den gamle lystbådehavn
næstsidste lørdag i marts,
hvor både Roklubben Øresund og kajakklubben Røse
havde standerhejsning. Fælles for de to bådtyper er, at
man sidder udendørs under
sejladsen. Kun få dage inden
var ”isen gået af havnen”, så
bådene kunne stævne ud med
det samme.
De store både med cockpit
og kahytter (i den nyeste lystbådehavn) hejser først flagene sidst i april – det siger ikke
umiddelbart noget om hvem,
der er mest viking-agtig, men
er alene et forsikringsspørgsmål.
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

I skriver alligevel, hvad I vil!
Det var den besked, Tårnby
Bladets redaktion fik fra en
ledende embedsmand på
Tårnby Rådhus, da vi mødte
ind mandag morgen
Kommentar af Terkel
Spangsbo, redaktør

Det gør vi så også – både og.
Vi vælger suverænt, hvilke
emner vi ønsker at tage op,
men til gengæld ønsker vi
også den bedst mulige baggrund for de artikler vi vælger
at skrive.
Men ret skal være ret. Embedsmanden trak straks i
land, men det var da en klam
besked at få at vide, at vi nærmest efter for godt befindende selv digtede historierne.
Hvis det er den karakteristik, der svæver mellem
murene på Rådhuset har det
givet lange udsigter for borgmester Allan S. Andersen, som
i valgkampen og fulgt op med
et større folkemøde lørdag 7.
april, talte for mere åbenhed
og medindflydelse.

Derfor ville vi vide besked
Årsagen til samtalen med
embedsmanden er, at Tårnby
Bladet i snart to år har fulgt
familien Puggaards skæbne
efter familiens yngste datter

faldt om med hjertestop i en
gymnastiktime på Løjtegårdsskolen.
Først skrev vi om den umiddelbare tragedie og senere
fulgte vi familiens kamp for
at indrette sig psykisk og fysisk i villaen på Jacob Appels
allé. Især de sidste artikler var
så klart det vi i fagsproget kalder enkilde-historier, men da
det er kendt, at det offentlige
ikke udtaler sig om enkelt- og
personsager, fandt vi ingen
grund til at kontakte Socialcentret på Tårnby Rådhus.
Da meget nu tyder på, at
familien er ved at finde sig
tilrette og kan afslutte de to
lange mareridts-år rettede vi
henvendelse til centerchefen
i Tårnby Kommune for at få en
samtale om Tårnby Kommunes generelle politik på områder som familien Puggaards.
VI SENDTE OGSÅ vores anmodning om et interview på
mail. Det lød:
- Jeg ønsker et interview
om de generelle regler/beredskaber i tilfælde, hvor en
familie rammes af store sociale hændelser. Spørgsmålene er foranlediget af ”Nanna-sagen” og tilsvarende.
Udover regler og muligheder

ønskes et overblik over antal
og økonomi ved eksisterende
sager. Interviewet vil blive offentliggjort i Tårnby Bladet.
Underskrevet Terkel Spangsbo, redaktør. 40 38 04 50.
Overrasket blev vi, da svaret kom:
- TAK FOR DIN henvendelse.

Forvaltningen
ønsker ikke at
udtale sig om
emnet.

Venlig hilsen Kim Askelund
Madsen, Forvaltningschef, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.
TÅRNBY BLADET MAILEDE: Er
det muligt at få en begrundelse for afslaget og uviljen mod
at fortælle, hvordan Tårnby
Kommune takler voldsomme
sociale hændelser – generelt!
KIM MADSEN SVAREDE: Fordi
jeg har en stærk formodning
om, at det du reelt ønsker at
tale om er en konkret sag. Vi
ønsker ikke at sagsbehandle i
pressen.
Hvis du ønsker at tale om
kommunens politikker må jeg
henvises til borgmesteren eller relevant udvalgsformand.

TÅRNBY BLADET MAILEDE: Til
Kim Madsen og (borgmester)
Allan Andersen
Jeg ville rigtig gerne tale
om en konkret sag, men det
er ikke mit ønske i denne sag.
Både Hanne og Morten Puggaard har - og jeg mener, jeg
har refereret det - spurgt om
de mon var for krævende, om
det var for meget.
Jeg ønsker i denne sag at
beskrive, hvilke mål kommunen har, hvilket beredskab
som er forventeligt og hvad
koster de tunge sager i socialvæsenet egentlig og hvor
mange sager/tilfælde har
Tårnby.
Jeg mener, jeg har vist min
og Tårnby Bladets hæderlighed ved en tidligere samtale
med chef i forvaltningen vedr.
handicap-midler, jeg har i al
fald ikke hørt indsigelser.
Jeg undrer mig virkelig
over, at du formoder noget.
Du kunne have hældt mig ud,
hvis jeg overtrådte den aftale,
du kunne have indgået med
mig før interviewet.
KIM MADSEN SVAREDE: Jeg
har talt med borgmesteren.

Vi deltager ikke i
interview.
Generelt kan det oplyses,
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at vi ikke har nogle politikker
for, hvordan medarbejdere
takler voldsomme sociale
hændelser. De takles konkret
og individuelt.
Så kom opringning fra embedsmanden.
Nu har redaktionen skrevet,
hvad vi ville, men vi har brugt
hver mail ordret.
Vi ville stadig gerne tale
med forvaltningen om blandt
andet omfanget/antallet af
svære sociale tilfælde, hvad
koster det borgerne, hvordan
inddrages de ramte borgere,
men – og vi citerer: De (sagerne. red) takles konkret og
individuelt.

Øst-vest, hvor er bedst
DET SKETE I DE DAGE, da Tårnby Bladet var
ungt og vi var mange, der med hver vores
mening kastede os ud i et ugennemtænkt
projekt. Nok havde vi tænkt, men ikke gennemtænkt og heldigvis for det, så ville det
være meget sandsynligt, at vi havde fundet
på noget andet at bruge fritiden til.

Påskepynt i bussen

Graffiti på busser og tog er 100 procent hærværk efter redaktionens opfattelse. Anderledes stiller vi os til den kreative højtidsudsmykning i en bus 33, som nydes af passagererne. En læser har sendt os dette foto og fortæller, at bussen også var pyntet til jul af anonyme kunstnere.
Vores læser mener, at det var en institution i Kastrup/Taarnby der havde lavet julepynten og som nok også står bag
påske-kreativiteten. Hvad Movia mener er, det ikke lykkedes
at få svar på, måske skal vi bare lade os nøje med, at det
er hyggeligt og sjovt – rykker vi for svar, bliver det sikkert
forbudt.

Bedste oplæser i 7. klasse?

Tårnby Kommunebiblioteker og skolekonsulent i dansk,
Maggi Knudsen, har inviteret samtlige 7. klasser i kommunen til en dyst på oplæsning. At få levendegjort en tekst
gennem oplæsning kan give både rørende og sjove oplevelser for både oplæser og publikum.
En god oplæsning kræver imidlertid kendskab til en række teknikker såsom stemmebrug, kropssprog og tekstforståelse.
Borgmester Allan S. Andersen kommer og byder velkommen, når en repræsentant for hver klasse læser op ved den
store oplæsningsfinale onsdag 4. april i Kulturhuset KastrupBio.
Juryen, der skal bedømme finalisterne, består af historiefortæller Hans Laurens, skolekonsulent Maggi Knudsen og
bibliotekar Lise Lotte Larsen.

MEN VI VAR OPTIMISTISKE og havde nogen
spurgt os, ville vi have erklæret, at vi havde
skabt det ottende vidunder. Det ved vi godt i
dag, 25 år efter, at det ikke var, men stadig er
jeg af den opfattelse, at vi har gjort det godt.
DET MENTE JEG OGSÅ, da jeg med begejstring
tog mod en invitation til at holde et oplæg om
denne arvtager til salig KT-Posten. Hvor, kan
være ligegyldigt, men skaren, der sad bænket
og ventede på de lune retter, der skulle efterfølge mit oplæg, havde i al fald, viste det sig,
rødder i Midtamagers muld.
LAD MIG VÆRE ÆRLIG. Jeg har fået flere og
større klapsalver efter at have spillet Kasper i
Folk og Røvere i Kardemomme by, på det der i
dag er Tårnby Teater. Det var høflige folk, det
var det da og jeg gjorde mig parat til den obligatoriske spørgetid, som de fleste foredragsholdere benytter sig af.
- NU SKAL I ENDELIG SPØRGE OM ALT, sagde
jeg. Tavshed. Så efterfulgte jeg med den gamle joke om, at så måtte jeg jo være kommet
godt rundt om emnet, høhø.
ENDELIG EN HÅND OG ET SPØRGSMÅL. ”Hvorfor hedder det Tårnby Bladet, hvad med os i
Kastrup?”. Den havde jeg ikke set komme. Vi
havde gerne kaldt os KT-Posten men det navn
havde Amagerbladet købt og siden låst inde i
et uoplukkeligt pengeskab.
JEG CRAWLEDE LIDT OM, at vi trods alt udkom
i Tårnby Kommune, som jo godt nok havde
postnummeret 2770 Kastrup, hvilket vel snart
er ligegyldigt, hvad skal det bruges til? Men
det var dagens eneste spørgsmål, som dog
var en øjenåbner for en udefra kommende.
Det anede jeg ikke, at jeg var. Jeg var flyttet
til Tårnby i 1969 og nu skrev vi 1993 og jeg
anede ikke, at Amager Landevej var en Berlinmur. Øst for var man fiskere og glasarbejdere,
vest for var man bønder og urtedyrkere.

Fra Broholms arkiver
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BANK:
Arbejdernes Landsbank
5325 0507711
MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk
www.taarnbybladet.dk
KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus
lidt mere, så bare ring.
REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres
og layoutes af medlemmer af
Tårnby Bladforening.

Terkel Spangsbo, dj.
(ansv. redaktør). Birgitte Barkholt, Mona Gjedved, Ole Gjedved (foto), Anne Palm Henriksen.
ANNONCESALG: Redaktionen og
Mogens Knoblauch 4010 2051 mail eller ring.

43 43 99 00 man.-tors. 8.30-16,
fre 8.30-15.30 eller email diskvalitetost@fk.dk hurtigst muligt efter udeblivelse af blad.
DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 30. marts.
OBS FØRSTKOMMENDE UDGAVE

OPLAG: 23.500.
16.500 husstandsomdeles,
resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset,
Udstillingscenter Plyssen, oa.

herefter er maj, der udkommer
fredag 27. april. Deadline mandag 23. april. Annonce-deadline
fredag 20. april - men ring, hvis
man er senere på den.

TRYK: Provins-Trykkeriet

UDGIVELSESDATOER I 2018:
Juni-udgaven udkommer fredag
25. maj. Deadline lørdag 19. maj
***. Annonce-deadline fredag
18. maj

DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst Forbruger Kontakt tlf.

JEG HAR I SPREDTE GLIMT, men uden at tage
særlig notits af det, oplevet en hjemmefødningånd, som har præget nogle af mine bekendtskaber, men det var så deres hovedpine, at de ikke
vidste, der var en verden udenfor Verona.
VAR JEG HER I KOMMUNEN PÅ TÅLT OPHOLD?
Skulle jeg aktivt slutte mig til øst eller vest,
eller blive virkelig rebelsk og tilslutte mig befolkningen i det ingenmandsland, som Vestamager udgjorde (udgør!).
JEG SAGDE OG SIGER STADIG, at jeg er øbo
og bor på Amager og kun fem minutters cykelkørsel fra Mallorca. Jeg betragter Malmø
som en forstad til min by og kommunens venskabsbyer er ikke eksotiske fjerne byer, men
en del af mit nærområde. Jeg betegner ikke
mig selv som kosmopolit, men tager da altid
indtryk med mig hjem fra de ”fjerne” egne og
jeg tager med åbne arme og ditto sind mod
gæster med anderledes sprogvaner end mine
egne, hvis de skulle forvilde sig til at stoppe
på disse kanter.
SKAL JEG VIRKELIG SVINGE MIG OP i de hellige lianer, så er vi nær og fjern en del af det
samme, det vi kalder tilværelsen. Vi deler
hvad vi har. Om det er en natur som i de nordiske lande eller oplevelser i storbyen nord
på, fortidsmindet i sydøst med gule huse, som
på samme tid er museum og mindelser om en
tid, vi tror, vi genser i Badehotellet på TV2.
JEG VED, at man kommuner imellem skændes
om store udligninger, men det er mit håb, at
folket på gulvet har større ånd og vid og at vi
tåler hinanden, bruger hinandens kvaliteter,
anlæg, natur og menneskelighed, bor hvor vi
helst vil og har råd til og mulighed
for. Mindre dem og os, men bare os
alle sammen.
Og nyd så påsken hvorsomhelst.
Forhåbentlig er vi alle
velkomne alle steder.
Terkel Spangsbo, redaktør.

Rigtig god påske til
vore læsere, skribenter
og annoncører

Tidligere brandchef i Københavns Lufthavn, Poul Broholm
har et mægtigt arkiv med stort og småt fra lufthavnen, men
også fra brandvæsener all over the World. Af en eller anden
grund har han sendt dette foto til os, måske fordi der tales
meget om besparelser og at det er gavnligt med motion i
samme mundfuld. Vi lader det stå til inspiration. Han har
selv fundet det i et eller andet tysk blad og kommenterer, at
det vel nok er aktuelt på de kanter med dieselforbud.
TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Englandsvej 290,
Postboks 34 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 509 290

TÆNK at der næsten 100 år efter sognesammenlægningen til én kommune stadig herskede en sådan ånd (nok var selskabet domineret af ældre herrer, men ingen havde dog
oplevet ”selvstændigheden”).

Juli/aug.udkommer fredag 29.
juni. Deadline mandag 25. juni.
Annonce-deadline fredag 22.
juni
August.* udkommer fredag 10.
aug.* Deadline mandag 6. aug.
Annonce-deadline fredag 3. aug
September* udkommer fredag
31. aug. Deadline mandag 27.
aug. Annonce-deadline fredag
24. aug.
Oktober udkommer fredag 28.
sept. Deadline mandag 24. sept.
Annonce-deadline fredag 21.
sept.
November udkommer fredag 26.
okt. Deadline mandag 22. okt.
Annonce-deadline fredag 19.

okt.
December udkommer fredag
30. nov. * Deadline mandag 26.
nov. Annonce-deadline fredag
23. nov.
* Ikke sidste fredag i måneden •
*** St. bededag
UDGIVELSESDATOER I 2019:
Januar * udkommer fredag 4. januar 2019. Deadline fredag 28.
december. Annonce-deadline
fredag 28. december 2018
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Årets hjertereddere hyldet
160 af Årets Hjerteredderere blev hyldet af Hjerteforeningen ved stort arrangement

”Vi er heldige”. ”Jeg gik bare
i gang”. Der var store følelser,
taknemmelighed og glade
smil blandt de ca. 160 fremmødte, da Hjerteforeningen
holdt et stort hyldest-arrangement for alle Årets hjertereddere 2018

Hjerteforeningen
havde
modtaget 51 indstillinger til
prisen som Årets hjerteredder
2018 - heriblandt Martin Jul
Sørensen fra Kastrup. 31 af
disse redningsmænd deltog i
arrangementet, hvor tv-vært
Bubber hyldede hver enkelt.
Alle indstillinger kan læses
på hjerteforeningen.dk og du
kan stemme på de nominerede. Vinderen bliver hyldet
i Hjertegalla, der sendes live

på TV 2 CHARLIE søndag 22.
april kl. 21.

Martin fra Kastrup indstillet
Alarmtekniker Martin Jul Sørensen hentede på eget initiativ en hjertestarter, da han i bil
observerede to politibetjente
i færd med at give Harald
Joensen hjertemassage efter
et hjertestop.
- Martin reddede mit liv.
Derfor indstiller jeg ham til
prisen som Årets hjerteredder

2018, fortæller 73-årige Harald Joensen fra Vallensbæk.
Også Grith Johnsen og Rafael Borges fra Kastrup er indstillet til årets hjertepris, uden
dog at være blandt de nominerede. De reddede for omkring et år siden 63-årige UllaBritt Hansen, da hun var faldet
om i Amager Strandpark.

Giv liv
Hvert år bliver ca. 4.000 danskere ramt af hjertestop uden

for hospitalet. Hvis der ydes
genoplivning, før ambulancen
når frem, overlever 1 ud af 8,
mens det kun er 1 ud af 30,
hvis ingen hjælper.
Men endnu flere kan reddes
fra døden ved hjertestop. I de
kommende år satser Hjerteforeningen stort på nyudviklede 30 minutters introduktionskurser i genoplivning.
bbark

Fra venstre: Bubber, Martin Jul Sørensen fra Kastrup og Harald Ragnar Joensen, Hjerteforeningen satser stort på, at flere end 30.000 danskere i de kommende
år deltager i de nyudviklede 30 minutters introduktionskurser i genoplivning,
som Martin hjalp den fatale morgen i 2016, da Harald fik et hjertestop.
så langt flere af landets borgere har lært at turde træde til og har lært,
Foto: Heidi Maxmiling.
hvordan 30 tryk og 2 pust sammen med 1-1-2 giver liv.
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Vi har modtaget:

Tårnby Torv, Englandsvej og Tømmerup Landsby
i forhold til Tømmerup Landsby, og
de problemer, beboerne oplever der.
Temaet blev introduceret af Thomas
Holbech, der selv bor i Tømmerup
Landsby.
Han spurgte blandt andet, hvordan
det kan være, at den omfartsvej gennem Kirstinehøj, som kommunen selv
planlagde i 1988 endnu ikke er blevet
til noget.
Der er sat plads af til vejen, og den
vil, hvis den gennemføres, både få den
tunge trafik væk fra Tømmerupvej og
fra en del af Englandsvej. I dag er den
tunge lastvognstrafik på Tømmerupvej livsfarlig for både mennesker og
for de gamle bevaringsværdige landsbybygninger.

Af Lis Schneevoigt,
Bevaringsforeningen for Tårnby
Kommune

Der var livlig debat, da omkring 40
Tårnbyborgere diskuterede Tårnby
Torv, Tømmerup Landsby og trafikproblemer på Foreningscentret Plyssen i
marts. Det var Bevaringsforeningen
for Tårnby Kommune, der havde kaldt
til debatmøde. Interessen var stor, og
appellerne til politikerne mange om
alle tre emner.

Samlet lokalplan påkrævet
Der var stor bekymring for, hvad den
planlagte ombygning af Tårnby Torv
vil medføre.
Historikeren Peter Damgaard, der
introducerede dette emne, er ikke
mod en tiltrængt ombygning, men appellerede til, at ombygningen indgår i
en samlet lokalplan, som også kan omfatte vandtårnet og Tårnby Landsby.
Men samtidig fandt han det vigtigt, at
der trafikmæssigt og på anden vis bliver afgrænsning til landsbyen.
Der er imidlertid brug for helhedstænkning, også hvis Tårnby Skole på et
tidspunkt tømmes for undervisning og
kan bruges til andre formål.
Tilsyneladende er det planen, at
det nye Tårnby Center med hotel, skal
have facade mod Englandsvej. Det kan

Uforsvarlige ideer om Kirstinehøj 3

Lis Schneevoigt, Bevaringsforeningen med aftenens foredragsholder
historikeren Peter Damgaard (tv.)og Thomas Holbeck til højre. Privatfoto.

også blive problematisk og det vil øge
de trafikproblemer, der allerede er
meget store, når der også skal være
trafik (herunder taxaer) til et stort hotel.

Utraditionel lysregulering
Englandsvej og køerne på vejen var

Vi har modtaget:

Fremkommelighed og 350S
Af Erik Rostell Gregersen (A),
Regionsrådsmedlem
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For tre år siden oprettede socialdemokraterne fra Dragør byrådsgruppe
og partiorganisationen et busudvalg,
nu med Allan Holst, Ole Christensen,
Lisbeth D. Larsen, Nicolaj B. Riber og
inddragelse af Tårnbys nye borgmester og den nye formand for Teknik og
Miljø udvalget, Lars Hein og jeg som
regionsrådsmedlem.

Her har busdriften været debatteret, men især den regionale buslinje
350 S og trængslen og fremmekommeligheden på Englandsvej og for øvrigt også den på Kystvejen.
Tårnbys forvaltning er nu kommet
med det forslag at udvide den nordgående Englandsvej med et ekstra spor
og udvalget har anbefalet det, såfremt
der tilføres midler fra statspuljen,
muligvis også fra Regionen og Dragør
kommune. Statspuljemidlerne kræ-

Hvis du ikke modtager Tårnby Bladet senest den sidste fredag i måneden vil vi
rigtig gerne have det at vide. Du ser selvfølgelig ikke denne note, hvis du ikke
har fået bladet, men så gem notitsen - eller spørg din nabo.
Kun ved at få tilbagemeldinger kan vi gøre distributionen bedre.
redaktionen@taarnbybladet.dk • 32 509 290

i det hele taget et stort tema, og det
blev blabdt andet foreslået, at man laver en lysregulering, så der kan gives
flere baner i den trafikretning, der er
mest presset. Således kan der være
flere baner den ene vej om morgenen
og flere den anden om eftermiddagen.
Trafikken var også det store tema
ver en kommunal/regional egenbetaling på 50 procent.
Flere har på Facebook og ved personlig kontakt til mig udtalt, at nu vil
privatbilismen blive øget voldsomt.
Det tror jeg ikke, for gennemføres
projektet ved at anlægge to lange
venstresvingsbaner ved nedkørslen til
motorvejen og et spor for ligeudkørsel
op mod rundkørslen, letter det bussernes fremkommelighed.
Det, at busserne derved kommer
hurtigere frem, vil efter min og mange
andres opfattelse, få flere over i busserne, i stedet for egen bil. Miljøet på
strækningen vil også vinde ved dette.

Debatten kom også til at handle om
den planlagte udvidelse af Kirstinehøj-industrikvarteret med et Kirstinehøj 3, der tænkes placeret mellem
Tømmerupvej og lufthavnen. Det vil
efter mange debatdeltageres mening
være fuldstændig uforsvarligt. Det vil
øge de trafikproblemer, der i forvejen
er meget svære at løse. Og det kan
gøre situationen om Englandsvej og
Tømmerup helt umulig!

Regionen planlægger i nær fremtid at
skifte til fossilfri busdrift på de regionale ruter.
Bus 350S skifter navn til 250S, men
kommer på Amager til at køre næsten
samme rute til City som 350S gør i
dag. Og den vil også blive natbus. Og
som økonomien ser ud nu, er de truende skyer om buslukning af Dragørs og
dele af Tårnbys livsnerve, ikke aktuel.
Tværpolitisk samarbejde med flere
partier i de to kommuner, folketingsmedlemmer og kandidater, regionsrådsmedlemmer og flere har uden
tvivl gavnet denne alvorlige sag.

Stil op til skolebestyrelsen !

Få indflydelse på dit barns
skoledag
Kære forældre
Hver dag tilbringer det dyrebareste vi
har – vores børn – mange og vigtige timer af dagen i skolen. Skolen er derfor
meget vigtig for vores børns trivsel.
Skolen har brug for aktivt medlevende forældre og brug for forældrenes engagement i skolebestyrelsen.
I skolebestyrelsen vil du være på
forkant med de seneste nyheder på
skolen og i direkte dialog med skolens
forskellige parter.
I skolebestyrelsen får du indflydelse og mulighed for at gøre en forskel
for alle skolens elever og deres skolegang.
Skolen har brug for dig!

Spar 20 % på alle Vichy anti-age produkter

Opfordring fra de politiske partier
Mads Vinterby,
Socialdemokraterne
Heidi Ladegaard, Venstre
Paw Karslund, Dansk Folkeparti
Patrick Lehto, Konservative
Ingelise Andersen, Radikale
Venstre
Dorthe Hecht, Enhedslisten
Winnie Sørensen, SF

Lactocare FEMININE vedligeholder normale slimhinder.

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

Lactocare FEMININE er sammensat af 3 forskellige
mælkesyrebakteriestammer, der tilsammen udgør 2,5
milliarder levende mælkesyrebakterier.
Mælkesyrebakterier findes i mange levnedsmidler som
yoghurt og ost, og mælkesyrebakterier er også naturligt
til stede i vores egen mave-tarmkanal.

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

Tilbud på Lactocare FEMININE
Lactocare FEMININE er et kosttilskud, der indholder
tranebærekstrakt, B2-vitamin og mælkesyrebakterier.

150,130,130,100,-

NU 71,95.30 stk. før 154,95 .- NU 123,95.12 stk. før 89,95 .-

Aktivitet på Apoteket
Torsdag 5. april 2018 er der gratis blodtryksmåling hele dagen.
Vi har denne dag tilbud på Omron m3 blodtryksapparart.
Omron M3 er et kompakt og letanvendeligt blodtryksapparat, velegnet
til hjemmebrug. Det måler nemt og hurtigt blodtryk og puls.

DAME
Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

200,180,160,-

Vi tilbyder også at komme
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

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

Omron M3 anvender det fuldautomatiske oppumpningssystem IntelliSense. Det betyder, at apparatet selv registrerer hvor højt det skal
pumpe op for at måle et korrekt blodtryk.
Apparatet gemmer automatisk resultatet af op til 60 målinger for 2
personer (1 og 2). Det kan også beregne en gennemsnitsmåling baseret
på målinger fra de sidste 3 aflæsninger taget indenfor 10 minutter.
førpris 679.-

Nu 499.- spar 180.-

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek
Åbningstider
Man og tirs 09:00 - 17:30
Ons
09:00 - 18:00
Tor og fre 09:00 - 17:30
Lør
09:30 - 13:30
Søndage lukket

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

Velkommen på Kastrup Apotek
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SALON GENTLEMEN

Skolen har brug for forældrerepræsentanter, fordi de er specialister på
deres eget barn og har et elev- og forældreperspektiv på, hvad der fungerer i hverdagen.
Det er skolebestyrelsen, som fastsætter retningslinjer for skolens virke,
og det er skolebestyrelsen, der fører
tilsyn med, at retningslinjerne overholdes.
Skolebestyrelsen arbejder for eksempel med retningslinjer for samarbejdet og ansvar mellem skole og
hjem
Skolebestyrelsen arbejder aktivt
med at forhindre mobning til sikring
af trivsel for eleverne på skolen, samt

fastsættelse af ordensregler og værdiregelsæt for skolen.
Ved deltagelse i skolebestyrelsen
kan du også få indflydelse på fællesarrangementer i skoletiden, lejrskoler
m.m.
Du kan som medlem af skolebestyrelsen få indflydelse på undervisningens organisering, herunder lektier.
Endelig afgiver skolebestyrelsen
vigtige udtalelser til kommunalbestyrelsen i forhold til en lang række
spørgsmål.
Vi, de politiske partier i kommunalbestyrelsen, vil derfor opfordre
forældre til at stille op til valg i skolebestyrelsen og give din/jeres mening
til kende til gavn for dit barn og børn
i kommunen.

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD
TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 24.4.2018, kl.
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2018
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2018 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 29.5., 19.6.,
28.8., 25.9., 30.10., 27.11. og 11.12.2018.
Der tages forbehold for ændringer.

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

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
SPADSER UD I LIVET – OG IND I NYE
VENSKABER MED TÅRNBYS GÅVENNER
Ønsker du at glæde et andet menneske med dit selskab og få gået
en dejlig tur hver uge, er du måske vores nye gåven. Det kan også
være du ønsker at få en gåven, som du kan mødes med en gang
om ugen til en hyggelig gåtur. Du behøver ikke være i god form for at
være gåven eller for at få en gåven - I kan blot gå en lille tur.
En gåven er en form for besøgsven og initiativet er et samarbejde
mellem SundhedsCenter Tårnby og Ældre Sagen.
Du kan kontakte Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator på ngu.
sc.as@taarnby.dk eller på tlf. 3076 0525 for yderligere information.

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag fra kl. 10.00-11.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km
eller 4 km, den korte rute er i moderat tempo, 4 km-ruten er rask i
tempo. Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby
Lokalforening.
Mødested P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.
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MÆNDS MØDESTEDER
Mænds Mødesteder er et initiativ, hvor mænd
kan mødes til hyggeligt samvær og fælles
aktiviteter.
Vores mål med mødestedet i Tårnby er at
blive et fantastisk sted for mænd i alle aldre,
hvor vi mødes omkring hyggelig madaftener,
kultur, natur, fisketure, håndværksarbejde,
kortspil og hvad vi ellers kan finde på.
Har du lyst til at høre mere eller være med?
Så skriv på vores mail: maends.moedested.
taarnby@gmail.com

TILBUD TIL BORGERE MED NYOPSTÅEDE
LÆNDERYGSMERTER
Et tilbud til dig, der for første gang oplever rygsmerter og er motiveret for at modtage råd, vejledning og viden om lænderyglidelser
for at forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver kroniske.
Tilbuddet giver dig redskaber til at håndtere en hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder:
• Introduktion til fysisk træning
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1 times varighed
• 2 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sammenhænge i kroppen.
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitalsafdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut,
der laver den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fysioterapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Kastrup.

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

NÆRGYMNASTIK - ET MOTIONSTILBUD I DIT
NÆROMRÅDE
Tårnby Kommunes Nærgymnastik er et tilbud om motion til mindre
friske ældre borgere, der på grund af nedsat mobilitet eller anden
gene har svært ved at benytte aftenskolernes, idrætsforeningernes
eller fitnesscentrenes almindelige motionstilbud. Det er et tidsbegrænset tilbud, som du visiteres til efter samtale og evt. undersøgelse hos en fysioterapeut.
Formålet med træningen er at forbedre eller vedligeholde dit funktionsniveau, så du i endnu højere grad selv er i stand til fortsat at
være fysisk aktiv i hverdagen.
Hvis du mener, Nærgymnastik kunne være noget for dig, så kontakt
nærgymnastikterapeuterne på telefonnr.: 30 76 06 79, tirsdage mellem kl. 8.30 - 9.30, eller skriv en mail til: naergym.sc@taarnby.dk,
for mere information.

PÅRØRENDEGRUPPER VED DEMENS
Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende til
borgere med en demens sydom.
Ved demenskoordinator Ninna Poulsen og
Fortsættes næste spalte ...
TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige spalte ...
forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina Sahl.
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver
og daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med pårørendegruppen er, at tilbyde et forum hvor det er
muligt,
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på
følgende dage
(bemærk: som noget nyt starter det om tirsdagen kl.16!)
• Tirsdag 17. april fra 16.00-17.30
• Torsdag 19. april fra 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A og vi byder
på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator på tlf. 5154 1364

Bliv klogere på luftkvaliteten i og omkring Københavns Lufthavn. Hvad
gøres der i lufthavn for at holde luftkvaliteten så god som mulig? Hvad er
relevant at måle og hvordan måles luftkvaliteten i lufthavnen? Derudover
vil vi se på, hvad kvalitetsmålingerne har vist igennem den seneste årrække i forhold til EU´s grænseværdier
for luftkvaliteten.
Ved senior projektleder, cand.scient.
Jesper Jacobsen, Københavns Lufthavne A/S og senior projektleder, chem.eng.
Karsten Fuglsang, FORCE Technology
Fordraget finder sted torsdag 12.april
2018 kl.16.30-18.30 i SundhedsCenter
Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, Kastrup.
Tilmelding nødvendig på mail til foredrag.sc@taarnby.dk (oplys navn og
mailadresse)

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården
Tor sda g 5 . a pr il k l. 1 3 .3 0

Ny Serie: Georg kom m er og fort æller om hans spændende og
event yrlige liv

ER DU PÅ JAGT EFTER HJÆLP
TIL DIT RYGESTOP?

Fr e da g 6 . a pr il k l. 1 2 .1 5 - 1 5 .3 0

Rygestopforløb - i grupper. Forløbet foregår i en gruppe på 10-14
motiveret deltagere og ledes af kompetente rådgivere. På forløbet får
I råd og vejledning, blandt andet om korrekt brug af nikotinerstatning,
samt støtter hinanden gennem den første røgfrie periode.
Kurserne løber over seks gange 2 timer, fordelt på syv uger.
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.Th, 2770 Kastrup

Tir sda g 1 0 . a pr il k l. 1 3 .0 0

TID OG DATO:
Tirsdag 22. maj kl. 14-16
Tirsdag 29. maj kl. 14-16
Mandag 4. juni kl. 14-16
Tirsdag 12. juni kl. 14-16
Tirsdag 19. juni kl. 14-16
Tirsdag 3. juli kl. 14-16

Tor sda g 1 9 . a pr il k l. 1 3 .1 5 - 1 5 .3 0

TILMELDING OG PRIS
Forløbet er gratis – og du tilmelder dig ved enten at ringe til Stoplinien på tel. : 8031 3131 eller til sundhedskonsulent Line Fjord på tlf.
2119 0871.

FOREDRAG: ER DU GRAVID?

Temadag og nørkledag. Vi syr dannebrogsflag i patchwork.
Tor sda g 1 2 . a pr il k l. 1 3 .1 5

Seniorshop m ed m odeopvisning
Fr e da g 1 3 . a pr il k l. 1 3 .3 0 - 1 5 .3 0

Musikalsk foredrag om Radio Merkur v/ I van Lilj ebæk
Bankospil
Fr e da g 2 0 . a pr il k l. 1 3 .3 0 - 1 5 .3 0

Caféeft erm iddag: Pilehavens kor kom m er forbi og synger for
os.
Tor sda g 2 6 . a pr il k l. 1 0 .0 0

Skovt ur t il Bisserup St rand, hvor vi besøger Lods- Kroen.

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket
(åbent for mad og litteraturhold)
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13)
Lørdag lukket
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der sker i
huset, og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag,

Foredrag:

LUFTKVALITETEN I UDELUFTEN – hvordan måler vi
det og hvad gøres der ved det?
Fortsættes næste side ...
TÅRNBY KOMMUNE
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Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter
Tårnby.
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2018 fra kl. 15.00-16.30:
• 10. april
• 19. juni
• 21. august
• 2. oktober
• 11. december
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Påskefrokost

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side ...
fredag eller søndag til åbent hus med hyggeligt samvær. Der er mulighed for køb af kaffe og kage.
Se også vores hjemmeside www.bordinghus.dk for yderligere information.
For brugerne i huset er der adgang til Pc’er og der er næsten altid en,
som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den.

Va r m e h ve de r St . be de da gs a ft e n – Tor sda g 2 6 / 4 k l.
1 9 .0 0 – 2 0 .3 0

FÆLLES AKTIVITETER:
APRIL:

Obs: Sk ovt u r t il N yst e d og Ku n st m u se e t Fu glsa n g
m .m . søn da g 6 . m a j .

Grat is m en t ilm elding senest 2 dage før.
M a ssa ge – M a n da g 3 0 . a pr il k l. 9 .0 0 – 1 4 .0 0

Shiatzu massage – 1. gang kun 100 kr. derefter 200 kr. for ½
t im e. Tidsbest illing.

On sda g 1 1 . a pr il.

Frokost t ur ud af huset , for t ilm elding se opslag i huset .
Fr e da g 2 0 . a pr il k l. 1 3 .0 0 .

Fællesfrokost m ed egen m adpakke. Drikkevarer, kage og
kaffe kan købes.
MAJ:
On sda g 2 . m a j .

Frokost t ur ud af huset , for t ilm elding se opslag i huset .
On sda g 9 . m a j Kl. 1 1 .0 0 – 1 4 .0 0 begynder et nyt

pet anque hold. Alle er velkom ne t il at kom m e og delt age.
On sda g 2 3 . m a j .

Udflugt til den eventyrlige have Zen Garden, på vestsjælland.
Vi kører fra Bordinghus kl. 9.00 og forvent er at være
tilbage igen ca. kl. 17.30. Man tages sin egen madkurv og
drikkevarer med, og kan købe kage og kaffe i haven. Pris kr.
250,00. Billetter købes i Bordinghus senest fredag 11. maj
Fr e da g 2 9 . j u n i k l. 1 3 .0 0 .

Fællesfrokost m ed egen m adpakke. Drikkevarer, kage og
kaffe kan købes.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Le t fr ok ost – On sda g 4 . a pr il k l. 1 2 .3 0 – 1 3 .3 0

Sm ørrebrød fra slagt eren – 40 kr. Tilm elding senest dagen før.
Jor d i h ove de t - Fr e da g 6 . a pr il k l. 1 2 .3 0 – 1 4 .0 0

Så st art er vi igen m ed hyggelig sam t ale om det der gror og
kan gro i haven, drivhuset , alt ankassen.
Le t fr ok ost – On sda g 1 1 . a pr il k l. 1 2 .3 0

Ært esuppe og brød – 20 kr. Tilm elding senest dagen før.
Fæ lle sspisn in g – Tor sda g 1 2 . a pr il k l. 1 8 .0 0 – 2 0

De 4 dygtige dam er gør det igen og igen. Billet i køkkenet a´ 50 kr.
Slæ gt sfor sk n in g – Fr e da g 1 3 . a pr il k l. 1 2 .3 0 – 1 4

Er du int eresseret så m ød op. Ole giver en int rodukt ion.
N yt i bye n - Ve st e r br o - Fr e da g 1 3 . a pr il k l. 1 5 .3 0 – 1 9 .3 0

Vi st art er m ed en rundt ur i det ny Gl. Carlsberg og fort sæt t er
t il kirken på Søndre Boulevard der er lavet om t il folkekøkken,
t ilslut besøg i det ny Food m arked i Mat hæusgade.
Le t fr ok ost – On sda g 1 8 . a pr il k l. 1 2 .3 0 – 1 3 .3 0
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Pizza og salat – 25 kr. t ilm elding senest dagen før.
M u sik og h j e m m e ba gt e bolle r – Søn da g 2 2 . a pr il k l.
1 4 .0 0 – 1 6 .0 0

En hyggelig eft erm iddag m ed ?. Billet á 50 kr.
Le t fr ok ost – On sda g 2 5 . a pr il k l. 1 2 .3 0 – 1 3 .3 0

PLYSSEN • UDSTILLING • APRIL
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKI VET
I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunst nere,
hobbyfolk, sam lere sam t frivillige m edarbej dere.
INDTIL 8.4.: KUNSTNERGRUPPEN 10 PLUS 2. Malerier og anden kunst
med mulighed for at købe til billig penge.
14.4. - 29.4.: KATHRINE PEDERSEN - Samling ”Cigarmavebælter mv.”
Jeg har samlet på cigar mavebælter siden 1969 og har tæt på 14.000
forskellige. Det er svært at finde mærker, jeg ikke har, så jeg har kastet
mig over tobaksrelaterede ting, såsom cigarkasser, cigarklippere, askebægre med logo, bøger, cigaretuier og tobaksdåser m.m.
RIGMOR ANDERSEN - Tekstil billeder
FLEMMING ANDERSEN - Malerier
AMAGER FOTOKLUB - Billeder fotograferet af klubbens medlemmer.
STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY KOMMUNE
Fra en families album: En fotoudstilling fra et familiealbum. Det udstillede album viser billeder på tværs af flere generationer, med mennesker
fra diverse gårde og i forskellige aktiviteter. Tårnby Stads- og Lokalarkiv
opfordrer som altid til at de besøgende skriver ekstra oplysninger om
fotografierne på udstillingen.
FASTE UDSTILLINGER:
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store og små
flyvemaskiner, mange effekter fra luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune:
Ombygningen af Bryggergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker.
• Lillian Hein udstiller sin afdødes far Åge Andersens samling
af håndlavet værktøj i miniformat.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling om væveriet
Plyssen. Her er der plads, så du kan rette i udstillingsteksten og skrive
navne på de fotograferede
15.4. KL. 14.00: Ullerup Line-Dancers giver opvisning.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang.
Bemærk! At Plyssen holder lukket påskelørdag og påskedag.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.

Gillelej e brød og æggesalat og hvide sild – 25 kr. Tilm elding
senest dagen før.

TÅRNBY KOMMUNE

Nekrolog:

Holger Bjerg og ungdomsskolen
satte. Han havde blik for den
enkelte og var altid parat til
sparring og udvekling af gode
ideer – han var en dygtig og
kompetent leder.
Holger var synonym med

Tidligere ungdomsskoleleder i Tårnby Holger Bjerg er
død, 75 år gammel.
Af Finn Nilsson

Det meste af Holgers arbejdsliv var Ungdomsskolen – et
sted, som han virkelig brændte for.
Fra første dag som inspektør lagde han alle sine kræfter
og sit engagement i at udvikle
og optimere skolen til gavn
for alle elever.
Ideer til nye tiltag og spændende aktiviteter tog han
omgående aktion på – man
må sige, at han var foregangsmand på området.
Hans stædige og vedholdende argumentation overbeviste som regel politikerne
om, at de ideer, han fostrede,
ville være med til at trække
endnu flere elever til skolen.
Det viste sig at holde stik –
skolen voksede sig stor og levende med et væld af forskellige tilbud til de unge under
Holgers lederskab.
Holger oprettede knallertkøreskole, hvor han ansatte
unge friske politibetjente,
som fik et godt fællesskab
med eleverne.
Han fik, med stor succes,
udover de boglige og kreative fag arrangeret kano- og
kajakture, overlevelsesture i
Sveriges vildmark, han fik oprettet et nyt 11. klassetilbud
under ungdomsskolen – ja,
han spændte bredt.
Han arrangerede diskoteker for de unge, inviterede
til årlige udstillinger, hvor de
unge var i centrum med deres
elevarbejder og optræden
– alt sammen blev et tilløbs-

Ungdomsskolen og han var
stolt af den – han havde politikernes bevågenhed og
opbakning, fordi de oplevede
Holger som den ildsjæl, han
var.

Mindeord:

Redaktør på Tårnby Bladet og
tidligere ungdomsskolelærer Terkel
Spangsbo skriver mindeord om
Holger Bjerg
Holger Bjerg var i mange år synonym med Tårnby
Ungdomsskole. Han var en ildsjæl, der derfor også nød
politikernes bevågenhed - og med god grund. Privatfoto.

stykke for hele kommunen.
Ja, med Holgers initiativer
var der ingen ung i Tårnby, der
behøvede at kede sig, heller
ikke i skolernes sommerferie,
hvor et bredt og spændende
tilbud af fritidsaktiviteter
blev etableret – ideer var
der mange af og der blev sat
handling bag ideerne.
Som en af de første ungdomsskoler i landet kunne
Holger tilbyde en computercamp, hvor eleverne kunne
få viden om denne nye teknologi.
Ungdomsskolens aktiviteter var i begyndelsen henlagt
til lokaler på kommunens
skoler med kontor på Tårnby

skole, men Holger overbeviste politikerne om, at en selvstændig bygning, hvor en del
af aktiviteterne kunne foregå
ville være en rigtig god ide.
OG - det blev til virkelighed
- Holger fik sin egen skole
med masser af plads til forsat at kunne være kreativ og
sætte nye ting i værk.
Takket være Holger var der i
de år, med ham ved roret, stor
fremgang for kommunens
unge – de fik et sted, hvor
de både trivedes og havde et
godt kammeratskab samtidig
med, at de tilegnede sig viden.
Holger var leder af en stor
virksomhed med mange an-

Jeg blev først i 80’erne
headhuntet af Holger Bjerg
til en helt ny stilling som
førerhund for projektet
11.-klasser. Jeg havde undervist i drama og teater
nogle år og havde med mit
hold ”sat gang i den” ved
en ungdomskolefest med
sanglegen En tosset sang som indeholdt ikke-stuerene ord.
Dagen efter blev jeg kaldt
op på Holgers kontor, uvidende om hvorvidt den stod
på irettesættelse, Holger
gav ikke skideballer. Men
det var i stedet et tilbud om
at stå i spidsen for et par
håndfulde unge, som skulle
forbedre deres dansk-, matematik- og engelskkundskaber.
Jeg skulle tage mig af ”resten”.
Det blev til en givende

tid for eleverne og for mig.
Selvom Holger og det øvrige
personale ikke var så mange
år ældre end mig, følte jeg,
at jeg var kommet i voksent
selskab, for sådan blev jeg
behandlet.
Jeg og andre unge mennesker blev behandlet med
respekt for, hvad vi kom
med af idéer, som ikke altid
var efter bogen, men som vi
fik lov til at udvikle og praktisere under Holgers vinger.
Når jeg i dag møder tidligere
kolleger fra Ungdomsskolen
er det altid med glæde, vi
husker både friheden og
den lette styring under Holgers vinger.
Ungdomsskolen var for
de unge, men det var ikke
uden stor betydning for de
undervisere, der fik lov at
være med.

Det så voldsomt ud
To kvinder i to trafikulykker, en 18-årig cyklist og
en yngre kvinde, slap med
knubs efter uhyggeligt
spektakulære scenarier
Af Terkel Spangsbo

Ved det gamle vandtårn
Fredag blev en kvindelig bilist
påkørt bagfra, mens hun holdt
for rødt og ventede på udkørsel til Tårnbyvej fra rundkørslen ved vandtårnet.
Den bagfra kommende bilist var ikke opmærksom på
den holdende bil, og forsøgte
for sent at undvige ved at
køre venstre om, men rammer
venstre bagskærm på den

holdende bil.
Da beredskabet ankommer
til ulykkesstedet vælger de at
skære taget af bilen for at få
kvinden ud så skånsomt som
muligt. Hun har efter oplyst
af politiet ikke fået alvorlige

Taget er skåret af kvindens bil (tv. i foto)og mandskab fra
Tårnby Brandvælsen gør klar til forsigtigt at løfte kvinden ud
på båren. Foto: Gunnar Larsen, Amager Fotoklub.

skader, men har ”forstuvet”
nakken.
Umiddelbart efter uheldet

fortsatte trafikken højre og
venstre om de to implicerede
køretøjer.
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Tårnbys veje lagde asfalt til to
grimt spektakulære færdselsuheld henholdsvis torsdag
22. marts cirka klokken halv
to og fredag 23. marts ved
16-tiden.
Torsdag påkørte en litauisk
biltransport med anhænger
en 18-årig kvindelig cyklist
i Korsvejskrydset. Lastbilen
kom ad Tårnbyvej fra Vandtårnet i kolonne med en bagvedkørende ligeså stor transporter og ville dreje sydpå (højresving) ved Amager Landevej,
da han påkørte kvinden, som

styrtede om på kørebanen.
En ambulanceredder var
hurtigt på stedet og gav førstehjælp på stedet. Kvinden
blev derefter kørt på hospitalet til yderligere behandling for småskader og kunne
umiddelbart udskrives. Lastbilen (og chauffør) blev tilbageholdt til fredag til yderligere undersøgelse.

Udskiftning i AOFs bestyrelse
Ved AOF Amager’s årlige repræsentantskabsmøde i marts skete der
en række ændringer i AOF Amagers
bestyrelse

Fra venstre: Peter Ryhmer, Hanne Stepping Christensen, Per Sørensen, Githa
Westen Michaelsen, Thomas Krag. Derudover er Dennis Wollesen Clausen
med i bestyrelsen (men ikke ved fotograferingen).

Flere medlemmer til V
Peter Ryhmer er nyvalgt formand
for Venstre i Tårnby. Sammen med
den øvrige bestyrelse jagter han et
historisk godt valgresultat og flere
aktive medlemmer

Venstres medlemmer i Tårnby Kommune har valgt 49-årige Peter Ryhmer
som ny formand. Han er til daglig partner i et reklamebureau og uddannet
journalist, bibliotekar samt Master of
Science i oplevelsesøkonomi fra Roskilde Universitet.
På generalforsamlingen sidst i februar fremlagde den nye formand tre
ambitiøse mål, som bestyrelse, byrådsgruppe og Venstres medlemmer
vil arbejde hårdt på at indfri.
De tre mål er: En tredobling i antallet af medlemmer. Det bedste valgresultat til Venstre nogensinde samt
kommunens næsthøjeste antal personlige stemmer til partiets borgmesterkandidat i Tårnby. Det er ambitionen, at alle tre mål skal være indfriet
umiddelbart efter næste kommunalvalg, der afholdes i 2021.

- Vi har tre ambitiøse mål. Nu skal
der turbo på for at indfri dem. Med en
lidt mere professionel tilgang til kommunikation og markedsføring tror vi
på, at endnu flere borgerne får øjnene
op for Venstres lokalpolitiske arbejde
og engagement, siger gruppeformand
og medlem af Tårnby Kommunalbestyrelse Heidi Ladegaard.
Peter Ryhmer blev valgt som
formand uden modkandidat.
Den nye bestyrelse består nu af:
Githa Westen Michaelsen. 48 år.
Forskningssygeplejerske på Amager/
Hvidovre hospital. Uddannet Mcn.
Klinisk sygepleje
Per Sørensen. 47 år. Head of Finance.
Uddannet HD i regnskab.
Thomas Krag. 48 år.
Daginstitutionsleder i Tårnby
kommune. Uddannet Pædagog og
diplomleder.
Hanne Stepping Christensen. 40 år.
Salgsassistent. Uddannet bibliotekar.
Dennis Wollesen Clausen. 44. år. PA i
Region Hovedstaden og selvstændig
vicevært.

Formanden gennem de seneste 8 år,
regionsmedlem Erik Gregersen fra
Kastrup partiforening (A), overdrog
stafetten til Søren Sabat ligeledes fra
Kastrup partiforening (A). Søren Sabat
blev således valgt som formand for de
næste to år.
Forud for mødet havde Karsten
Christoffersen og Susanne Baeré,
begge fra Kastrup partiforening (A),
samt Frank Vid Stein, næstformand i
3F Kastrup, annonceret deres afgang.
På mødet blev de erstattet af henholdsvis Elise Andersen fra Kastrup
partiforening (A), Pia Voel fra Dragør
partiforening (A) samt af ny næstformand i 3F Kastrup, Jane Larsen.
Endeligt kan det oplyses, at sup-

Søren Sabat er ny formand for AOF
Amager. Arkivfoto.

pleant gennem en årrække – og nu
Borgmester i Tårnby kommune – Allan
Andersen fra Tårnby partiforening (A)
også stoppede. Allans afløser vil blive
fundet primo april 2018.

Bestyrelsens sammensætning frem til
repræsentantskabsmødet i 2019:
• Repræsentanter for Kastrup partiforening: Søren Sabat (formand), Elise Andersen og Erik Gregersen (suppleant)
• Repræsentanter for Tårnby partiforening: Jørgen Dollmeyer, Jens Meier og
Allan Andersen (suppleant frem til april 2018)
• Repræsentanter for Dragør partiforening: Annette Nilsson (næstformand),
Pia Voel og Knud Rosing (suppleant)
• Repræsentant for 3F Kastrup: Jane Larsen
Lærerrepræsentanter: Marianne Kragh og Berit Merser (suppleant)

Ny folketingskandidat
på amager
37-årige Claus Hasselmann er ny folketingskandidat for Socialdemokratiet i Sundbyøsterkredsen.
Sundbyøsterkredsen har ikke givet
valg til en socialdemokrat siden valget i 1998, hvor den hed Amagerbrokredsen og gav valg til Birthe Weiss.
Sundbyøster/Amagerbrokredsen

har en stolt socialdemokratisk historie. Det var her, at forretningsfører
Christen Hørdum i 1884 blev en af de
to første socialdemokrater til at blive
valgt til folketinget. Senere var det
den kreds, som Knud Heinesen var opstillet i fra 1969 og frem til han stoppede i 1985.
Det var også her, at senere partiformand Helle Thorning-Schmidt i 2002
tabte en urafstemning om at blive folketingskandidat, til Lars Weiss.

Ny formand for Regions
udvalg
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Efter et konstituerende møde i Region
Hovedstadens Erhvervs- Vækst- og
Forskningsudvalg er Lars Gaardhøj fra
Socialdemokratiet blevet valgt som ny
formand.
Lars Gaardhøj var også i sidste valgperiode formand for udvalget, der i
denne periode er udvidet forskningsområdet. I udvalget sidder blandt andet Erik Rostell Gregersen (A).

Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 2. juni 018
kl. 1000-2300

X
Kryds i
kalenderen!

“Vi skifter navn
til Audika”
Bestil
en gratis
høretest

250 x 176

Vind en
DAB+ Radio

(Værdi 1.799,-)

Hos Audika Hørecenter på Amager Landevej
ser vi frem til at byde dig velkommen.
Selvom vi skifter navn, handler det
stadig om dig og din hørelse.
Vi fejrer vores nye navn med en
konkurrence, hvor du har mulighed
for at vinde en DAB+ Radio, når du
bestiller en høretest inden d. 6. april.
Ring til os på 78 73 75 15
Der trækkes lod iblandt alle, der bestiller tid til en gratis
høretest inden d. 6. april 2018. Vinderen trækkes
i uge 15 og får direkte besked.

Mette, Hørespecialist
Amager Landevej 33 • Kastrup
Læs mere på www.audika.dk
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Hvad vi ved – ved du mere?
Tårnby Bladet har fået tilsendt
nogle billeder af nogle spændende
vægmalerier – i marts-udgaven
efterlyste vi flere oplysninger - det
har vi fået
Af Terkel Spangsbo
Foto: Ivan Givskov

Det var almindelig nysgerrighed, der
drev fotografen til at gå ind i bygningen, som er under nedrivning. Han
blev fanget af de flotte malerier og vil
gerne have mere at vide om det.
Lone Palm Larsen, Lokalarkivar, fortalte os i første omgang følgende:
- Matriklen, hvor billederne er taget

hedder 13bc og er på adressen Glamsbjergvej 22.
På https://www.ois.dk/ er opgivet at
bygning 1 er fra 1948 – nu brugt til beboelse - og bygning 2 er fra 1952 – nu
brugt til erhverv.
- Lokalarkivet har intet om bygningen. Arkivet har kun det, som borgerne giver os. Så vi deler opfordringen til alle om at bidrage med viden,
materiale og fotografier om området,
fortæller Lone Palm Larsen.
- Der er dog lidt spor i Kommunearkivet med korrespondance omkring
bygningen. Oplysninger er desværre
ikke altid rigtige, men vi kan da håbe.
Dette foto af en (familie?)fest er ifølge oplysninger fra Tårnbys lokalarkivar,
Lone Palm Larsen taget af Arvid Olsen, snedkermester med adresse på
Glamsbjergvej 22 eller 24. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3423.

- Midt på kortet ses en tegning af, hvordan området så ud i tiden efter 1933.
Desværre kan vi sige at alle bygninger var der allerede fra det år (1933),
da det er arbejdstegninger – altså de blev brugt løbende, skriver Lone
Palm Larsen, lokalarkivar i sit svar til Tårnby Bladet. Foto: Tårnby Stads- og
Lokalarkiv.

I Tårnby Vejviser 1976 ses Snedkermester J. Arvid-Olsen på Glamsbjergvej 24 under rubrikken snedker. Under
rubrikken Glamsbjergvej 24 står E. L.
Olsen. Der er ikke et nummer 22.
Snedkermester Jørgen Arvid Olsen
var der også 1967, hvor Tårnby Kommune har modtaget en klage fra naboerne over, at snedkeriets skorsten
udsendte for megen røg.
Snedkermester Bent Lorents Nielsen fik lov til at ændre husnummeret
fra 24 til 22. Snedkeriet er ophørt i
1991 i stueetagen, hvorefter der kom
et autoværksted.

Som Glamsbjergvej 22 så ud i sine
sidste timer før nedrivningen. Her
skal være eksklusive lejligheder i det
tidligere industri-område, som Amager
Auto Service har været en del af i
mange år.

HAR DU BRUG FOR ET

FRITIDSJOB
ELLER EKSTRA

JOB?
… HVAD ENTEN DU ER UNG
ELLER VOKSEN, HAR VI JOBBET TIL DIG.
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VI KAN TILBYDE ET JOB MED OMDELING AF
REKLAMER OG AVISER TO GANGE OM UGEN.
JOBBET SOM OMDELER:
• Du får en rute i nærheden af, hvor du bor.
• Levering af reklamer og aviser på din adresse – reklamerne er pakket og klar til omdeling.
• Lån af cykeltrailer – gratis.
• Omdeling tirsdag/onsdag samt torsdag/fredag. Du må omdele til senest kl. 20.00 alle dage.
• God løn og feriepenge.
• Attraktive rabataftaler og fordele.
• Du skal være fyldt 13 år for at få et job som omdeler.
Gå på blivomdeler.nu og skriv dig op – så finder vi en rute til dig.
Du er også velkobben til at ringe på tlf. 70 10 c0 00 eller sende en bail til koebenhavn@fk.dk.

www
blivobdeler.nu

Scan QR-koden
og læs bere

Telefon
70 10 c0 00

facebook.cob/
blivobdeler

#obdeler og
@FKDistribution

Vægmaleriet fra bygningen viser håndværkere
igang med tømrer-/snedkerarbejde. Måske har
maleren malet lokale personer eller måske
kolleger i billedet...
- At sætte malerierne på væggene sammen
med en bestemt virksom er det vist kun den
kollektive hukommelse der kan afgøre, siger
Lone Palm Larsen, lokalarkivar i Tårnby, men
det har vi stadig til gode at nogen fortæller os.

En Ama’r Irma lukker

Irmas nye strategi ”Det Urbane Irma 2018-2022”
kommer til at gå ud over Irma på Sundbyvester
Plads.
Sammen med 10 andre butikker er den vejet og
fundet for let. Det er butikker, der dels ikke passer
ind i den nye strategi, dels giver underskud. Og som
det derfor ikke giver mening at investere mange
penge i.
Medarbejderne i de berørte butikker er orienteret
og vil i videst muligt omfang blive tilbudt job andre
steder i Irma og Coop. Butikkerne vil fungere normalt indtil sidste åbningsdag senest 8. april.
tsp

Reservebedster er ren win win
Vil du også gøre en afgørende forskel
i et barns liv og opleve den glæde
samværet med barnet giver - og har
du lyst til at være en del af et dejligt
netværk med en masse engagerede
bedster, kontakt Lisbeth Topp tlf. 22
584 457.
Du kan også kontakte
frivillighedskoordinator Naomi
Gurfinkiel tlf. 3076 0525 eller ngu.
sc.as@taarnby.dk

- Vi spiser tit sammen med familien. Vi hygger os blandt andet med at
spille billedlotteri, tegne, læse bøger,
spille bold, synge lege med biler og
mange andre ting. Vi er utrolig glade
for vores rolle som reservebedster.

Tårnbys bedsteordning er en særlig
en af slagsen. Her knytter børn og
reservebedster betydningsfulde
venskaber til gensidig glæde og
inspiration
Bedsteordningen er for familier med
spinkelt familienetværk – og for reservebedster, der savner (flere) børn i
deres nære relationer og som ønsker
at gøre en positiv forskel for et barn.
De oplevelser, der følger med at tage
del i en lille families liv og udvikling,
er meget berigende, som Britta, selv
reservebedste, fortæller:
- At være bedste i bedsteordningen
kan varmt anbefales. Vi har dejlige og
hyggelige sammenkomster som julefest, fastelavnsfest og sommerfest,
hvor alle børn, forældre og bedster
mødes til nogle hyggelige timer.
- Derudover tager bedstegruppen
indimellem på ture med børnene. Sidste gang gik turen til zoologisk Have.
På hjemmefronten kommer der igen

Spredte bemærkninger fængede
Idéen til bedsteordningen opstod i et
fitnesscenter hvor Lisbeth Topp, der
er tovholder på initiativet, jævnligt
træner. Lisbeths datter var netop flyttet til udlandet og Lisbeth overvejede
derfor, at slå sig ned som reservebedste. Tankerne, som ud over datterens
flytning, udspringer af Lisbeths erfaringer som enlig mor, luftede hun en
dag for sin træningsmakker. Det skulle
vise sig at være en rigtig god idé.
Samtalen blev nemlig overhørt af
en enlig mor til et donorbarn. Så der
var ingen far – og ingen bedsteforældre. Det heldige sammentræf i fitnesscentret førte til det første match
– og siden til en mere formaliseret
reservebedsteordning i samarbejde
med SundhedsCenter Tårnbys frivillighedskoordinator.
tsp

liv i huset, og det er utrolig livgivende
at se og mærke, hvordan barnet - og
også os voksne - nyder samværet. Alle
får mange gode oplevelser, fortæller
Britta.
For forældrene er bedsterne også til
stor glæde. Børnene beriges af samværet og relationen, og forældrene
kan nyde barnets/børnenes glæde
ved de oplevelser, som venskabet med
en bedste giver. Dertil kan forældre få
en, de kan dele glæder, bekymringer
og stolthed over barnets/børnenes
fremskridt med.
Hvad laver reservebedster og børn
sammen? – De kan eksempelvis tage
på ture sammen og de kan lave hyggelige ting hjemme.
- Det er en stor glæde at følge barnets udvikling. Vi glæder os hver gang
til at hente i vuggestuen og se, hvordan hans øjne stråler af glæde, når
han ser os. Vi føler, vi gør en forskel,
og betragter dem som vores familie,
fortæller Aase og Leif, reservebedster.

Vi ønsker forlig
- men gør klar til lockout
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www.3fkastrup.dk

e
Vi har løst mang
interessante
opgaver i mere
end 45 år

MÅNEDENS FOTO AFSPEJLER klart, at det er taget i forrige måned. Nu skulle
noget der ligner forår kalendermæssigt gerne afløse dette motiv. Læsere
med spejderevner, vil kunne aflæse, at vinden har været øst-nordøstlig og
tidspunktet tidlig morgen (tirsdag 20. marts kl. 6.58) og bare tanken kan
stadig give kuldetrækninger. Foto: Flemming Wulff, Amager Fotoklub.

Fremtid for Plyssen

14 TÅRNBY BLADET APRIL 2018

Udstillingscenter Plyssen og Lokalhistorisk udstilling flytter sammen
- i 2019 til 2020

• Periodesyn
• Mekanisk
reparation
• Pladearbejde
• ForsikringsTLF. 32 50 23 00 skader
WWW.AMAGERAUTOLAKERING.DK

Kom med din opgave
Ring til AMAGER AUTOLAKERING
Bjørnbaksvej 14-20 • 2770 Kastrup
TLF. 3250 2300 eller 2515 1150
og få en snak
Mail: ha@taarnbyautorep.dk

Hugo Andersen

Der er ikke mange historiske bygninger tilbage fra Tårnby kommunes tid
som bondeland.
Kastrupgård er en af de finere bygning, vel næsten en herregprd, mens
øvrigt bygninger hvor bønderne og
husmændene huserede kun er tilbage
so fragmenter, blandt andet flere huse
i Tårnby Landsby bag Tårnby kirke,
Nu lægger kulturudvalget op til, at
gården på adressen Ved Diget 28 skal
restaureres og man har også fundet er
formål, som den skal bruges til.
Det vil koste (anslået) 15 millioner
over tre år til at gøre såvel stuehus
(dog kun stueetagen) og den østlige
længe brugelige.
Plyssens lokalhistoriske aktiviteter
skal finde sted i den østlige længe og

i en vis udstrækning i stuehuset hvor
der vil være møde- og udstillingslokale, kontor, køkken og toiletfaciliteter.
Den vestlige længe, som i dag huser
Servicecærkstedet med sit mekaniske
alt-mulig-værksted og lageret fyldt op
med skruer og bolte til hadsomhelst,
skal bruges til den lokalhistoriske udstilling der nu befinder sig i Kastrupgårdsamlingens kælder.
Placeringen af udstillingcentret
Plyssen i den gamle industrivirksomhed var fra starten i 1996 tænkt midlertidig og at perspektivet for ophør
selvsagt bliver kortere og kortere.
Daglig leder af Plyssen Allan Meyer
har sendt følgebnde besked til Plyssens frivillige medarbejdere:
- Det kan allerede nu oplyses, at vi
vil få mindre plads, hvilket betyder
oprydning, og vi er da også blevet opfordret til at få dette gjort i den kommende tid.
tsp

Vi har modtaget:

Hvem fejer under bilerne
Rendestenene ud for Irlandsvej 130138 skal vedligeholdes/renses af
kommunen!
Af Lissie, Irlandsvej

Der holder næsten altid parkerede
biler der, så blade og snavs samler sig
og vi vader i vand og blade, når vi går
derud. Vandet kan ikke løbe fra, da ristene er tildækket af blade og jord.
Derfor mailede jeg ult. år 2017 til
teknisk forvaltning om problemet.
De svarede, at de ville videregive min
klage til rette instans. Intet skete, så
jeg rykkede for at arbejdet blev gjort.
Jo, så kom en fejemaskine!

Kørte ind hvor bilerne ikke holder
og fejede. Mamma Mia, skrev jeg til
teknisk forvaltning: kan kommunen
ikke sende en person der går uden
fejemaskine, med en kost for at feje
rendestene og få ristene fri?
Ingen svar og heller ingen fejemand. Der er stadig møg, der forhindrer vandet i at løbe væk i ristene !
Jeg har mails fra kommunen, hvis
der ønskes dokumentation for mine
henvendelser.
Dette læser-indlæg modtaget i januar
2018

Regional aftale skal skabe job til
flygtninge
Aftalen er indgået mellem arbejdsmarkedets parter og hovedstadsområdets kommuner og skal skabe job
og uddannelse til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte
Den regionale trepartsaftale om integrationsgrunduddannelse (IGU) og
virksomhedsrettede indsatser skal
være med til at løse udfordringen med
at integrere denne gruppe borgere i
det danske samfund.
Aftalen er indgået mellem LO Hovedstaden, Dansk Byggeri, Dansk
Håndværk og HORESTA samt kommunerne København, Gentofte, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Hillerød,
Gladsaxe, Ballerup og Tårnby.
Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og analyser fra
Danske Regioner viser, at der allerede
i 2017 manglede en kvart million nye
faglærte, til at tage over fra de ældre

Fakta om integrationsgrunduddannelsen (IGU)
• To-årigt kombineret virksomhedspraktik- og uddannelsesforløb i virksomheder for flygtninge eller familiesammenførte i alderen 18-40 år.
• Uddannelsesforløb med 20 ugers
skoleundervisning.
• Uddannelsesplanen aftales mellem
virksomheden og flygtningen.

faglærte, som går på pension og vil
være et stigende behov for faglært arbejdskraft i Region Hovedstaden.
Den nye aftale skal sikre kvalificeret, faglært arbejdskraft gennem
virksomhedspraktikker, løntilskud og
IGU-forløb for i sidste ende at skabe
jobog
uddannelsesmuligheder
blandt flygtninge, indvandrere og familiesammenførte.
- Den bedste integration sker på
arbejdspladser og på uddannelsesinstitutioner. Derfor er denne regionale
trepartsaftale et helt rigtigt skridt. IGU
formår at give nytilkomne borgere en
mulighed for hurtigt at blive en del af
fællesskabet og hurtigere blive selvforsørgende. De seneste årtiers erfaringer viser, at vi bliver nødt til at tænke nyt, når nytilkomne skal integreres.
Her er IGU et vigtigt værktøj, udtaler
borgmester Allan S. Andersen (A).
bbark
• Målet med IGU er brobygning til job
eller uddannelse.
• Flygtningen skal opnå faglig erfaring og kvalifikationer indenfor den
branche, som personen er ansat i.
• Virksomheden har mulighed for
at søge om en bonus 20.000 kr., når
IGU-eleven har gennemført de første seks måneder af IGU-forløbet og
yderligere 20.000 kr. når eleven har
gennemført et fuldt forløb.

Vi er tre til tango
Udover mange frivillige er der tre
aktører som hver spiller en hovedrolle i at producere et Tårnby Bladet
Af Terkel Spangsbo, redaktør

Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet
Det er Tårnby Bladforening, som står bag Tårnby Bladet og sørger
for, at der er medlemmer til at producere Tårnby Bladet. Uden
aktive medlemmer er det ikke muligt at have et månedsblad som
Tårnby Bladet
Ligeså vigtigt det er med de aktive medlmmmer er det, at der er opbakning
fra borgere og foreninger i Tårnby, som ved et medlemsskab viser, at de ønsker et månedblad som Tårnby Bladet.
Vi ser naturligvis også gerne, at medlemmerne vil komme med ønsker og
idéer til foreningens virke - det er værd at huske, at en af Bladforenings opgaver også er at hjælpe foreninger og andre med at beherske den tekniske
disciplin, desk Top Publishing og at fremme information.
Vi har de fleste af de 25 år vi har eksisteret langt de allerfleste kræfter
i udvikling og produktion af Tårnby Bladet, men har også påtaget os andre
opgaver. Vi har jævnligt erhvervspraktikanter fra folkeskolerne, vi har haft
personer i jobtræning og undervist mange i begrebet information og kommunikation.
Et medlemsskab af Tårnby Bladforening er 50,- årligt for enkeltpersoner
og 200,- kroner for en forening/organisation.
Tårnby Bladet er i gang med sin 25. årgang og skrives, fotograferes, redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får
en krone for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan holdes på et
niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan omdeles gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra
kulturlivet og oplysninger om arrangementer.
Endelig kan man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre skæve påfund.

TÅRNBY
KAROSSERIFABRIK

AMAGER
AUTOLAKERING

mange
Vi har løst ante
interess ere
opgaver i mr
end 45 å

LAKERING AF

KØKKENER

DØRE

LAMPER ”NYT” KØKKEN m.m.
dine gamle låger
MØBLER Fålakeret
i den farve du

BILER

ønsker! Det er både
nemt, hurtigt, flot,
MOTORCYKLER slidstærkt og billigt!
WWW.AMAGERAUTOLAKERING.DK

Kom med din opgave – få en snak
Bjørnbaksvej 14-20 • 2770 Kastrup
TLF. 3250 2300 eller 2515 1150
Mail: ha@taarnbyautorep.dk

Hugo Andersen

Hugo Andersen
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De tre, som skal sikre sig, at alle forstå
hinanden og kender hinanden kalendere er Redaktionen, Trykkeriet og Distributionen.
Dertil kommer vognmænd, bude,
eksterne skribenter, fotografer, korrekturlæsere, pakkere, telefonpassere
og minsanten om ikke også disse personer holder ferie, fridage og børns
første sygedage på skift. Ingen har
betalt frokost, jo hvis man regner det
med, at man selv betaler og passer telefon samtidig, så har vi betalt frokost.
Det er sjældent at kalender-kabalen
går så meget i hårknude, som ved denne udgivelse.

Redaktionen blev 36 timer før forventet deadline opmærksom på, at
påsken så sandelig kom os ved selvom
weekender og helligdage ofte er arbejdsdage for redaktionen.
Hastigt måtte vi skrabe sammen
hvad vi har af redaktionelt stof og få
det til at fylde de aftalte 48 sider. Det
betød blandt andet, at månedens aftalte tema om utryghed, nabohjælp
og naboværn måtte udgå tillige med
andre større opgaver, som vi mente, vi
havde tid nok til at producerer.
Vi beklager, hvis det er for synligt i
bladet, at vi har måtte vride arkiverne
og gemmestoffet i pinlig grad.
Men forhåbentlig er der trods alt
mange artikler og mange foto at glæde sig over - synes vi.
Vi tjekker aftalerne for maj-udgaven en ekstra gang.

Bliv nu medlem i Tårnby
Bladforening

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

r

levelse

med op

egavekort
nu
Gi’ et rejs
happydays.
! Se mere på
Gælder i 3 år

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.349,-

Vin og wellness i Alsace

Pris uden rejsekoden 2.649,-

6 dage på 3-stjernet spahotel i Niederbronn les Bains, Frankrig
Hotel du Parc Spa HHH
Check ind på et autentisk Alsaces-hotel nær centrum af den lille,
charmerende kurby Niederbronn les Bains i den nordlige del
af den grønne bjergkæde Vogeserne. I kurbyen har man en rig
tradition for helse og velvære, og som ekstra sødme på ferietilværelsen kan I se frem til at koble af i hotellets nye spa-afdeling
med swimmingpool, persisk hammam-sauna, sansebade og
meget mere. Bagefter kan I klæde om til aftenens middag og
sætte jer på terrassen i skyggen af det grønne tags hundredårige
vinstokke og nyde et glas køligt Alsace-vin, inden I slår jer ned
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Hotel Gasthof Erholung
Når man kører sydpå gennem Tyskland, er
Harzen det første bjergområde, man møder
– blot 3-4 timer syd for den danske grænse.
Synet af de disede, skovklædte bjerge, der
dukker op i horisonten, er ganske betagende og gemmer desuden på heksehistorier,
romantiske ridderborge og bindingsværksbyer. I hjertet af den populære feriedestination ligger Braunlage, som er en helt
karakteristisk Harzenby med sine gamle
træhuse omkring den gamle hovedgade.
4 overnatninger fra 1.399,5 overnatninger fra 1.699,-

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 4-retters middag/buffet
1 vinsmagning
Fri entre til ny spa-afdeling
med swimmingpool og sauna
• 15 % rabat på wellnessbehandlinger

ved det dækkede bord på hotellets Brasserie L’Alexain. Alsace
er verdensberømt for sine ædle vine, især de hvide, og på jeres
ferie bor I i bekvem køreafstand til ruten med de mange gyldne
dråber (51 km). Men området har meget mere at byde på –
udforsk for eksempel den over 2000 år gamle by Strasbourg (52
km), hvor I kan tage på oplevelsesfærd i den fantastiske kirke
Notre Dame med en svimlende højde på 142 meter.
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
Ankomst: Valgfri frem til 18.11.2018.
Turistskat EUR 0,70 pr. person pr. døgn.

Det historiske Harzen
4 dage på hotel i Midttyskland

•
•
•
•
•

Panoramahotel i Lübeck

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.049,Pris uden rejsekoden 1.199,Pristillæg fra 2.6.: 50,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
Børnerabat
1 barn 0-1 år gratis.
1 barn 2-5 år gratis.
3 børn 6-14 år ½ pris.
Maks. 3 opredninger pr. værelse.

i
Born
kr.

Ankomst: Valgfri frem til 17.12.2018.
Turistskat maks. EUR 2,50 pr. person pr. døgn.

3 dage på 4-stjernet hotel
i Nordtyskland
Hotel Vier Jahreszeiten HHHH
Det er ikke uden grund, at Lübeck er den
mest kendte hansestad hos os danskere.
Byen har været under dansk herredømme, og beliggenheden ud til Østersøen
gjorde for 600 år siden Lübeck berømt
som centrum for middelalderens storhandel. Her blev der opbygget en helt enorm
rigdom, der stadig trænger igennem i
nutidens bybillede. Her bor I på moderne
cityhotel med panoramaudsigt over en af
Tysklands mest stemningsfulde byer fra
restauranten på øverste etage.

Pris pr. person i minidobbeltværelse

849,Pris uden rejsekode 999,Pristillæg fra 1.5.: 100,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
Velkomstdrink
1 x 3-retters middag
Fri adgang til fitnesscenter
og sauna
• Fri parkering
Ankomst: Valgfri frem til 29.9.2018.

3 overnatninger fra 1.149,-

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

Bestil nu på

2 børn 6-14 år ½ pris.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend 10-14.

Teknisk arrangør:

En duft af kanelsnegle og sjove KREA workshops
Papir- og blomsterkunst,
fingerstrik og kniplerier,
maleri- og sy værksted,
fremmede køkkener, kor,
klaver og keramik samt
afsluttende modeshow
Tekst og foto: Ann Skinner

Ballon klovnen Fubbi underholdt børn og barnlige sjæle.
En festlig dag i det kreative
hjørne, hvor der også blev grinet og gøglet og børnene stod

unge og voksne piger. Cafe Lix
og Kerner bagte kanelsnegle
om formiddagen, som bibliotekets gæster kunne købe og
AOF’s fremmede køkkener
bød på små lækre hapsere og
smagsprøver.
- Hos AOF Amager er vi
glade for at skabe og holde
fast i traditioner, og igen i
år havde vi booket klovnen
Fubbi, som underholdt både
børn og voksne i stor stil. Vores motto er Viden, Udvikling

Tips en 13’er

1

x

Konkurrence
Klovn udlover
biografbilletter

2

Hvornår blev AOF grundlagt?
1: 1924. X: 1947. 2: 1993. "
Hvilke farver finder du i AOF Amagers logo?
1: Sort og rød. X: Grøn og orange. 2: Gul og blå. "
Hvad hedder klovnen, som underholder kl. 12.00?
1: Bubba. X: Fubbi. 2: Lubba"
Hvad står ordet AOF for?
1: Alle Oste Fiser. X: Alfer Og Feer.
2: Arbejdernes Oplysnings Forbund."
Hvor ligger AOF Amagers administrationskontor?
1: Saltværksvej 68. X: Kastrup Havn. 2: Tårnby Torv 5."
Hvem arrangerer KREA KALAS:
1: Tårnby Hovedbibliotek
X: AOF Amager & Tårnby Hovedbibliotek. 2: AOF Amager."
Hvem kan du lave papirkunst hos?
1: Marianne Kragh. X: Olga Nielsen. 2: Solveig Wurtz."
Hvornår slutter dagens arrangement?
1: kl. 13.30 X: kl. 14.30 2: kl. 15.30."
Hvor tit afholdes KREA KALAS - elevernes dag?
1: hvert ½ år. X: hvert år. 2: hvert 2. år."
Hvem akkompagnerer Pilehavekoret?
1: Marianne Kragh. X: Tove Bjørndal. 2: Solveig Wurtz."
Hvad er AOF's slogan?
1.: Viden - Udvikling - Sammenhold.
X: Viden - Udvikling - Samvær. 2: Vilje - Udvikling - Samvær.
Hvad er fejlen ved denne Tip en 13'er?
1: Den er printet i sort/hvid. X: Gevinsten står ikke på.
2: Der mangler et spørgsmål."

Også konkurrencer
- Næsten 1.650 gæster kom
i år til kaffe og småkager hos
AOF Amager på Tårnby Hovedbibliotek og det glæder
os, at så mange støtter op om
den forankrede tradition, der
er for at deltage i festlighederne og at gå på aftenskole
i Tårnby Kommune. AOF er et
mødested for alle, der har lyst
til at lære noget nyt eller lave
noget sammen med andre i
deres fritid. Vores kursister er
at finde i alle aldersgrupper,
lige fra små børn med mor
og far til efterlønsmodtagere
og ældre pensionister. Vi har

Ballonklovnen Fubbi gæstede også i år AOFs arrangement på
hovedbiblioteket. Børnene var begejstrede og stod til tider i
kø for at hilse på og klø kaninen bag ørerne.

tilbud til ethvert tidspunkt i
livet, siger Tom Nielsen.

I biffen med AOF
Festlighederne sluttede med
en konkurrence. Lodtrækning
af 2 x 2 biografbilletter med
popcorn og sodavand. ”Tip en
13’er” var måske en anelse
for svær, da der skulle hele 9
træk til, før den første vinder
blev fundet.
Du kan afprøve din AOF viden
her på siden og deltage i endnu en AOF lodtrækning om 2
biografbilletter.
Send din tipsrække på mail
til redaktionen@taarnbybladet.dk, skriv tips med AOF i

emnefeltet samt navn, adresse, telefonnummer og send
det til os senest onsdag 11.
april. kl. 12.00.
Man kan også skrive til os
eller aflevere løsningen i
postkassen på redaktionens
adresse Englandsvej 290,
Postboks 34, 2770 Kastrup
efter samme betingelser.
Billetterne kan kun bruges
i Kulturhuset KastrupBio og
kan ikke ombyttes til kontanter eller erstattes. Gevinsten
skal hentes på redaktionen,
men det hører vinderne mere
om.
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pænt i kø for at ae kaninen.
Der var store smil, gensyn
og hyggelig stemning, da
AOF Amager åbnede dørene
på Tårnby Hovedbibliotek til
KREA KALAS - Elevernes dag.
En årlig event, som så dagens
lys for en del år tilbage, og
som er blevet et fast samarbejde mellem biblioteket og
AOF Amager. Det er her, at alle
interesserede kan blive inspireret af en håndfuld af de
mange tilbud, som den lokale
aftenskole udbyder. I år var
der keramik udstilling som
ledte tankerne til den store
kunstner Picasso, der var
store og små kor, modige solosangere, klaver for børn og
voksne, kreative workshops
hvor papirkunst, strik og
hæklerier, maleri, patchwork,
blomsterkunst og kniplinger
blev produceret. Den røde
løber var lagt ud i biblioteket
og gæster var linet op til en
flot modeopvisning af børn,

og Samvær og gennem hele
dagen kunne de tre ord opleves, fortæller Tom Nielsen,
skoleleder for den lokale AOF
aftenskole.

DET ALLERBEDSTE FORÅRSTEGN. Nu kan man for alvor mærke, at lyset er ved at vende tilbage, men der
er ellers ikke meget, der minder om forår. Vi holder
nøje øje med, om en erantis eller vintergæk er på vej
med de allerførste spæde skud.
Men fremfor uafbrudt at fæstne vores blik mod
jorden skulle vi lige så gerne løfte det - og se op.
Har vi haft en periode med dårligt vejr, og der så

pludselig kommer et par solrige dage uden storm,
så sker det.
Man hører flokke af trækkende og snakkende gæs
og synes så lige med ét, at det var da egentlig en anden lyd end gæssenes, mere skarp og langtrukken,
- og ja, nu kommer de: en smuk kile eller række af
trækkende traner, der trompeterer og snakker med
hinanden. Det allerbedste forårstegn!!! Med deres

lange halse og ben og brede vinger strækker de ud
og dækker dele af himlen i et forunderligt syn. Udover at være en meget smuk fugl, er den tillige en
af vores største med et vingefang, der nærmer sig
havørnens. Den bliver omkring 1meter og 20 høj.
Vi er i Danmark så heldige, og endda særligt på
Amager, at bo under tranernes trækrute. Hele vinteren har de tilbragt i Sydspanien og Nordafrika og er

Har du ikke fået
Tårnby Bladet **
... vil vi gerne
vide BLADET
det
TÅRNBY
Det kan virke ejendommeligt, at vi her i avisen efterlyser borgere, som
IKKE har modtaget månedens Tårnby Bladet. De, der IKKE har fået bladet,
kan jo i sagens natur ikke læse dette. Det svarer lidt til udtrykket, ”Har
du noget du mangler”. MED MINDRE man ser bladet hos sin nabo eller har
hentet det i et af vore depoter.

Dog ikke juli-udgaven 2018 (udkommer 10. august)

Har du ikke fået Tårnby Bladet (typisk sidste fredag i måneden) ring da til
32 509 290 (evt. telefonsvarer) og fortæl om du har modtaget andre reklamer og/eller andre lokalaviser (Amager Bladet/Søndagsavisen). Du kan
også maile på redaktionen@taarnbybladet.dk

Muligheder for selv at bestemme, hvilke reklamer (om nogen) du vil have

Du skal typisk have Tårnby Bladet senest den sidste fredag i måneden.

Vi vil sammen med FK distribution sikre
kvaliteten af omdelingen af Tårnby Bladet

... men vi behøver din hjælp. Har du ikke fået Tårnby Bladet den sidste fredag i måneden fortæl det til os. Ring eller mail med dit navn, adresse, telefon og fortæl også om du har modtaget andre reklamer og/eller lokalaviser.
32 509 290 (evt. telefonsvarer), redaktionen@taarnbybladet.dk

Har du ikke fået Tårnby Bladet - giv os besked
og hent denne måneds avis i et af vore depoter!
Dem finder du her:
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Kastrup

• Irma, Televænget
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skottegården, Kulturhuset KastrupBio
• SAS-klubben ved Diget

** og ikke har nejtak til Reklamer og gratis aviser

• ”Reklamer - Nej tak”. Du får ikke adresseløse forsendelser (reklamer);
men fortsat lokale ugeaviser og andre skrifter samt aftenskolekataloger og
telefonbøger.
• ”Reklamer og gratis aviser - Nej tak”. Du får hverken adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser, andre skrifter, aftenskolekataloger eller telefonbøger.
Du finder fortsat mulighederne for at ”afbestille” reklamer og lokalaviser
på www.postnord.dk under Hurtig til: Tilmeld Nej tak.
Vil du selv bestemme, hvilke reklamer du vil have.
• ”Reklamer - kun nogen af dem”. Gå på www.minetilbud.dk. Ved at benytte www.minetilbud.dk annulerer du dine eventuelle aftaler med www.
postnord.dk, men kan IKKE fravælge at modtage lokalaviser, kataloger etc.

Tårnby

• Allégårdens Blomster, Tårnbyvej 51
• Tårnby Torv ved alle indgange
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harald Nyborg
• Dagli’ Brugsen. Løjtegårdsvej 1

Dragør

• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste fredag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor
nejtak’ere til reklamer lægges godt 3500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.

Sundby

• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirkegårdsvej 6
• Kvickly, Englandsvej 28

Vestamager

• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter

gradvis fløjet nordover.
Sidste stop, hvor de har rastet nogle dage, måske
uger, og er blevet ‘tanket op’, er Rügen. Nu er de i
titusindvis på vej til Hornborgasjön i Sverige. Mange
fugle tager også østover og raster ved Pulken syd for
Kristianstad, Enkelte af dem slår sig ned undervejs
og bliver ynglefugle, således som det er sket i Thy

og på Bornholm.
Som andre fugle flyver de helst over land og
tilbringer kortest mulig tid over hav. Derfor har vi
glæde af vores lange kystlinie, som fuglene spotter
fra stor højde. Tranerne vender i oktober tilbage fra
deres ynglepladser i det nordlige Sverige, Finland
og Rusland, og da ser vi dem igen, medmindre ve-

stenvinden har presset dem østover. Det sætter især
bornholmerne pris på.
Og så glæder man sig allerede, til de kommer
forbi næste gang!
Tekst og tegning: Ninna Feldvoss

Huspriser stiger i 79 kommuner og falder i 17
Tårnby er stadig med i toppen, når det drejer sig om opad gående udvikling i kvadratmeterpriser på huse

Kigger man på landsdele, har de største
stigninger været i København by samt Vest-og
Sydsjælland.

Bolius.dks nyeste tal fra 4. kvartal 2017 viser,
at huspriserne på landsplan er steget med
5,3 procent siden samme tidspunkt sidste år.
Stigningerne i huspriserne har for alvor bredt
sig til hele landet, de er steget i 79 kommuner,
mens 17 kommuner har haft et fald i den gennemsnitlige kvadratmeterpris.
At statistik er en dynamisk størrelse at operere med, viser nogle af topscorerne i landsoversigten.
De største stigninger har netop været i nogle af landets billigste kommuner at bosætte
sig i. Guldborgsund (med en kvadratmeterpris
i 4. kvartal i 2017 på 7.132 kroner) topper listen - her steg priserne i 2017 med 36,2 procent, mens huspriserne på Samsø gik op med
28,5 procent. Selv om huspriserne på Lolland
altså er de laveste i landet, steg de faktisk
med 20 procent i 2017.
Landets dyreste kommune, Frederiksberg,
er også med på top 10-listen - her er priserne
steget med 27,7 procent i 2017.

Tårnby Kommune
I Tårnby Kommune har huspriserne udviklet
sig fra 1992 til nu i forhold til landsgennemsnittet.
Højeste pris: 28.004 kr./m² (2. kvartal, 2017)
Laveste pris: 9.153 kr./m² (1. kvartal, 1998)
Største stigning: 2.563 kr./m² (2. kvartal,
2005)
Største fald: -2.229 kr./m² (4. kvartal, 2008)

Når skaden er sket Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.

Glarmester Helge Nymand
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Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

100 københavnere til vinterbadning på Amager
Mere end 100 københavnere i badetøj. Fem slags saunaer. Et hul i isen
Tekst: Laura Krogh Kjørup,
Foto: Gunnar Larsen,
Amager Fotoklub

Det var opskriften på ”Den Store Vinterbadedag 2018”, som DGI Storkøbenhavn og Kastrup Søbadere afholdt
en lørdag i marts. Sneglen ved Kastrup
havn dannede rammen. Her oplevede
mange københavnere for første gang
glæderne ved vinterbadning.
- Hovedet slår fra de første tre sekunder, og man tænker, her kan jeg
da godt ligge lidt. Men så går det op
for en, hvad man har gang i, og så skal
man op. Sådan beskriver en førstegangsbader oplevelsen ved Den Store
Vinterbadedag 2018.
Da det første hold vinterbadere
mødte op ved Kastrup Søbad, var hullet i isen hugget, saunaerne varmet
op og gusmestrene stod klar. Med
en temperatur omkring frysepunktet
både under og over vandet var der en
kold oplevelse i vente.

Saunagus og grødis
Mere end 100 københavnere nåede
at prøve kræfter med vinterbadning
på dagen. Fordelt på fire hold havde

de alle en time, hvor de kunne bevæge sig imellem det iskolde vand og
de brandvarme saunaer. Oplevelsen
startede i saunaerne, hvor to gusmestre stod for at gøre deltagerne godt
varme, inden de skulle i vandet.
- Jeg tror, at det med at vi var i sauna
og virkelig fik varmen inden og bare
trængte til at blive kølet ned, det gjorde, at det ikke var så grænseoverskridende, fortæller Vivian Olesen, deltager ved Den store Vinterbadedag.
Efter tyve minutter blev vinterbaderne sluppet ud af saunaerne. Nogle
mere ivrige end andre. De første vinterbadere var ikke længe om at løbe
ud over isen og springe i Øresund.
- Altså jeg var meget overrasket
over, at altså - selvfølgelig var det
koldt, men det var ikke ulideligt koldt.
Det var nok, fordi man havde siddet
inde i saunaen og blevet varmet godt
igennem. Det var bare sådan en behagelig følelse, lyder det fra Kenneth
Hansen, deltager ved Den store Vinterbadedag.

Vinterbadeforeninger
Der er i Danmark mere end 130 vinterbadeforeninger og lige under 45.000
organiserede vinterbadere. På Amager er der fire foreninger: Det Kolde
Gys, Kastrup Søbadere, De Dragør

I vandet blev vinterbaderne mødt af en kold omgang grødis, fordi vandet var
frosset til iskrystaller.

Vandhunde og Vinterbad Bryggen. Tilsammen har de mere end 8500 medlemmer. Vinterbad Bryggen og Det
Kolde Gys er to af Danmarks største
vinterbadeforeninger.
- Den Store Vinterbadedag 2018 var
arrangeret af DGI Storkøbenhavn og
Kastrup Søbadere. Kastrup Søbadere
har omkring 100 medlemmer, og der
er ingen venteliste. På den måde kan
alle møde op og dele passionen for
vinterbadning med andre.

- Det, jeg holder af ved vinterbadning, er det kick, det giver, og selvfølgelig de mennesker i klubben, man får
hilst på. Der er ingen sure miner efter
sådan et vinterbad. Alle er høje og
glade. Og så er det jo ikke usundt. Det
udløser nogle endorfiner i hjernen,
som gør at man ikke er sur, fortæller
Lars Ove Jensen, formand for Kastrup
Søbadere.

Efter det kolde gys gentog oplevelsen sig med endnu en omgang saunagus
og vinterbadning. Til slut kunne deltagerne varme sig i saunatraileren og
saunateltet, mens det næste hold vinterbadere startede op.
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Ny formand i Movia
Efter godt fire år som formand for Movias bestyrelse, overdrager Thomas
Gyldal Petersen posten til sin borgmesterkollega Kirsten Jensen (A).
Borgmester i Hillerød for anden
gang og journalist er blot noget af det,
der kendetegner Movias kommende
57-årige formand.
Det tidligere mangeårige medlem
af Europa-Parlamentet og formand for
Forbrugerrådet skal fra april i år være
ny formand for Movias bestyrelse. Formandsskiftet er aftalt og gennemføres
formelt på et ordinært bestyrelsesmøde i Movia i begyndelsen af april.

Movias bestyrelse består herudover af:
•Per Hovmand, næstformand og byrådsmedlem i Sorø Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland (C)
•Benedikte Kiær, borgmester i Helsin-

Ny formand
for Movia,
Kirsten
Jensen (A)
borgmester i
Hillerød.

gør Kommune (C)
•Christoffer Buster Reinhardt, Region
Hovedstaden (C)
•Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (V)
•John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune (V)
•Mikael Smed, Vordingborg, borgmester i Vordingborg Kommune (A)
•Niels E. Bjerrum, borgerrepræsentant
i Københavns Kommune (A)
•Peter Jacobsen, Region Sjælland (O)

Ældre Sagens generalforsamling i Postkassen midt i marts var et
tilløbsstykke. Alle foldedøre blev åbnet for at alle skulle kunne høre og se.

Borgmester Allan S. Andersen betryggede Ældre sagens medlemmer i, at det
ikke står så skidt til i forhold til kommunens indsats overfor de ældre borgere,
som nogen måske går og tror.

Foreningen med flertal blandt de ældre
Ældre Sagen i Tårnby har 6.737
medlemmer - det svarer til tre ud af
fem over 60 år i Tårnby
Af Karlo Havmand

Tårnbys største forening er hverken
svømning eller fodbold. Det er Ældre
Sagen med knap 7.000 medlemmer.
Det kræver et stort hold af aktivitetsledere og i Tårnby står 192 ledere
for de 27 faste aktiviteter (se listen i
ÆS’ annonce side 27 i denne udgave
af Tårnby Bladet) plus de løse aktiviteter som eksempelvis ture og rejser,
foredrag, it-café og fester, som man
hver måned kan læse om på foreningens egen side i Tårnby Bladet.
Foreningen holdt årsmøde i Postkassen midt i marts, og denne indeholdt både den klassiske beretning,
havde borgmester Allan S. Andersen
på besøg og nød underholdning med
stand-upkomikeren Thomas Wivel.
Formand Anne-Grethe Kragerup
fortalte blandt andet, at foreningen i
2017 stod for etablering af sansehaver på Plejehjemmet Løjtegårdsvej.
Foreløbig som et forsøg.
- Vi håber på stor opbakning fra le-

delsen på plejehjemmet i år, så ansatte, beboere og pårørende kan få den
fulde glæde af arbejdet.
- På plejehjemmet Ugandavej har vi
holdt Erindringsdans. En stor succes,
både for de demensramte og også for
pårørende og ansatte.
Anne-Grethe fortalte også om, at
besøgstjenesten, der omfatter spisevenner og gåvenner, har haft et travlt
år. Det samme gælder it-folkene, der
har etableret mange nye tiltag og vågetjenesten har nu eksisteret over et
år og har, som så mange andre tiltag,
også udviklet sig.
- Dette og meget andet er, hvad vi
har fået for vores kontingent på 2 x
125 kr. årligt.

Og de blander sig
Ældre Sagen har i løbet af 2017 arbejdet med en række aktuelle ældrepolitiske problemstillinger og har blandt
andet ved at deltage i ministerielle
arbejdsgrupper, skrevet høringssvar,
gået i dialog med politikere, folketingsmedlemmer og ministre, haft stor
indflydelse på de resultater, der er opnået inden for digitalisering, pension
og økonomi, kørekort, plejehjem og

hjemmehjælp, demens, genoptræning, ernæring og rehabilitering.

Det mere kuriøse
Før selve årsmødet underholdt standup-komikeren Thomas Wivel humoristisk og selvironisk med anekdoter
fra sine optrædener i diverse medier
blandt andet Vild med dans. Uden den
store succes (hans egen udlægning),
et fantasifuldt indblik i hvordan byers
navneskilte kan fortolkes, samt Thomas tilknytning til kunstneren Jørgen
Ryg, som vi fik nogle pragtfulde parodier på.
Et dejligt indslag før den mere alvorlige del af årsmødet.
Borgmester Allan S. Andersen fortalte om kommunens nyeste tiltag i
forhold til de ældre borgere. Med fine
grafer og plancher dokumenterede
han, at det faktisk ikke står så skidt
til, som det sommetider udlægges i
pressen og menigmand imellem. Medlemmerne havde en del spørgsmål,
men var i øvrigt glade for at få hilst på
”Tårnbys nye håb”.
På landsplan organiserer Ældre Sagens 215 lokalafdelinger med over
820.000 medlemmer.

Thomas Wivel varmer op før sin
optræden ved TFRs jubilæumsfest
sommeren 2017. Nu fik Ældre
Sagens medlemmer den muntre
fornøjelse. Arkivfoto.

Togtrafikken til Sverige skal
i udbud
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Fra december 2021 kan Skånetrafiken
overtage togtrafikken over Øresund på
den danske side af Sundet, som i dag
varetages af DSB. Allerede i år starter
udbuddet af, hvem der skal håndtere
driften, og konkurrencen bliver hård,
viser News Øresunds kortlægning.
Togsystemet samles under én operatør med ny base og vedligeholdelsesværksteder beliggende i Hässleholm, og flere internationale parter er
interesserede i udbuddet.
I dag er togtrafikken over Øresund
delt op mellem Sverige og Danmark.
Der har været mange, lange diskussioner om, at én og samme operatør
skal køre togene i både Sverige og
Danmark. Øresundstoget får da en ny
endestation, Østerport i København.
Desuden er der planer om at øge
togfrekvensen fra tre til fire tog pr.
time, og seks toge pr. time i myldretiden.
tsp

Fyren i Kongelunden 200 år
Fyr er februars træ
af Naturvejleder, Lærke Bech Haupt,
Tårnby Naturskole

Kongelunden blev i sin tid plantet for
at skaffe træ til brændsel, redskaber,
møbler m.m. Vi er ikke længere afhængige af træ fra Kongelunden, men
som årene er gået, har Kongelunden
fået et nyt formål som rekreativt sted
for mange på Amager. Faktisk er Kongelunden en af de mest besøgte skove
i Danmark.
På Tårnby Naturskole nyder vi også
skoven sammen med mange af Tårnbys børn og unge. Vi vil gerne være
med til at fejre de 200 år, derfor sætter vi blandt andet sætte fokus på
skovens mangfoldighed, idet vi hver
måned vil fortælle historien om et nyt
træ. I kan også følge med året igennem på Tårnby Naturskolens Facebook-side.

Februar
Fyr er februars træ. Det er primært
skovfyr, man finder i Kongelunden.
Skovfyr er et nåletræ, som kan blive
op til 30 m højt. Skovfyrs blade er 4-6
centimeter lange nåle.
De er blågrønne og sidder to og
to sammen - ikke enkeltvis som hos
gran. Fyrretræ er et meget anvendt
træ i Danmark, bl.a. til gulvbrædder,
trapper, andet bygningstømmer og til
fremstilling af papir.
Navnet fyr handler om ild. Måske er
det på grund af fyrretræets harpiks,
som let kan brænde. Friske fyrreskud

indeholder store mængder C-vitamin.
En kop te lavet på friske fyrreskud indeholder lige så meget C-vitamin som
hele seks glas appelsinjuice.

Marts
I marts måned er det pil, der er i fokus.
Pil er typisk et lille træ eller en stor
busk. Der er 25 forskellige arter af pil i
Danmark. Seljepilen er den største og
den vi finder i Kongelunden. Seljepils
blade er runde med en spids (elliptiske). Oversiden er mørkegrøn og glat.
Undersiden er grålig og virker dunet.
Barken er grå.
Piletræerne blomstrer tidligt, før
bladene springer ud. Pilen er rigtig
vigtig for vores vilde bier, da det er
den første plante, som blomstre i det
tidlige forår og tilbyder derfor det første vigtige måltid for overvintrende
bidronninger, når de skal i gang med
at etablere en ny bi-familie.
I det tidlige forår kan du finde gæslinger. Det er piletræets han-blomster,
som sidder i stande, der ligner små,
grå bløde unger fra gåsen - nemlig
gæslinger.
Læs evt. mere om træerne i Kongelunden og tilhørende aktiviteter på
Tårnby Naturskoles side på Facebook.

Fyrretræerne i Kongelunden blev
snydt for deres fødseldagsomtale
i Tårnby Bladets marts-udgave,
men de står der nok stadig og
også til februar og marts 2019.

To svenskere på
besøg
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DET BLÅ LYN AF EN ISFUGL er på vintervisit i Kongelunden. Det er sikkert
en fra Sverige, som har opholdt sig i
kanalen ved Frieslandsvej siden starten af januar.
Isfuglen er meget sky og har for mig
været ret svært at få billeder af, lige
indtil kanalen frøs til med is p.g.a. den
sibiriske kulde, der ramte Danmark i
slutningen af februar. Så var der kun
én åbning ved slusen, hvor den kunne
fange hundestejler.
Vi ser kun ganske få isfugle i løbet
af året på Amager, så det var en ren
fornøjelse at kunne indfange én med
kameraet for en gangs skyld.
FAKTA OM ISFUGLEN: Dette er en
hun med rødt undernæb, vægt: 40-45
g. Vingefang 24-26 cm.
René Fokdahl
STORK PÅ BESØG: En Hvid Stork har
rastet rundt om i St. Magleby, Dragør
og Kastrup i flere dage. Den blev set
første gang på en mark ved lufthavnstunnelen bag St. Magleby 15. marts.
Senere om aften siddende på en
lygtepæl på Ugandavej, hvor den næste morgen blev set af flere personer,
som også fik billeder af den. 17. marts
blev den igen set, denne gang ved
Tømmerup Stationsvej og genfundet
i Ullerup. Flere dages jagt på et godt
billede endte i Dragør.
Det er sandsynligt en Svensk Stork
fra 2017, der har været sydpå og nu på
vej retur til Sverige.
René Fokdahl

Seniorbofællesskaber kan
blive en realitet i Tårnby.
- Jeg er meget åben for, at vi kan få bygget egentlige seniorbofællesskaber i
Tårnby kommune, og vi har i hvert fald
3 grunde hvor det kan blive en realitet,
sagde borgmester Allan Andersen, på
et åbent borgermøde sidst i februar.
Mødet var arrangeret af foreningen Seniorbo i Tårnby. Seniorbo har i
mange år arbejdet for at få bygget et
seniorbofællesskab.
- Vi har prøvet på Præstefælledvej i
Kastrup, men det lykkes ikke af forskellige årsager, fortæller Seniorbos formand Erik Mølgaard.
- Dengang var der blandt andet ikke
forståelse blandt lokalpolitikerne for
det vigtige i, at vi seniorer skal kunne
bo sammen med andre på vores egen
alder i et fællesskab. Det synes jeg man
kan mærke, at der er nu. Og husk på, at
der kommer mange flere ældre borgere i kommunen. Borgere der vil bo godt
og gerne sammen med andre ældre.

Seniorbofællesskaber
På mødet deltog også OK Fonden og
Faglige Seniorer, og de gav udtryk for
at det kan lade sig gøre at etablere Seniorbofællesskaber, der er til at betale,
men at det koster en aktiv indsats fra
de personer der vil være en del af et
seniorbofællesskab. Det samme sagde
borgmesteren:
- Husk på, at det ikke er kommunen,
der bygger. Det er private eller almennyttige selskaber, men vi er positive,
hvis der er en gruppe af borgere der
står bag, og får vi en henvendelse,
hjælper vi gerne tingene i gang.

Noget at gå til i april og maj

Teaterkoncert, rytmikfest og musical på
It Don’t Mean a Thing If It Ain’t Got
That Swing
Teaterkoncert

Koncertsalen på Kulturzonen er forvandlet til en klassisk
jazzklub a la New York-style med lys på bordene, spotlight, swingende svedig jazz og rød velour.
Jazzklubben m angler en ny forsanger og har indkaldt
t il audit ion. Byens bedst e sangerinder ankom m er t il
audition - og 1,2,3,4 musikken kan begynde.

Medvirkende:
Solist er, The Jokers ( kor) og forskellige bands fra Tårnby Musikskole.
Kost um er og kulisser: Fabrikken.
Fredag 20. april kl. 17, gratis, Kulturzonen.

Rytmikfest på Kulturzonen

Minimusical – Den bestøvlede kat

Kom og vær med til at synge, danse og
spille

Tårnby Musikskoles elever fra Musik og
Eventyr-holdene opfører klassikeren Den
bestøvlede kat

Foto: Michael Oxkjær, Amager Fotoklub

Sam m en m ed Nanna Nabila og René Madsen fra Tårnby
Musikskole t rom m er vi og bevæger os t il ryt m er der underst øt t er børnenes nat urlige m usikalit et , i et kreat ivt
og fant asifuldt univers. Arrangem ent et , du og dine børn
ikke vil gå glip af!
Åbent og grat is for alle ( ingen t ilm elding) .
Søndag 22. april kl. 10-12 – gratis, Kulturzonen.

Musikskolens Musikværkst ed er m ed t il at løft e stykket
m usikalsk.
Den best øvlede kat vises for skoleklasser i kom m unen om form iddagen og for de m edvirkendes fam ilier
kl. 19. Stykket varer 45-50 min.
Fredag 4. maj kl. 19, gratis. Kulturzonen.

All That Jazz…
... en forrygende aften med herlig
jazzmusik, swingdans og lækker tapas

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og
spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter og der arrangeres løbende forskellige kulturelle arrangementer.

Anna Pauline Andersson synger sange fra den am erikanske jazzskat og udvalgte numre fra Monica Zetterlunds repertoire. Hun akkompagneres af Marco
Spallanzani guitar, Jacob Smedegaard på trommer og
Jacob Broholm på orgel.
Hepcats lærer os at danse swingdans.
Tilmeldingsfrist var onsdag 21. marts og er således
overstået.
Fredag 6. april kl. 19 – 22, entré, Kulturzonen.

VILLA TIL

RAGNA &
FRANKA
KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

Telefon: 3076 0334 - www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

FRI
ENTRÉ
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8. FEB - 27. MAJ 2018

Kulturzonen er i skoleåret åben alle hverdage:
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00

Noget at se på i påsken og noget der kan hjælpe ved eksamen

Påskekyllinger på Naturcenter Amager
I Friluftshuset i Naturcenter Amager er der
udruget påskekyllinger, som børn og voksne kan hilse på alle dage i påsken mellem
kl. 10 og 17. Måske kan man også komme
til at ae en! Arkivfoto.

Naturcenter Amager Åbningstider i Friluftshuset
Hverdage 9 - 15
Weekender 10 - 17
Alle påskedagene 10 - 17
Få inspirat ion t il årst idens nat uroplevelser, information om Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr
t il friluft sliv. Foreninger og friluft svej ledere t ilbyder
løbende akt ivit et er som st art er ved Friluft shuset .
Kont akt Friluft shuset friluft shuset @nst .dk Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er
udenfor, så prøv igen senere.

Blå Base v/Tårnby Naturskole
... har akt ivit et er ved Kast rup Havn og st rand alle
lørdage og søndage kl. 10-14.

Vi har udruget små fine påskekyllinger i
Friluftshuset på Naturcenter Amager
Hele påsken har vi åbent fra kl. 10-17 og i kan komme
forbi og hilse på kyllingerne hele dagen.
Kl. 11 og kl. 14 fortæller vi om hvordan de går fra at
være æg t il at være kylling. Hvis m an er heldig, kan det
være, der er m ulighed for at ae en kylling.
Ude i fårefolden går de drægt ige får rundt og er snart
klar t il at lem m e. Når får er drægt ige betyder det , at de
er ” gravide”. Og når de er færdige m ed at være dræg-

t ige så lem m er de – det vil sige at de ” føder” et lam . Vi
kan ikke garant ere, at der kom m er lam t il påske, m en
det er st adig et besøg værd at kom m e ud og hilse på
de tykke får. Man skal dog huske, at hvis de går væk
eller ligger for sig selv, så skal de have ro. Det betyder
nem lig, at de skal t il at lem m e og det vil de helst gøre
uden publikum .
Naturcenter Amager. Alle dage i påsken kl. 10-17.
Fortællinger om udvikling fra æg til kylling hver dag kl.
11 og 14.

Eksamens skræk!

Bekymringer, tvivl, usikkerhed,
hjertebanken, søvnbesvær eller svedeture?

På denne workshop, vil du lære at dæmpe eksam ensangst en og genvinde kont rollen, så du får en
bedre eksam ensoplevelse. Yderm ere får du m uligheden
for, at udvide din ’værktøjskasse’, så du kan finde kilden
t il angst en og håndt ere den.
Vi kommer til at arbejde caseorienteret med det at
gå t il afgangsprøve, så du m ent alt gennem går, hvad der
skal t il for at få en god oplevelse t il eksam enerne i m aj
og j uni.
Der vil være t o undervisere på holdet , som har ført
adskillige afgangsklasser t il eksam en. Med afsæt i praksiserfaringer vil underviserne kommer med gode fif til
at gå t il eksam en.
Der vil desuden blive snakket om , hvordan kost og
t ræning kan påvirke kroppen fysisk og psykisk i forbindelse m ed prøverne.
Sidst , m en ikke m indst , kom m er der en læge og
fort æller, hvad der sker i m ennesket s hj erne, når m an
oplever sin krop reagere op m od eller i forbindelse m ed
en eksam en.
Målet med de 7 timers undervisning er, at du går fra
kurset m ed en overbevisning om , at du kont rollerer din
eksam ensangst . Vi arbej der hen im od, at det ikke længere er eksam ensangst en, der kont rollerer dig, m en dig
der kont rollerer eksam ensangst en.

Eksam ensangst kom m er t il udt ryk på m ange m åder og
er både ubehageligt og ødelæggende i t iden op t il og
under eksam en. Angst en kan blive så hæm m ende, at
du m ist er kont rollen og behøver hj ælp t il at slippe ud af
dens greb.

Workshop - eksamensangst
Lørdag 14. april 2018 10 – 17.
Tilmelding og information på Ungdomsskolens hjemmeside: www.us.taarnby.dk

Det forsømte forår er på vej - men hjælpen
er nær
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Af Lasse Hal, Tårnby Ungdom sskole
Foråret nærm er sig og vi glæder os alle t il igen at
kunne færdes ude i den dej lige nat ur uden m ange lag
t øj , hue og vant er. Vi vil ud og m ærke frisk luft og sol
på kinderne.
Men der er nogen, der ikke glæder sig! Alle de st akkels unge der st år overfor afgangsprøve og eksam en.
Mange går den t id i m øde m ed ryst ende hænder, sved
på panden og angst anfald. Det er oft e ikke fordi de
unge m ennesker st år t il at klare sig dårligt ved den
forest ående prøve. De har klaret sig godt nok i løbet
af året . Men deres nervøsit et kan ødelægge det hele.
Klappen kan gå ned, som m an siger. Og det er virkelig
synd. I sær fordi der fakt isk kan gøres noget ved det .
Nervøsit et og eksam ensskræk kan m inim eres ved hj ælp
fra erfarne undervisere, der har ført ut allige unge m ennesker op t il eksam ener.
Derfor tilbyder Tårnby Ungdomsskole workshop med
fokus på eksam ensskræk. Det er nat urligvis grat is!

Dyrehold
Der findes regler for dyrehold
På Tårnby kom m unes hj em m eside taarnby.dk kan du
læse om regler for dyrehold i Tårnby og Dragør Kom m une, herunder dyrehold i henholdsvis by- og landzone.

Dyrehold i byzonen
Husdyr er t illadt i byzonen m ed undt agelse af
• Hest e
• Kvæg
• Geder
• Får
• Grise
For disse 5 slags dyrehold kan m an søge om dispensat ion fra forbuddet . Husdyrholdet m å ikke give anledning til lugt- eller fluegener eller anden forurening.
Husdyrholdet m å heller ikke være af erhvervsm æssig
karakt er.
Grænsen for erhvervsm æssigt dyrehold er:
• Maks. 30 høns (haner, høner og kyllinger tilsamm en)
• Maks. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
• Tilsvarende st ørrelser af andre form er for dyrehold, m ed undt agelse af de 5 forbudt e art er.
Ud over ovenst ående gælder der særlige regler for
hønsehold i Dragør Kom m unes byzone.

Dyrehold i landzonen
Husdyrhold i landzonen afhænger af, hvad der st år
i lokalplanen for om rådet . I nogle lokalplanom råder
gælder de sam m e regler som for byzonen. I de andre
om råder i landzonen er der forskellige krav, herunder
krav t il afst and t il byzonen, vandboringer, vandløb og
dræn m .m . Der er desuden krav t il, hvilken dyreart
der er t ale om , ant al dyreenheder sam t forurening.
Generelt skal m an anm elde t il Tårnby Kom m une,
hvis m an vil et ablere eller udvide et dyrehold på/ t il
m ere end t re dyreenheder. I nogle t ilfælde skal m an
have t illadelse af kom m unen, før m an påbegynder
et ablering af et dyrehold.
Du kan anmelde udvidelse husdyrproduktion på virk.dk.

Noget at gå til i april

Musik, børn og den russiske kirke på biblioteket
Led Zeppelin: 50 år med myten, monstret
og musikken
Foredrag ved Thomas Ulrik Larsen
I 2018 er det 50 år siden, at dette skelsættende rockorkester debut erede på en dansk folkeskole.
Led Zeppelin hører til blandt de
bands i verden, der har solgt flest
album . En klub, der t æller navne
som The Beat les, Pink Floyd,
Queen og ABBA. Alle fire medlem m er - Robert Plant , Jim m y
Page, John Bonham og John Paul
Jones - er st ilskabende m usikere,
og genrerne hard rock og heavy
m et al, som vi kender dem , st år direkt e på skuldrene af
Led Zeppelin.
Thom as Ulrik Larsen er både er sangskriver, freelance-guitarist, musikskolelærer og skribent. I 2015 udsendt e han under navnet Lysår soloalbum m et ” Teknisk
knockout”.
Onsdag 4. april kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Kærlighed er ikke nok
Foredrag ved Sofie Münster

Hvad kan vi som forældre gøre for at få
glade, st ærke og om sorgsfulde børn?
At et barn m ærker
kærlighed og om sorg
er en helt essent iel
forudsæt ning for at
barnet t rives - m en
det er ikke nok. Børn t rives bedst , når de m øder deres
forældre som t rygge aut orit et er, der st iller krav t il dem
og har forvent ninger t il dem . Som forældre skal vi t urde give slip og lade vores børn gøre sig egne erfaringer.
Sofie Mynster giver råd, inspiration og værktøjer til,
hvordan vi som forældre kan udvikle st ærke værdier
hos børnene og have forvent ninger på en m åde, som
får børnene t il at vokse og udvikle selvst ændighed.
Arrangem ent et afholdes i sam arbej de m ed Foreningen Frie Børnehaver og Frit idshj em i Tårnby.
Arrangementet var planlagt til 23.11.2017 men måtte udsættes pga. sygdom. Har du købt billet til den
23.11.2017, gælder din billet også til 5.4.2018.
Torsdag 5. april kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

Religionens renæssance i Rusland

En gåtur og en go’ historie
Har du lyst t il at gå
en t ur i hyggeligt
selskab m ed andre?
Så kom m ed på en
t ur ad Hj ert est ien fra
Vandt årnet gennem
Byparken t il Hovedbibliot eket .
På bibliot eket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura
Michelsen læser en historie højt.
Der er fri adgang – uden billetter.
Tirsdag 17. april kl. 14. Mødested: Rundkørslen ved
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Livlig lørdag for de mindste
Syng og leg - for børn mellem 1½ og 3 år
med voksne.
Tag dit barn eller barnebarn m ed t il en hyggelig form iddag på bibliot eket , hvor vi synger fagt esange, laver
sm å sanglege og rigt ig får brugt kroppen. Ved Mia Christ ina Broe Jakobsen fra Kult uragent en.
Lørdag 14. april kl. 9.30-10.15 på Vestamager Bibliotek.

Eventyrkufferten - for børn 3-6 år
Kom og vær m ed når Mia Christ ina Broe Jakobsen sam m en m ed børnene skaber et helt nyt
eventyr som undervej s bliver illust reret i st ort form at .
Eft erfølgende bliver illust rat ionerne
rent egnet , og eft er et stykke t id
m odt ager børnene et hæft e m ed det
illust rerede eventyr, som de selv har
været m ed t il at skabe.
Lørdag 14. april kl. 11–12 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 20 kr. pr. arrangement (kun børnene skal
have billetter).

Tegn i 3D og leg med robotter på
biblioteket

Kreativt krydsfelt på Hovedbiblioteket
byder på nye, spændende workshops:
Bogmærker: Vi laver sj ove bogm ærker m ed
forskellige m at erialer - kom forbi og vær m ed.
Torsdag 5. april kl. 15.30 - 17.30 på Tårnby Hovedbibliotek. Alle kan deltage. Gratis adgang uden billet.

Lær at tegne i 3D: Har du lyst t il kunne t egne
dine egne 3D figurer? Lær de basale funktioner i
programmet Tinkercad - måske får du tegnet noget der
efterfølgende kan printes ud på 3D printeren.
Onsdag 11. april kl. 15.30 – 17.30 på Tårnby Hovedbibliotek. For børn fra 9 år. Gratis billetter.

Leg med LittleBits: Lit t leBit s er en slags
elekt roniske byggeklodser. Ved at sæt t e de enkelt e
klodser sam m en kan du få t ing t il at blinke, bevæge sig
eller sige lyde.
Prøv at bygge tyverialarm er og fj ernstyrede dørklokker - eller m åske har du selv en god idé.
Onsdag 18. april kl. 15.30 – 17.30 på Tårnby Hovedbibliotek. For børn fra 8 år. Gratis billetter.

Blip Båt fredag: Udvalgte fredage kl. 16-18 finder
vi nogle af bibliot eket s robot t er og andre gadget s frem
t il fri leg. Kom og prøv blandt andet Lit t leBit s, BeeBot s, Ozobot s, Sphero, Dash & Dot . Udvalget varierer
fra gang t il gang.
Fredag 13. april kl. 16.00 – 18.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Både børn og voksne er velkomne. Gratis billetter.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

Billetter og info
Billet t er købes/ best illes online på t aarnbybib.dk
eller ved personligt frem m øde på et af Tårnby kom m unes bibliot eker.
Ved arrangem ent er, der afholdes af
AOF i sam arbej de m ed Tårnby Kom m unebibliot eker ( m ærket ) købes billet t er
på tlf. 3251 1495 eller via www.aof- am ager.dk
For alle arrangem ent er gælder at rest erende billet t er sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de om t alt e arrangem ent er
grat is. Hvor det I KKE er t ilfældet st år det angivet
ved arrangem ent et .

Luftkvalitet i
udeluften
Hvad gøres der i Københavns Lufthavn
for at holde luftkvaliteten så god som
mulig?
Hvad har luftkvalit et sm ålingerne vist
gennem den
senest e årrække
i forhold t il EU’s
grænseværdier
for luft kvalit et en?
Senior projektleder, cand.
scient. Jesper
Jacobsen, Københavns Luft havne A/ S og Senior proj ekt leder,
chem.eng. Karsten Fuglsang, FORCE Technology
fort æller hvad der er relevant at m åle og hvordan
luft kvalit et en m åles i luft havnen.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247
0070
Torsdag 12. april kl. 16.30 – 18.30, SundhedsCenter Tårnby
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Foredrag ved Leif Davidsen
Forfat t eren og j ournalist en
Leif Davidsen fort æller om
den russiske kirkes dram at iske hist orie fra dens næst en
udslet t else, dens overlevelse
i kom m unist t iden og frem t il
religionens renæssance i tiden
eft er sovj et st at ens opløsning
i 1991.
Den russisk- ort odokse kirke
er i dag en vigt ig m agt fakt or i
Rusland. Kirken st øt t er varm t
Put ins såkaldt e genrej sning af
Rusland og hans forsvar for den russiske verden, som
er sproget , kult uren og den ort odokse t ro. Den russiskortodokse kirkes 1000 årige historie er dramatisk for
at sige det mildt. I 1924 var den så godt som udslett et under St alin, der dog t illod den at eksist ere under
skrappe forordninger, fordi han havde brug for dens
evne t il at appellere t il russernes fædrelandskærlighed,
da Nazi-Tyskland angreb i 1941.
Med kirkens akt uelle t æt t e bånd t il Krem l har kirken

genvundet sin styrke, velst and og respekt i befolkningen. Eft er foredraget er der rig m ulighed for spørgsm ål
og debat .
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem
AOF Amager og Tårnby Hovedbiblioteker.
Mandag 9. april kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 90 kr.

Noget nogen prøvede i marts og noget andre kan prøve og se på i april

Workshop for børn med gipsafstøbning

Billeder til salg,
cigarmavebælter...
... og Ullerup Line-dancers på Plyssen i
april
Det er nu sidste chance for køb af malerier til billige
priser, når Kunstnergruppen 10 plus 2 udstiller malerier og anden kunst .
Indtil 8. april

Cigarmavebælter

Billedtekst: Fra venstre mod højre: En gummihandske støbt i gips, Gipsen gøres klar og fyldes i en form, Portræt: Kunstner Johanne Skovbo Lasgaard.

Børn kan få omsat almindelige
hverdagsting hjemmefra til flotte
kunstværker
Kunstneren Johanne Skovbo Lasgaard står for en workshop, hvor helt norm ale t ing som form e og em ballage
som æggebakker, kødbakker og plast ikkrus bliver afst øbt i gips og dereft er farvet . Alle børn kan m edbringe
deres egen m ærkelige form eller em ballage og få et
kunst værk m ed hj em .
Johanne Skovbo Lasgaard er akt uel på m useet s nuværende særudst illing Villa t il Ragna og Franka m ed
blandt andet st ore gipsafst øbninger af fuglebade. Hun
har t idligere afst øbt badedyr og lignende hverdagst ing
og skabt kunst værker ud af dem . Johanne Skovbo Lasgaard er født 1985 i Aarhus, men bor og arbejder i Holbæk og København. Hun er uddannet fra Det kongelige
Danske kunstakademi 2006-2013.

Praktisk om workshoppen
St ed: Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399, 2770
Kast rup
Tid: Lørdag 21. april kl. 13 – (ca) 15.
Aldersgruppe: Primært for lidt større børn (8-12 år),
m en forældre og søskende kan også delt age.
Pris: Grat is
M edbring: Plast ikgenst and eller form . Det skal blot
kunne holde på væske ( som f.eks. en gum m ist øvle
kan) .
H usk : At lave gipsafst øbninger sviner lidt , så husk
prakt isk t øj .

Kathrine Pedersen har samlet på cigar-mavebælter
siden 1969 og har tæt på 14.000 forskellige.

Der er plads til 15 børn på workshoppen, så det er en
god idé at tilmelde sig, hvis man vil sikre sig en plads.
Det kan ske ved at ringe til museet på 3251 5180 eller
skriv en mail til Museumsinspektør Kristian Rasmussen
på kra.ks.bk@taarnby.dk.

Aldrig for gammel til ræs
Store Racer-dag på Hovedbiblioteket med
Amager MiniRace på besøg og gav den gas
Foto: daneontour.dk og Kurt Petersen, Amager Fotoklub
Mens Tårnby vågner denne frost klare lørdag m orgen er
temperaturen en helt anden på Hovedbiblioteket. Racerbiler varm es op og m an kan nærm est fornem m e den virt uelle høj okt an i luft en. Der er ” St ore AMR- Dag” ( Am ager
MiniRace, red) på biblioteket og der skal køres med små
racerbiler og tales om 3D-print.
Amager MiniRace, som fik prisen som Årets forening
2017, anvender i klubben 3D-print ganske praktisk, når
banen skal bestykkes ud over biler og banedele. Det var
denne dag muligt at tale 3D-design og høre om 3D-printprocessen og det var der indtil flere der benyttede sig af.
Arrangem ent et faldt sam m en m ed den nat urlige ”st ore
fam ilie- dag” på bibliot eket , hvorfor der var børn i alle

aldre og såvel forældre som bedsteforældre, som fik
kigget på den opsatte udstilling med små racerbiler og
klenodier samt fik en snak om ”den gang man som dreng
fik sin første bane”.
- Det har været en fant ast isk dag, m ed m ange besøgende og rigt ige m ange gode snakke - j eg er vældig glad
og tilfreds, fortæller Formand Mark Schiller og forsætter:
- Vi er her for at vise, hvad vi kan med 3D-Print, men
så sandelig også for at vise, at alle kan være m ed, når
det kommer til MiniRace - her gør køn og alder ingen forskel, det handler om at være hurtig på fingrene og skarp
i reakt ionerne …. og er m an det ikke, så bliver m an det .
Blandt de int eresserede, m åske en kom m ende m est erkører, så m an bl.a. Kom m unalbestyrelsens Carst en Fuhr,
som havde fundet vej t il en lille snak om biler.
Amager MiniRace holder til på Kastrupgårdskolen og
kan besøges hver mandag kl 18.30 - man kan også finde
Amager MiniRace på
facebook og på amagerminirace.dk

- Det er svært at finde mærker, jeg ikke har, så jeg
har kastet mig over tobaksrelaterede ting, såsom
cigarkasser, cigarklippere, askebægre med logo,
bøger, cigaretuier og tobaksdåser m.m., fortæller
Katrine.
14. -29. april

Rigmor Andersen udstiller Tekstil billeder
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Flem m ing Andersen udst iller m alerier i hele april.
Der var opstillet en
større 2-sporet racerbane til lejligheden,
Circuit de Rotunde,
som alle kunne prøve
og det var der rigtig
mange, som fik gjort.
Store som små fik racet igennem og prøvet
kræfter med såvel
hastighedsregler som
tyngdekraft.

Underholdning:
15. april kl. 14.00: Ullerup Line-Dancers giver opvisning.

Info:
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13-16,
gratis adgang.
Plyssen holder lukket påskelørdag og påskedag, 31.
marts og 1. april.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.

TÅRNBY LOKALAFDELING
APRIL • 2018
ÅRSMØDET 2018
Ældre Sagens årsmøde foregik også i år i
Foreningscentrert i god ro og orden. Ca 90
medlemmer var mødt frem.
Mødet startede med den smukke fællessang
"Livstræt”.
Herefter underholdt Thomas Wivel
humoristisk og selvironisk med anekdoter fra
sine optrædender i diverse medier.
Borgmester Allan S. Andersen fortalte
om kommunens nyeste tiltag omkring de
ældre borgere. Med fine grafer og plancher
dokumenterede han at det faktisk ikke står
så skidt til, som det sommetider udlægges i
pressen og menigmand imellem. Medlemmerne
havde en del spørgsmål, men var i øvrigt glade
for at få hilst på ”Tårnbys nye håb”.
Dirigenten Peer Bay ledte os kyndigt gennem
dagsordenen, fik godkendt formanden
Anne-Grethe Kragerups fornemme beretning,
fremlagt regnskabet og vedtaget ændringer i
bestyrelsen.
Den nye bestyrelse 2018:
Anne-Grethe Kragerup formand (genvalg)
Susanne Nyberg næstformand/sekretær (genvalg)
Birthe Dvoracek (nyvalg)
Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem
Bent Have bestyrelsesmedlem
Annette Gemynthe bestyrelsesmedlem
Karlo Havmand bestyrelsesmedlem
1. suppleant Bente Olofsen
2. suppleant Jytte Larsen
3. suppleant Lissi Bak Petersen

Onsdag og fredag kl. 8-12

Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16

Bowling, Englandsvej

Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-11

THORSVANG MUSEUM OG MØNS KLINT
Onsdag den 18.april 2018 kl 09:00 - ca.17:30
Mødested Kastrupvej 324, 2770 Kastrup
Min. 30 - deltagere. Tilmelding senest 7 april.
Turen går via Kalvehave til Thorsvang,
Danmarks samlermuseum i den gamle
tørmælksfabrik i Lendemark. Vi ser museet
og indtager middagen i Palmehaven.
(Drikkevarer ikke incl.). Menu: Flæskesteg
samt citronfromage. Efter middagen kører vi
til Møns klint, hvor der er kaffe og kage i Cafe
Sommerspiret.
Pris pr. person incl. entre til museet 475 kr. for
medlemmer og 575 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, eller mail:
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Betaling: Danske Bank Konto 4183
4183098047 Eller Mobile Pay 35 267
Husk at skrive dit navn, medlemsnr. og det
arrangement du vil deltage i.

Bridge

Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

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

IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.

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

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

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00

Personlig IT-instruktion

2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale.

IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
LESBOSTUREN INFORMATIONSMØDE
8 forventningsfulde kvinder var mødt op til
informationsmødet om Lesbosturen.
Desværre havde vi ikke fået meldt ud,
at mødet blev afholdt, så vi gentager
informationsmødet mandag den 9.april kl.16
Postkassen 1. sal lokale 4.
ÆLDRE SAGEN TÅRNBY OG FAIR
ADVOKATER HYLDGAARD
inviterer til et gratis fælles arrangement hvor vi
skal tale om nogle af de problemstillinger man
som ældre borger kan møde.
Vi skal bl.a. se på muligheden for at lave en
fremtidsfuldmagt til sin ægtefælle eller en
anden, og der vil blive lejlighed til at få svar på
de spørgsmål der måtte være om dette eller
andre emner.
Efter indlægget bydes der på vinsmagning med
mulighed for at købe en flaske med hjem.
Arrangementet finder sted lørdag den 5. maj
2018 kl.13–14.30 på adressen Skøjtevej 27E,
2770 Kastrup.
Tilmelding kan ske ved personlig henvendelse
til Ældre Sagens kontor ma-to kl 10-12 , på
telefon 2170 0516 eller på email:
aeldresagen.taarnby@mail.dk. Der er
begrænset antal pladser.
WHIST
Er der nogen, der kunne tænke sig at spille
Whist? tirsdage fra kl.12-16 i Postkassen, så
ring til Birthe Jensen, tlf. 30 13 28 45

Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15

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

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 8 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.

Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Besøgstjenesten
Aflastning af demensramte familier
Vågetjenesten

LO K A L A F D E L I N G E N
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267
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POSTKASSEN TIRSDAG 29. MAJ KL. 19
Foredrag om "Dansker-tiden". Dengang
det halve Sverige var dansk
I samarbejde med Foreningen Norden
indbyder vi til en spændende aften med et
foredrag af Carsten Jahnke fra Saxo-instituttet
om ”dansker-tiden” i Sverige/Gotland – hvorfor
slås man med sin nabo. Alle medlemmer og
interesserede gæster er velkomne til denne
fortælling om Skåne, Halland og Blekinge
samt Gotland på kryds og tværs. Tilmelding
til kontoret. Foredraget er en udløber af
”Gotlandsrejsen” i august.
Der er udsolgt til denne tur.
PERSONLIG IT-INSTRUKTØR
Har du IT-udfordringer, du ønsker hjælp til –
og som vi ikke har et kursus til … eller vil du
blot have dit eget personlige kursus, kan vi
tilbyde individuel instruktion efter dine ønsker.
Instruktionen er på 2 timer med en af vores
instruktører. Aftales med kontoret og instruktør.
TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
Som en del af IT-caféen, vil der blive givet
information og eventuel instruktion
fra kl. 14 til 15 om tirsdagen i:
10. april: YouTube
Kanalen med film om ALT … lige fra hvordan
man afkalker en kaffemaskine, udsigten fra
Mount Everest og sangen ”Er du dus med himlens
fugle” med Poul Richard og alt mulig andet.
24. april: Borger.dk
Stedet med alle oplysninger om DIG!
Ønsker du hjælp til at komme på Borger.dk - så
husk dit nøglekort til dit NemID.
Se program for de næste måneder på vores
hjemmeside eller på opslag i Postkassen.
Deltagelse er gratis. Bare mød op.

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen

Glædelig Påske!
” Ef t er sabbat t en, da det gryede ad den

første dag i ugen, kom Maria Magdalene og
den anden Maria f or at se t il graven. Og se,

der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens
engel steg ned fra himlen og trådte hen og
væltede stenen fra og satte sig på den. Hans
udseende var som lynild og hans klæder
hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede
af frygt for ham og blev som døde. Men
englen sagde til kvinderne: ”Frygt ikke! Jeg
ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede.
Han er ikke her; han er opstået, som han
har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå.
Og skynd j er hen og sig t il hans disciple,
at han er opst ået f ra de døde. Og se, han

går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal
I se ham. Nu har jeg sagt jer det.” Og de
skyndte sig bort fra graven med frygt og
stor glæde og løb hen for at fortælle hans
disciple det.” (Matthæusevangeliet 28,1-8)
Der er noget forunderligt over
opstandelsesberetningen. Den er det
modsætningsfyldtes mødested: Himmel og
jord, varme (lynild) og kulde (sne), det blide
og hårde, stilstand og løb, mænd og kvinder,
det naturlige og mirakuløse. På denne måde
af spej ler opst andelsesberet ningen livet eller

kosmos. Budskabet er det bedste af alle.
Intet budskab er så glædeligt, livgivende
og håbefuldt som påskebudskabet. Guds
kærlighed er kilden til det evige liv.

Som sagt er budskabet fredfyldt og
livgivende. Men det indrammes af udsagn,

der afspejler frygt. Vagterne dejser om
af frygt. Der må have været tale om en
voldsom oplevelse, for romerske soldater
var ekspert er i at udvise f rygt løshed.
Kvinderne gribes også af f rygt . Så englen

må berolige dem med et ’Frygt ikke!’ Og til
sidst løber de væk fra graven med frygt og
stor glæde. Hvad er meningen med al den
f rygt ? Meningen er f ølgende: Hvis du vil ind
t il livet s kerne, hvis du vil leve f uldt ud, går

vejen ikke uden om frygten, men gennem
den. Du skal igennem din egen frygt for at
komme ind til livets og kærlighedens kerne.
Ligesom beretningen er mættet af
modsætninger, er frygten ikke entydig, men
tvetydig. Der findes en dårlig frygt og en
god. Den dårlige frygt lammer, gør stum og
blind. Den forhindrer os i at se virkeligheden
i øjnene og sige det, der skal siges. Vagterne
i beretningen eksemplificerer den dårlige
frygt. Den er dræbende, men særdeles
udbredt , også i f olkekirken. Hvor t it af st år

man ikke fra at sige sandheden af frygt for
andres reaktion? Men der findes også en god
frygt. Den er eksemplificeret med kvinderne
efter deres møde med Jesus. Vi kan kalde
denne frygt den gode ængstelse. Ligesom
den dårlige frygt er i familie med døden, er
den gode frygt i familie med kærligheden.
For vi ængstes for dem vi elsker, og ængstes
vi ikke f or nogen eller noget , er det et

spørgsmål, om vi elsker.

Opst andelsesberet ningen opf ordrer os t il

ord ud fra et moderne

Akt ivit et er - April

og personligt perspekt iv.
En rolig st und i kirken

med tid til eftertanke.

Musik-andagt – En t id t il ef t ert anke
- ved Jul ie Aaboe og Ol e Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik og
læsninger reflekterer vi over skriftens

Ef t er andagt en nyder vi

fællesskabet over en kop
kaffe m.m.
Tirsdag 3. april kl . 10.00

28 TÅRNBY BLADET APRIL 2018

April
Søndag
1.
Mandag 2.
Søndag
8.
Søndag 15.

kl. 10. 00
kl. 10. 00
kl. 10. 00
kl. 10. 00

Påskedag Mat t 28, 1-8
Anden påskedag Joh 20, 1-18
1. s. e. påske Joh 21, 15-19
2. s. e. påske Joh 10, 22-30

Mart in Herbst
Julie Aaboe
Mart in Herbst
Julie Aaboe

Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl.
kl.
kl.
kl.

Konfirmationsgudstjeneste
Konfirmationsgudstjeneste
Konfirmationsgudstjeneste
Konfirmationsgudstjeneste

Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe
Julie Aaboe

Maj

10.00
10.00
10.00
10.00

Lørdag

5.

kl.10.00

Konfirmationsgudstjeneste

Søndag

6.

kl. 10. 00

5. s. e. påske Joh 17, 1-11

leve f uldt ud. Når vi gør det , kan vi slet ikke

lade være med at give det gode budskab
videre t il andre.

Mart in Herbst , sognepræst

Karen Blixen, om skæbne, humor
og fortællekunst
- ved Ivan Z. Sørensen
Karen
Blixen
opf at t ede et

menneskes

Gudst j enest er

22.
27.
28.
29.

at se livets modsætningsfyldthed i øjnene
i lyset af Guds kærlighed. I mødet med
den kærlighed kan den destruktive frygt
blive transformeret til den positive. Guds
kærlighed bevirker, at man ikke længere er
bange for sig selv, men ængstelig for andre.
I denne ængstelse er der en dyb glæde. Det
er med denne glæde, vi skal ile ud i livet og

Julie Aaboe
Mart in Herbst

skæbne
som et
samspil
mellem dets væsen og dets omgivelser.
”Alle Ulykker er til at bære, hvis man kun
kan faa dem ind i en ’Historie’ eller gøre
en ’Historie’ af dem,” sagde hun. Vi skal
se, hvordan hendes helt inder (og hun selv)

møder de fortrædeligheder, livet byder dem,
med stolthed og værdighed – og tilgivelse.
Men også ved at f orst å sig selv i f orhold t il

alle de ’historier’, verdenslitteraturen stiller
t il vores rådighed: Bibelen, Ovid, Koranen,
1001 Nat , Shakespeare, H. C. Andersen,
Kierkegaard osv.

Blixen er fræk og vovet, hun elsker humor

og er ikke bange f or at give de hist orier, hun

trækker på, en lille drejning, så de passer i
hendes kram. Hvad er det, litteraturen kan?
Dette spørgsmål kredser vi om, bl.a. ud fra
Karen Blixens sidste samling fortællinger
”Skæbne-Anekdoter” fra 1958.
Korsvej st ræf onsdag 4. april kl . 14.00

Biblens skj ult e bøger

– mellem
j ødedom og kristendom
- ved St ef an Marinus Krist ensen
I den
danske
lilla Bibel

findes en

gruppe af
skrif t er,

som

hverken
hører t il

det Gamle
eller
det Nye

Testament e.
Skrif t erne

gennem de syv
dødssynders
hist orie og
t ilbage igen t il
MARTIN
HERBST
DE SYV GLÆDER
FORSTÅ DET
MODERNE
MENNESKE
OG DE SYV
DØDSSYNDER

det moderne
menneskes

Akt ivit et er - Maj
Musik-andagt – En t id t il ef t ert anke
- ved Jul ie Aaboe og Ol e Reuss Schmidt

liv og
udf ordringer.
Mart in Herbst
bringer os t il

det gamle
Grækenland, til ørkenfædrene, til paverne,
t il klost rene, t il lit t erat urens allerst ørst e

værker og til reformationen. Med disse
historiske afsæt lader han tilhørerne

f orst å, at de syv dødssynder er nøglen t il at

begribe, hvordan vi som moderne mennesker
lever mere helhjertet, nyder livet sammen,

Tirsdag 1. maj kl . 10.00

og gør verden t il et bedre st ed f or vores

efterkommere.
Sogneaf t en t orsdag 19. april kl . 19.30

Ulvetime:
Skal din familie være med?

Maria Magdalenes vej f ra apost el t il
prost it ueret
- ved Lisbet Kj ær Mül l er

stammer
f ra
århundrederne op t il Jesu f ødsel, og de

gemmer på en lille rigdom af jødiske
fortællinger og visdom. Jøderne selv
forkastede dem sidenhen, men de tidlige
kristne skattede dem som en del af deres
egen bibel, og således er de bevaret t il os
den dag i dag.

I dette foredrag ser vi nærmere på disse
” apokryf e” skrif t er, og hvordan de er et

spændende indblik i den formative periode
for jødedommen. Her bliver der formet
forestillinger om Gud og mennesket og
livet, som både peger tilbage til det Gamle
Testamente og frem til Jesu tid og det Nye
Testamente.
Torsdag 5. april kl . 19.30

De Syv Glæder:

De syv dødssynder og
det moderne menneske
- ved Mart in Herbst

Med afsæt i sin bog fra 2017 De Syv Glæder
tager sognepræst Martin Herbst sine
t ilhørere på en begivenhedsrig rej se ned

Kont akt
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.
Mandag er f ridag.
Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.

Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er f ridag.
Organist Ole Reuss Schmidt

Tlf. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

bibelhist orier, og vi serverer dej lig og

børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
” lande” , inden børnegudst j enest en 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@
korsvej skirken. dk . Det koster ikke noget at
deltage, men du er velkommen til at give et
bidrag!
Torsdag 26. april kl . 16.30

krist ne kirke. Men det er ikke f or sent .
Påskedag hører vi, at Maria Magdalene har

denne kærlighed i sig, men den blev med
tiden overmalet til ukendelighed, så hun

lignede en synderinde, den prost it uerede, i
Lukasevangeliet kapit el 7.
Korsvej st ræf onsdag 2. maj kl . 14.00

Kordegn: Vakant .
Tlf . 3251 7424/ f ax: 3252 7124
inf o@korsvej skirken. dk
Kont ort id på kirkekont oret : Mandag-f redag kl.
10-13. Torsdag t illige kl. 15-18.

Kirketj ener:
Johnny Løndorf. Tlf . 6116 3336.
j ohnny@korsvej skirken. dk

Sognemedhj ælper :
Lone Madsen. Tlf . 6116 5509
lone@korsvej skirken. dk

Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse

Træffes efter aftale.

Menighedsrådsformand:
Jessica Rygaard. Tlf . 3141 6030.

Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.
Kirketaxa

ske t il kordegnen dagen f ør.
Kirkebil t il søndag skal dog best illes senest
f redag inden kl. 12. 00.
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Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf . 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk

Sognepræst Julie Aaboe fortæller

Har I set ham, jeg elsker så højt?
Sådan spørger bruden i Højsangen i Gamle
Testamente. Højsangen er et ældgammelt
kærlighedsdigt og noget af det smukkeste
og mest erotiske poesi i Bibelen. Tænk hvis
det havde været Højsangens kærlighed, der
var blevet virkeliggjort i kristendommen
og ikke den underlige kønsforskrækkede
retorik, som bliver ved med at præge den

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Alle har ret til en fed limou
Alle har ret til et fedt køkken. Sådan lød
det op til finanskrisen for en halv snes
år siden. Det blev aldrig en rettighed
med et fedt køkken, men på et tidspunkt
havde vi på fornemmelsen, at nogen
havde formuleret det om til, at alle har
ret til et fedt bryllup, så var vi nogen som
– indrømmet – ufølsomt spøgte med,
at de nok stadig skulle betale af på det
bryllup årtier efter de bliver skilt. De, det
var de brudepar, som kom anstigende i
hvide limousiner så lange, at når snuden
af bilen kom ud af porten ved Vestre
Bygade, så var bagenden ikke kommet
ind ad den ved Englandsvej.

til overdådige receptioner. Der var
perioder, hvor kirkens forbrug af kaffe
blev finansieret fra panten af solgte
champagneflasker. Flaskeautomaten
henne i SuperBrugsen glødede.

Det blev sagt, at disse køretøjer var så
luksuriøst indrettet, at de var udstyret
med spabad og en komplet udrustet
18 hullers golfbane. Sandt er det, at
vi fik forespørgsel på, om der måtte
sættes partytelte op ude på kirkegården

Nu er eftervirkningerne af krisen ved
at fordufte og limousinerne atter ved
at rulle op foran våbenhuset på kirken.
Derfor er det vigtigt at gøre opmærksom
på, at det faktisk er gratis at blive gift
i kirken! Det koster ikke noget. I kan

Så kom krisen. Folk blev fyret. Fremtiden
blev usikker. Nu modtog vi aflysninger
og udsættelser af bryllup. Nogle par
valgte dog en klogere strategi; de
annullerede ordren på maden til 1200
kroner per kuvert og opfordrede i stedet
gæsterne til hver især at medbringe en
ret. De sagde efterfølgende, at de havde
en enestående fest.

Bryllupslørdag
Lørdag 21. aprml kl. 10.00-14.00
Til alle jer som skal vies i år i Tårnby Kirke, eller måske næste
år, eller som bare overvejer det.
Det glæder vi os til. Det kan kun blive en smuk dag.
Inden en vielse, skal I mødes med den præst, som skal vie jer.
Vi skal høre jeres historie, lære jer lidt at kende, og vi skal gå
gennem vielsen, så den føles som noget I er trygge ved.
Men at blive gift er en stor ting, og kræver flere ord og tanker.
Derfor vil vi gerne invitere jer alle til en lørdag i kirken, hvor

10.00
10.00, 11.30 og 13.00

Risum
M. Hansen

Påskedag
Anden Påskedag
Eftermiddagsgudstjeneste
Konfirmandgudstjeneste
Højmesse 1. søndag efter påske
Konfirmandgudstjeneste
Aftengudstjeneste
Højmesse 2. søndag efter påske
Højmesse 3. søndag efter påske
Bededag Konfirmation
Dåbsgudstjeneste
Højmesse 4. søndag efter påske

10.00
10.00
13.45
18.30
10.00
19.30
19.30
10.00
10.00
10.30 & 12.00
11.30
10.00

M. Hansen
Nielsen
M. Hansen
Risum
Risum
M. Hansen
Nielsen
M. Hansen
Nielsen
Nielsen
Risum
Risum

Eftermiddagsgudstjeneste
Konfirmation

13.45
10.00 & 12.00

M. Hansen
M. Hansen
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Aprml
Søn
Man
Ons
Tors
Søn
Ons
Tors
Søn
Søn
Fre
Lør
Søn

1.
2.
4.
5.
8.
11.
12.
14.
22.
27.
28.
29.

Maj
Ons
Søn

2.
6.

Post scriptum:
I, som holder af store hvide limousiner er
selvfølgelig stadig hjertelig velkomne!
Jens Peter Kondrup Jepsen.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Marts
Langfredag
Dåbsgudstjeneste

Jens Peter Kondrup
Jepsen, kirketjener.

vi taler om vielsen, hvorfor vil I mødes i kirken, hvad sker der,
hvad er det, I siger ja til, hvad forventer I, hvordan ser vi det,
og hvad med kærligheden, hvad har den med det hele at gøre.
Det er lørdag 21. aprml 10.00 – 14.00.
Der vil være et par foredrag, vi vil gå i kirken, der er frokost, I
kan stille spørgsmål, vi besvarer.
Det er selvfølgelig noget man skal deltage i, men meld
alligevel jeres deltagelse til Desirée inden den 14. april.
Vi ses
Præsterne ved Tårnby Kirke; Ida, Karsten og Desirée

Gudstjenester
Fre 30.
Lør 31.

vælge, at orglet
skal bruse og
koret skal synge
for jer. Præsten vil
velsigne jer. I kan
ankomme gående
helt alene hånd
i hånd en helt
almindelig tirsdag
klokken ti. Det
vælger I selv og det
koster ingenting!
Romantik i al sin
enkelhed.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100 Torsdag
12. april kl. 10.30 ved Karsten M.
Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på
Irlandsvej fredag 20. april kl. 10.45.
Inden gudstjenesten synger vi sammen
med Oasen fra kl. 10.15.

Kmrkebml
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.
Har man behov for at benytte kirkebilen,
skal man ringe til kordegnekontoret, tlf.
3250 4195 senest kl. 12 sidste hverdag,
før man skal bruge den.
Ønsker man for eksempel at benytte
kirkebilen en søndag, skal man bestille
den senest fredag kl. 12.

APRIL 2018
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men andre,
der har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab,
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke
så krævende og er børnene flyttet hjemmefra,
så er det måske noget for dig. Vi mødes ca. 2
gange om måneden. Det er ofte i forbindelse
med gudstjenester, enten aftengudstjenesten
den 3. torsdag i måneden, eller om søndagen
efter en Højmesse. Der er altid kaffe eller andet
til sammenkomsten bagefter.
Nogle gange er der også et programpunkt som
f.eks. sang eller lignende.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
I april mødes netværksgruppen:
Torsdag 12. april kl.19.30 til Aftengudstjeneste
med ”ønskekoncert”, hvor kirkegængerne selv
vælger salmerne. Efter gudstjenesten er der
kaffe i konfirmandstuerne.
Søndag 22. april kl. 10.00 til Højmesse med
efterfølgende kaffe og lagkager i Vestre Bygade
19.

FOR BØRN
Babysang…
… er begyndt igen i marts. Da kirkens
orgel er under renovering er kirken
lukket og vi må derfor de første gange
være i konfirmandstuerne i præstegården,
Englandsvej 330.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Gennem sang og dans og leg lærer vi nye og

Dåbslørdag

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er ved
dåbsgudstjenesten lørdag 26. maj kl. 11.30.
Påske for mnstmtutmonerne
På grund af restaureringen af kirkens orgel,
har vi ikke kunnet have vores sædvanlige
påskearrangementer for børneinstitutionerne
før nu. Man kan stadig nå at tilmelde sig til
Ida Nielsen på 3250 4186.
Konfmrmandaktmon
Søndag 11. marts var der Konfirmand Aktion.
Tak til alle der deltog.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,
Gemmas Allé 100.

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

for os, for det er det ikke, det er udelukkende
noget, vi som kirke skal gøre noget ved,
derfor vil vi gerne invitere til Dåbslørdag.
Både jer som ved at I gerne vil have jeres
barn døbt, jer som allerede har skrevet jeres
barn op til dåb, og jer som ikke ved det men
overvejer det er meget velkomne. Hvis I er
helt besluttede på, at I ikke vil lade jeres barn
døbe, så kom også og fortæl os hvorfor. Lad
os få nogle samtaler, lad os få nogle tanker,
lad os blive klogere på dåben.
Vi håber på en eftermiddag, hvor vi kan
komme lidt rundt om dåbens historie og
betydning, hvad sker der i dåben, og hvorfor
det er vi døber vores børn eller ikke gør.
Kirkens 3 præster står for arrangementet.
Kom som par, kom med jeres barn, kom kun
en af jer, lad den anden passe derhjemme,
kom med barnets bedsteforældre, kom
selvom I endnu ikke har et barn, kom som
det kan lade sig gøre.
Dåbslørdag den 7.april kl. 13.00 – 15.00 i
konfirmandstuerne.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784
6045, 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:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Størstedelen af danskere er medlemmer af
Folkekirken. Godt. Men tallet er faldende.
Det er dåbstallet også.
Tjek de her tal:
I 1990 blev 80,6% af nyfødte danske børn
døbt.
I 2000 var tallet 77,2%.
I 2008 var tallet nede på 72%.
Og i 2015% var vi nede på 61,5%.
I kan selv regne videre og omtrent finde ud
af, hvornår det er ikke længere er størstedelen
af danskere som bliver døbt.
Min ven siger Folkekirker gør for lidt. En
kollega siger, at for mange er fremmede over
for dåbens indhold. En forsker siger, at det
skyldes individualisering og sekularisering.
Nogle af dem jeg har talt med siger, at det er
fordi de vil lade barnet selv vælge.
Nu er der ingen som skal lade deres barn
døbe for Folkekirkens skyld, og jeg skriver
ikke det her for at I skal synes, det er synd

gamle børnesange- og salmer.
Babysang foregår i Tårnby
Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis at deltage
i Babysang.
Der er desværre ikke flere ledige pladser i
denne omgang, men ring og hør, når næste
hold starter til Ida Nielsen på idni@km.dk
eller 3251 4186

50 års jubilæum ved Kastrup kirke
og 80 års fødselsdag
KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
Sognepræst
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Torben Nesjan har 50 års jubilæum ved Kastrup kirke
og fylder samtidig 80 år. De første 40 var han Kastrup
kirkes kordegn, og siden har han været fast vikar for
Sandra Burrett, der er hans efterfølger. Derfor holder
menighedsrådet jubilæumsfest for Nesjan søndag
den 8. april i Kastrup kirkecenter efter højmessen
Når folk i gamle dage vovede sig så langt ud på
Amager som til Kastrup, skete det, at de aldrig fandt
tilbage igen. Torben Nesjan er et af eksemplerne på
en sådan skæbne. Han blev hængende og lagde
hele sit arbejdsliv i kirken og i lokalmiljøet i Kastrup.
Der var også nok at se til i et stort sogn med 23.000
indbyggere, mange registreringer og kirkelige
handlinger og et menighedsråd, der holdt møder til
over midnat. Det ændrede sig dog til det bedre med
årene, men Nesjan tilbragte stadig lange arbejdsdage
på kontoret.
I den lange proces, hvor kirken blev udsmykket
af Svend Wiig Hansen i 1974-85, og siden hen
da kontorfløjen blev udvidet, har Nesjan spillet
en væsentlig rolle i kontakten med kunstner og
håndværkere og har holdt mange tråde i hånden.
I ca. 40 år var han medlem af menighedsrådet.
Og som den, der havde sin daglige gang i
kirkecentret, var det naturligt, at det blev ham, som
tog sig af mange af de praktiske ting. Senere kom
kassererhvervet til, hvor han har været dygtig til at få
meget ud af de økonomiske midler. Derfor var han
også valgt ind i Amagerland provstiudvalg, som har
ansvaret for hele den kirkelige økonomi i Dragør og
Tårnby kommuner. Og stadigvæk trækker personale
og menighedsråd på hans store viden og indsigt,
samt hans bidrag til at gøre hverdagene festlige.

Kirketjener II
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
Kirkegården
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Torben Nesjan er kendt som et ordensmenneske, og
det har kendetegnet hans forhold til kirkebogsføring,
kontorhold og regnskab, at tingene bare skulle være i
orden. Der har til tider været travlt, meget travlt, men
fejlprocenten har været lav. Ind imellem har Nesjan
også kunnet udnytte sit talent for dekoration og
tegning, når der skulle fremstilles kirkeblad, plakater
etc.
Torben Nesjan er en institution i Kastrup kirke, og vi
er ham en stor tak skyldig, og på receptionsdagen
skal han nok blive takket grundigt, fordi han så trofast
har lagt langt over et halvt livs arbejde i dette sogn.
Vi inviterer alle, som kender Nesjan, til at komme og
fejre ham den 8. april til gudstjenesten og bagefter til
reception.

Dialog-andagt
Vrede er mange ting. Vi kan være vrede på mange
måder.
Vrede på Gud, når sorg og sygdom rammer os.
Vrede på vores partner, når kærligheden
krakelerer.
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Vrede på os selv, når vi svigter og fejler.

Kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Men hånd i hånd med vrede går tilgivelse og håb.
Kom og vær med torsdag 12. april kl. 19, når vi
belyser emnet med musik (både ny og gammel) og
tekster (fra Bibelen, filosofiens og skønlitteraturens
verden).
Vi byder på rødvin, brød, ost og oliven i kirkerummet. Det kirkerum, hvor vi igennem andagten skaber dialog
mellem nutid og fortid, dialog mellem kristne tekster og moderne kultur, og sidst, men ikke mindst dialog
mellem alle deltagerne.

Kirkens største højtid er nu!
Det begyndte (i går) med
Skærtorsdag, hvor Jesus for
over 2000 år siden indstiftede
det fællesskabsstiftende
nadvermåltid for alle kristne,
som vi fejrer hvert år!
Langfredag står kirken mørk
hen, og lidelseshistorien
fremføres af kirkens 3 præster
ved højmessen kl. 10.

Som kontrast hertil bæres
Påskelyset ind Påskenat kl. 22,
og her tænder hver enkelt sit
eget udleverede lys, så kirken
bliver oplyst igen.
Et flot symbol på, at Kristus
overvandt mørket og
håbløsheden, også for os, da
han sprængte gravens favntag
Påskemorgen.

Påskedag og 2. Påskedag kl.
10 er kirken klædt i gult og
Påskefesten fortsætter.
Se mere i ”kalenderen” og på
hjemmesiden kastrup-kirke.dk

Sjællands Kirkemusikskole på besøg
I Roskilde ligger denne uddannelses institution som, sammen
med lignende skoler i Løgumkloster og Vestervig, uddanner
kirkemusikere.
Indimellem holder de koncerter i områdets kirker både for at give
deres elever mulighed for at optræde og for at gøre opmærksom på sig selv
og måske derved tiltrække nye elever.

Onsdag 11. april kl. 19.30
besøger de således Kastrup Kirke
med et blandet program, hvor
detaljerne endnu ikke er kendt.

Årsmøde i Kastrup sogns
Menighedspleje

På årsmødet berettes om Menighedsplejens
arbejde blandt andet om besøgstjenesten og
julehjælpen.
Regnskabet for 2017 fremlægges og der
foretages valg til bestyrelsen.

Tors. 1. kl. 17-20 Lyset vender tilbage:
Det er forår i Noas Ark.
Søn. 4. kl. 10 Elizabeth M. Laursen
Tirs. 6. kl. 19.30 Jazz i det store Rum
med Mads Granums Kvintet.
Tors. 8. kl. 19 Dialog-andagt
Søn. 11. kl. 10 Allan Ivan Kristensen
Søn. 11. kl. 11 Bliv indsamler og hjælp
mennesker i nød.
Tirs. 13. kl. 19 Tapas i det store Rum:
Fra spillefugl til vandrefugl med Rune
Engstrøm.
Tors. 15. kl. 14 Eftermiddag for Ældre
Tors. 15. kl. 18 Filmen ”Bænken” i
Torsdags-aften-klubben
Søn. 18. kl. 10 Susanne Worm
Steensgaard
Søn. 18. kl. ca.11.30 Offentligt
menighedsmøde
Tirs. 20. kl. 9.30 Vuggestue-Påskegudstjeneste
Tors. 22. kl. 10 Børnehave-Påskegudstjeneste
Tors. 22. kl. 17 Menighedsrådsmøde
Søn. 25. kl. 10 Allan Ivan Kristensen
Søn. 25. kl. 14 Påskefest for Børn
Skærtorsdag 29. kl. 18.30 Susanne
Worm Steensgaard
Langfredag 30. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Påskenat 31. kl. 22 Palle Thordal

April
Påskedag 1. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
2. Påskedag 2. kl. 10 Elizabeth
Laursen
Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 Kastrup
Ældreklub
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver fredag kl. 10 Babysalmesang
Hver søndag kl. 10 Højmesse
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke og
hjemmesiden: www. Kastrup-kirke.dk
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Mødet er åbent og interesserede er velkomne.

Ons. 28. kl. 19 Hvad var verden
UDEN lys – Hvad er verden med
lys – Konfirmanderne holder en
gudstjeneste om lysets magt

Marts

Sang- og orgelelever fra Sjællands Kirkemusikskole lader deres kunnen lyde

Kastrup Sogns Menighedspleje afholder
ÅRSMØDE torsdag 5. april 2018 kl. 17.30
I Kastrup Kirkecenter, Gl. skovvej.

Februar

SKELGÅRDSKIRKEN APRIL
Koncert med AmadeusEnsemblet
Torsdag 12. april kl. 19. Gratis adgang.
AmadeusEnsemblet
er et symfonisk besat
blæserensemble på 16
medlemmer, og ensemblet spiller blandt andet
Ravels “Le Tombeau de
Couperin” og Strauss’
“Deutsche Motette”.

Store Bededagskoncert med tangomusik - og varme hveder
torsdag 26. april kl. 19. Gratis adgang.
Lyt til Astor
Piazollas bedste
tangoer, traditionelle argentinske
tangoer af Carlos
Gardel, musik fra
Sydamerika og
arrangementer
over kendte harmonika- og marimba-værker. Ib Buchholtz
spiller harmonika og Kai Stensgaard marimba.

29/3 kl. 16.30
29/3 kl. 17.30
30/3 kl. 10
31/3 kl. 11
1/4 kl. 10
2/4 kl. 10
7/4 kl. 11
8/4 kl. 10
12/4 kl. 19.30
14/4 kl. 11
15/4 kl. 10
15/4 kl. 12
21/4 kl. 10
21/4 kl. 12
22/4 kl. 10
26/4 kl. 19
27/4 kl. 19
28/4 kl. 10
28/4 kl. 12
29/4 kl. 10

Efter koncerten er der kaffebord med varme hveder.

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
www.drachmann.nu

DØDSBOBEHANDLING
-

Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte
af dødsboer.

-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN
Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60
Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning
Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk

Gækkebreve

Gudstjeneste, Skærtorsdag, ved Annelise Mehlsen
Påskemiddag
Højmesse, Langfredag, ved Poul Bo Sørensen
Dåbs og familiegudstjeneste
Højmesse, Påskedag. ved Anne Louise Nielsen
2. påskedag Højmesse ved Annelise Mehlsen
Dåbs- og familiegudstjeneste
Højmesse ved Poul Bo Sørensen
Koncert med Amadeusensemblet
Dåbs- og familiegudstjeneste
Højmesse ved Annelise Mehlsen
Rytmisk gudstjeneste ved Anne Louise Nielsen
Konfirmation, Pilegårdsskolen 8X,
ved Poul Bo Sørensen
Konfirmation, Pilegårdsskolen 8S,
ved Poul Bo Sørensen
Højmesse ved Anne Louise Nielsen
St. Bededagskoncert
Højmesse Poul Bo Sørensen
Konfirmation, Pilegårdsskolen 8M
ved Anne Louise Nielsen
Konfirmation, Skelgårdsskolen 8A,
ved Annelise Mehlsen
Højmesse ved Poul Bo Sørensen
Hver onsdag kl. 10.00 Morgensang
Hver torsdag kl. 10.00 Babysalmesang

Gækkebrev afløste tidligere bindebreve, hvor disses knuder blev
udskiftet med indviklede, knudelignende papirklip. Skikken blev
brugt til flirt mellem unge mennesker, og et gækkebrevsklip formede typisk flere hjerter.
Modtageren har tre gæt til at
finde navnet eller initialerne på
afsenderen af gækkebrevet. Gættes det ikke, skylder modtageren
afsenderen et påskeæg.
Brevet klippes i papir med et
symmetrisk mønster. Det sendes
anonymt med punktummer i stedet for bogstaver: ”Mit navn det
står med prikker”.
Ofte tilføjes et lille påskedigt,
der spænder fra enkelte sætninger
over vrøvlevers til de mere poetiske:
- En vintergæk, en sommernar,
en fugl foruden vinger, en lille ven,
som har dig kær, en kærlig hilsen
bringer.
I dag er gækkebreve mest udbredt blandt børn.
Kilde: Wikipedia.org

Påsken - religion og traditioner
Den kristne påske fejrer Kristi
opstandelse, men det er ikke sikkert,
at de hedningekristne menigheder
fejrede påske, for de havde i forvejen
tilegnet hver søndag til mindet om Kristi
opstandelse

Jesus viste sig efter opstandelsen flere
gange for mennesker, men på Kristi himmelfartsdag 40 dage efter påske var det
slut, og Jesus blev ophøjet til Guds højre
hånd. Påsken varer indtil pinse.

I slutningen af det 2. århundrede opstod en
strid om påskefesten; men alle enedes om,
at Jesu død skete fredag, og opstandelsen
skete søndag. Det blev fastlagt ved kirkemødet i Nikæa i år 325.

Påskeugen er betegnelsen på den første
uge i eller efter påsken, det vil sige ugen fra
påskedag til 1. søndag efter påske. Denne
uge indeholder 2. påskedag.
Den stille uge, passionsuge eller dimmeluge er derimod betegnelsen for sidste uge
før påske, altså ugen mellem palmesøndag
og påskedag. Denne uge er sidste uge i fasten og indeholder helligdagene skærtorsdag og langfredag. Mange skoler og andre
institutioner holder påskeferie i den stille
uge, og undertiden betegnes denne uge
derfor påskeugen.

Fasten
Det var tidligere tradition at faste 40 dage
før påske som en indlevelse i Jesus lidelser
og død. Dagene lige før fasten var festdage:
fastelavn. Den første fastedag efter fastelavn kaldes askeonsdag, da menigheden i
kirken blev velsignet og fik et kors tegnet
i aske i panden. Den 5. søndag i fasten er
i den danske folkekirke Maria bebudelsesdag, hvor englen Gabriel fortalte jomfru
Maria, at hun skulle føde Jesus. I dag er der
kristne, som selv lader sig korsfæste rituelt,
for igennem imitation at nærme sig Jesus.

Påsken
Passionsugen eller den stille uge indledes
med palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel for at fejre den jødiske
påske. Befolkningen viftede med palmegrene og tog imod ham og hyldede ham som
konge og befrier.
Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren,
da han indtog det sidste måltid med sine
disciple. Dagen hedder skærtorsdag, fordi
Jesus vaskede disciplenes fødder og gjorde
dem rene (og skære). Langfredag er koncentreret omkring Jesu domfældelse, korsfæstelse og død.
Pesach, jødernes påskefest, blev fejret på
sabbatten; om lørdagen lå alt stille, mens
søndag var almindelig hverdag. Det var på
den dag, det blev opdaget, at Jesus ikke lå
i sin grav, men var opstået fra de døde. Påskedag er derfor en glædens dag. 2. påskedag fejres i Danmark (og andre lande) som
en forlængelse af festen.

Påskeugen

Traditioner i forbindelse med påsken
I Danmark har der gennem tiden udviklet
sig en del traditioner i tilknytning til påsken.
Påskeæg er normalt et hønseæg, hvor
blommen og hviden er blevet pustet ud ved
hjælp af to små huller. I andre lande, f.eks.
Tyskland er der stolte traditioner for at gemme æg i haven, hænge dem op i træer mv.
Et påskeæg kan også betyde et sjovt skjult
budskab i for eksempel musik, software og
film eller det kan være chokoladeæg - ofte
hule og fyldt med fyldte chokolader.
Påskeharen er en ret ny opfindelse i
dansk tradition. I begyndelsen af 1900-tallet ankommer den fra Tyskland, og det er en
gammel tysk tradition, der ligger til grund
for påskeharen som æglægger.
Påskebryg er en særlig slags øl, som bryggerierne sender i handelen i tiden op til påske.
Påskelilje er en staude som overvintrer
ved hjælp af løg. Hele planten er stærkt giftig, og saften er hudirriterende.
Kilde: Wikipedia.org

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - April
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Lars Grand sang og harmonika, 5. april
Bente Thers, krokone på Saltholm 12. april.
OK-dag - kaffe og hygge 19. april.
Store Bededags-hveder, 26.april.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl.
11.30.
Alfred Kronborg spiller og vi synger onsdag 4. april
Banko fredag 6. april
Foredrag eller hygge onsdag 11. april
Banko fredag 13. april
Spisning kl. 12 - kr.100.- onsdag 18. april
Banko fredag 20. april
Tøjdamen med sommermode onsdag 25. kl. 10
Banko fredag 27. april

Bordinghus, Solgården,
Pensionisthuset Pilehaven
Se Tårnby kommunes informationsannonce s.6.

Hjernesagen Tårnby Dragør
Cafémøder mandag i ulige uger kl. 14-16, Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding to dage før til Lizzie
Gylstorff, 6170 1961, eller til formanden, Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Vi går 3. søndag i hver
måned. Mødested ved Vandtårnet, Englandsvej kl. 11. 4
kilometer ialt. Info: Asbjørn Rasmussen, 2279 5818 eller
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785
Bankospil 9. april kl. 14.
Sommerudflugt 8. maj – husk at reservere dagen.

Høreforeningen
Postkassen Amager Landevej 71
Fødselsdagsfest med kringle og kaffe. 16. april kl. 14-17.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128
7999
Dans med Parkinson - træningshold for Parkinson ramte.
Hver onsdag kl. 13-14 første gang onsdag 4. april, Fysiq
Tårnby, Løjtegårdsvej, 1.sal, hvor der er stole og barre at
støtte sig til. Holdet ledes af Mia Valentin. Henvisning fra
egen læge påkrævet og giver gratis adgang til holdtræning på Fysiq. Ledsager deltager gratis i april, maj og juni
2018.
”Balance wear” veste til Parkinson patienter v/ fysioterapeut André fra Fysiq. Tors. 19.04 kl. 14-17, Postkassen.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk
sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S.
Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333.
amager@bedrepsykiatri.dk
Barn af psykisk syg: At blive et helt menneske på en halv
opvækst v/ Charlotte Libach, 17. april kl. 19-21.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej
102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 3. april.
Cafemøde 10. april.
Sahva 17. april.
Cafemøde 24. april.

Diabetes foreningen

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Tårnby- Dragør Lokalforening arrangerer en spændendende eft erm iddag på
Am agerm useet onsdag 16. m aj kl.13. Vi får en guidet rundvisning, som giver
en helt anden oplevelse end selv at besøge st edet .
Derefter vil der være tid til samvær over en kop kaffe.
Mød op - få en god oplevelse og lær andre diabet ikere at kende.
Begrænset delt agerant al. Tilm elding og pris se på hj em m eside
t a a r n by- dr a goe r .dia be t e s.dk
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Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding.
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane Piasecki 4041 0868
eller jane@piasecki.dk
Få en glad madaften hver anden torsdag i ulige uger, kl.
18-22. Dragør Aktivitetshus´ træningskøkken. Tilmelding
tirsdagen før: Per Hansen, 2046 7844, mail pewa@hansen.mail.dk eller i Aktivitets husets information.
Eftermiddag på Amagermuseet, guidet rundvisning onsdag 16. maj kl.13. Begrænset deltagerantal. Tilmelding og
pris taarnby-dragoer.diabetes.dk

Knastelak og lotteri åbner sæsonen
Trods risikoen for isskosser
i havet vil ro- og kajakklubberne på havet
Som ved et fælles trylleslag
havde naboklubberne Roklubben Øresund og Røse
Kajakklub valgt en lørdag
sidst i marts til at markere sæsonstarten med den såkaldte
standerhejsning med en times mellemrum.
Det er Røse Kajakklubs
89-tyvende sæson og for-

manden Torben Hassel overrakte damepokalen for flest
roede kilometer i 2017 til
Charlotte Boesen.
Han lovede en begivenhedsrig kajaksæson for klubben, hvor klubinstruktørerne
skal på et teoretisk og praktisk kursus i Kalundborg for
Dansk Kano og Kajak Forbund.
Årets nybegynderhold begynder i maj og der er endnu
plads til få nye medlemmer.

Vild med vand

Sæsonen første rohold fra Roklubben Øresund før afgang.
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Begge klubber deltager i arrangementet Vild med vand,
Havnens dag, lørdag 9. juni i
Kastrup Lystbådehavn. Røserne vil også tilmelde sig TV2/
Lorry projektet Er du med i
et fantastisk fællesskab - så
meld din forening.

Formanden for Røse Kajakklub, Torben Hassel, overrakte
damepokalen for flest roede kilometer i 2017 til Charlotte
Boesen. Hun havde roet næsten 1000 kilometer. Foto: Kurt
Pedersen, Amager Fotoklub.

Herefter var der kaffe, knastelak og lotteri i det hyggelige klubhus.
spanger

Se artikel fra Roklubben
Øresund på side 38.

Så stafetter vi igen
24 timer stafetløb gennem
Tårnby for at samle ind til
Kræftens bekæmpelse gentages i september
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Stafet For Livet er et døgn,
hvor mennesker, som ikke
nødvendigvis kender hinanden på forhånd, går sammen
for at sætte fokus på kræftsagen, og sammen kæmper og
fejrer livet.
Den helt unikke måde at
samle ind på og mindes gøres
under navnet Stafet For Livet

Tårnby, som blev gennemført
i Tårnby første gang i 2017 og
kommer igen i 2018.
2017 blev en sejr for Stafet
For Livet i Tårnby. Der blev
startet en hel ny stafet op,
med en ny gruppe frivillige,
der ikke kendte hinanden på
forhånd, men nu skulle arbejde sammen om en fælles sag.

Kom på arrangør-holdet
- Vi mangler dog stadig nye
kræfter til at hjælpe os med at
arrangere stafetten, så 2018

kan blive en ligeså stor succes, siger Gitte Laustsen Dam.
- Så brænder du for at gøre
en forskel i hverdagen for andre mennesker, så er det nu,
du skal melde dig som frivillig. Vi har brug for alle slags
mennesker ikke mindst en
formand. Kontakt os på taarnby@stafet.cancer.dk
Stafetten 2017 blev dog
mere end bare gennemført.
Det var en stor succes, og der
blev indsamlet 65.649 kroner til Kræftens Bekæmpelse,
samtidig med deltagerne og
de frivillige havde et fantastisk døgn.
- Det er blandt andet derfor
vil vi gentage succesen. Det
kommer til at foregå i weekenden den 1. og 2. september
2018 ved Tårnby Skole.
Man kan tilmelde sig til Stafet For Livet som et hold, fighter eller som deltager på vores Åbne Hold. Alle kan stille
med et hold med eksempelvis
venner, familie, kollegaer eller andre. Tilmeldingen er allerede åben nu.
Stafet For Livet Tårnby har
Stafet For Livet handler også
om fællesskab, nærvær,
sammenhold, oplysning, og
om at indsamle penge til
arbejdet med kræft. Under
stafetten går deltagerne så
mange kilometer, som muligt
og samler dermed penge ind
fra sponsorerne.

Under den meget
stemningsfulde lysceremoni
i forbindelse med Stafet For
Livet mindes deltagerne
dem, vi har mistet, og giver
samtidig håb til dem, der
stadig kæmper.

også brug for sponsorer, for
uden sponsorer, er der ingen
stafet.
- Sidste år fik vi stor opbakning fra nær og fjern, og vi
har i den grad brug for støtte
i form af pengebeløb, sponsorater, donationer, naturalier,
lån af udstyr mv. – så vi håber
naturligvis på en massiv opbakning.
Har man lyst til at støtte kontakt
sponsor-taarnby@
stafet.cancer.dk.

INFO:
https://www.stafetforlivet.
dk/stafet/taarnby/

Hvem er det som ror
Ro motion er alletiders Go’
motion – for hele kroppen
Af Hanne Vinther, fmd.
Roklubben Øresund

Efter Roklubben Øresunds
standerhejsning – eller start
på sommer rosæsonen – har
jeg sat tre nyere medlemmer, Sussi på 58 år, Carsten
på 52 år, og Lars på 38 år, i
stævne for at høre, hvorfor
de har valgt roning som deres
sportsgren.
- Jeg har altid ønsket at ro,
siger Sussi, men jeg var i tvivl
om, jeg var for gammel til at
lære at ro.
- Jeg synes, jeg er blevet
taget godt imod af medlemmerne i klubben. Det er jo en
lille klub, så man lærer hurtigt
de andre roere at kende.
- Jeg har før spillet håndbold, så jeg er helt klart til
holdsport, men fordelen ved
roning er, at du kun behøver
at være tre roere, så er du et
hold, og du kan tage ud på
vandet, når det passer dig.

fuld hammer. Her er det kun
styrmanden, der siger noget
– roerne har simpelthen ikke
luft til både at ro og tale sammen, når man ror mod uret.
Målet var at ro de 10 kilometer på under en time – og det
nåede vi! Det er fedt at mærke, når holdet er homogent,
der er takt i båden, åretagene
kraftfulde, og båden glider
hurtigt gennem vandet.
Min længste tur var på 25
kilometer til et træf med andre roklubber i København,
hvor vi Kr. himmelfartsdag
mødtes på en strand ved
Skodsborg. Sådan lidt spejderagtigt med tæpper bredt
ud på græsset, indtagelse af
madpakker og til sidst tovtrækning. Jeg var spændt på,
om jeg kunne klare at ro så
langt, men det gik fint, da etapen jo blev bidt over i to med
et par timers pause imellem.
Og så lærte jeg, at det er vigtigt at have solcreme på. Det
kan nok være jeg var rød efter
en hel dag ude i det fri.

På madpakketure og til Grækenland

Lars indstiller uret på
romaskinen. Privatfoto

Meditation på havet
- Men jeg elsker også de fælles ture tirsdag og torsdag
kl. 17.30, hvor der bliver sat
hold, og vi ror en 10 kilometers tur langs Amager strand.
Efter en dag på arbejde, er
det helt meditativt at være på
vandet og høre årernes klik,
når de vendes samtidig i åregangene før næste tag.
- Men jeg har også prøvet at
ro 10 kilometer kaproning for

- Jeg har været på mange såkaldte madpakketure med
medlemmer fra andre roklubber. Så mødes vi en søndag og
ror f.eks. til Trekroner Fortet,
til Saltholm eller rundt om
Amager, siger Carsten.
- Faktisk var jeg så heldig,
at jeg sidste år kom med på
en tur i det græske øhav. Jeg
kan godt lide udfordringer, så
jeg er glad for, at Roklubben
Øresund har givet mig en uddannelse som styrmand, så
jeg selv kan arrangere ture.
Så i 2019 står jeg selv for en
Grækenlandstur.
- Jeg var også hurtig til at
sige ja, da roklubben spurgte,
om jeg ville på instruktørkursus. Dels får man pudset sin
egen rostil af, men man kan
også lære andre at ro. Det er
sjovt at møde nye mennesker,
så allerede i år står jeg sammen med en garvet roer for
instruktionen af de nye medlemmer. Nu håber jeg bare, at
vi får rigtig mange nye medlemmer i år, så jeg kan få afprøvet min kunnen.

- Roning har ingen alder.
Hvis du kan bevæge dig og
holde balancen til at komme
ned i båden, så kan du lære
at ro. Og så har roning jo så
mange tilbud. Det er bare at
vælge, om man vil være motionist, sportsroer eller kaproer
på kort og/eller lang distance.
- Og så er der adgang til
roklubbens motionsrum om
vinteren. Alle har jo nøgle til
roklubben, så man kan træne,
når det passer én. Jeg ror
mest på romaskine, hvor jeg
træner forskellige distancer
i forskelligt tempo, så pulsen
kommer op. Faktisk er vi fire
roere, som stiller op som hold,
og ror mod Danmarks øvrige
roklubber en gang om måneden. Vi ses altså ikke fysisk,
men indrapporterer bare resultaterne til Dansk Forening
for Rosport, og så finder man
sit holds placering på nettet.

Begyndte ved åbent hus
- Ja, det er ret sjovt, tilføjer
Lars om vinter- og tørronin-

Åbent Hus:
Søndag 22. april kl. 14.00-15.00
Tirsdag 24. april kl. 17.00-18.00
Rokursus:
Tirsdag 1. maj kl. 17.30 – start
Derefter roning hver tirsdag og torsdag kl. 17.30.
Pris: 600 kr. for 8 lektioner
Kontakt formand Hanne Vinther, tlf. 4034 7535
www.roklubbenoeresund.dk og på Facebook

Sussi og Carsten i
bådehallen. Privatfoto

Første rotur på vandet..
Foto: Kurt Pedersen, Amager
Fotoklub.

kroppen og være en del af
fællesskabet. Der er også
mange hyggelige sammenkomster i roklubben, blandt
andet spiser man sammen
hver tirsdag aften. De to sæsoner, jeg nu har være i Roklubben Øresund, siger mig,
at hvis man vil sætte sit eget
præg, er det muligt, hvad enten man kommer alene eller
som en gruppe.
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Roklubben Øresund
Kastrup Gamle Lystbådehavn
Amager Strandvej 413, 2770 Kastrup

gen.
- Konkurrencen i romaskine
foregår som et stafetløb, vi
skifter brandhamrende hurtigt, så næste roer kan overtage ergometret, uden at vi
mister tid.
- Det er også sjovt at træne
de korte distancer på 1000
meter på vandet. I to år har
jeg roet 2-åres inrigger til
Amagerregattaen, som er en
kaproning mellem Amagers
roklubber. Jeg vil helt klart
anbefale nye roere at deltage
i så mange arrangementer
som muligt; det giver variation i forhold til den almindelige hygge-træning-roning.
- Jeg kom ned i klubben til
et åbent hus-arrangement, og
fik en klar fornemmelse af, at
her kunne jeg stille og roligt
lære at ro. Der er masser af
imødekommende medroere,
der vil dele deres viden.
- Rosporten giver for mit
vedkommende mulighed for
at kombinere min glæde ved
vandet, naturen, at bruge

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
HUSK TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK HAR ÅBENT I WEEKENDERNE
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK:
MANDAG-FREDAG
8-20
LØRDAG-SØNDAG, HELE ÅRET 9-16
VESTAMAGER BIBLIOTEK:
MANDAG TIL FREDAG
LØRDAG
SØNDAG LUKKET

9-19
9-16

JURIDISK FØRSTEHJÆLP
Nu kan du få anonym og gratis juridisk rådgivning hos
den nyetablerede advokatvagt på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10.
Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du
kan få gode råd om din problemstilling og en hurtig juridisk
vurdering af din situation på stedet. Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papirer om din sag.
Du kan møde advokatvagten den første torsdag i hver måned mellem
kl. 17-18.00, undtagen på helligdage. Henvend dig i INFO fra kl. 16.30
og få et nummer i køen.

Billetbestilling:
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via
www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved
indgangen.

Akvarelcafé
Onsdag 4. april / Onsdag 18. april / kl. 10 - 13 / Tårnby Hovedbibliotek /
Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller
godt i gang.
Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bibliotekets bøger om
akvarelmaling med tips og tricks.

Erindringscafé: Ahh, Otium!
Onsdag 4. april kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Pensionisttilværelsen er nok et af de kapitler i livet, der har ændret sig
mest gennem tiderne. Hvordan husker vi vores forfædres pensionisttilværelse eller mangel på samme? Og hvor var de gamle dengang? Kom
og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider over en kop kaffe.

ER DU JOBSØGENDE?
- FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET

Rockforedrag:
Led Zeppelin: 50 år med myten, monstret og musikken

Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante
jobs i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Onsdag 4. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
I 2018 er det 50 år siden, at det skelsættende rockorkester, Led Zeppelin, debuterede på en dansk folkeskole. Hør Thomas Ulrik Larsens foredrag om den ikoniske rockgruppe. Thomas Ulrik Larsen er både sangskriver, freelance-guitarist, musikskolelærer, skribent og foredragsholder.

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil
Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.
Tilmelding er ikke nødvendig.

DIGITAL LÆRING FORÅRET 2018:
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Fortsat fra forrige spalte

Hent et program på et af bibliotekerne i Tårnby Kommune
Du kan også se udbuddet af kurser på taarnbybib.dk
Hvis du gerne vil vide mere om,
hvordan du kan færdes sikkert
på nettet, hvordan du kan give
din ægtefælle eller pårørende
læseadgang til din e-Boks eller
hvordan du søger lokalhistorisk
materiale frem fra arkiv.dk, så er
bibliotekets kurser noget for dig.
Du kan tilmelde dig de enkelte
kurser på vores hjemmeside taarnbybib.dk/tilmeld, ved at ringe til os på
tlf. 32 46 05 20 eller ved personlig henvendelse.
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld dig på
taarnbybib.dk/abonnement

ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en
månedsoversigt på biblioteket.
Fortsættes næste spalte

Kreativt Krydsfelt: Bogmærker
Torsdag 5. april kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi laver sjove bogmærker med forskellige materialer - kom forbi og vær
med. Alle kan deltage.

Juridisk førstehjælp
Torsdag 5. april kl.17 - 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

Kærlighed er ikke nok ved Sofie Münster
Torsdag 5. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Hvad kan vi som forældre gøre for at få glade, stærke og omsorgsfulde
børn?
Sofie Münster er kendt fra Tv-programmet ”Opdrag en vinder - dine børn
fortjener det.” I efteråret udkom hun med bogen ”Kærlighed er ikke nok”,
som hendes foredrag tager udgangspunkt i.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Foreningen Frie Børnehaver
og Fritidshjem i Tårnby.

Religionens renæssance i Rusland ved Leif Davidsen
Mandag 9. april kl. 19.30-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 90 kr. købes
via AOF
Den russisk-ortodokse kirke er i dag en vigtig magtfaktor i Rusland. Leif
Davidsen fortæller om kirkens dramatiske historie fra dens næsten udslettelse, dens overlevelse i kommunisttiden og frem til
religionens renæssance i tiden efter sovjetstatens opløsning i 1991.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og Tårnby
Hovedbibliotek.

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
Litteraturcafé

Fortsat fra forrige spalte

Tirsdag 10. april kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
I Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden, mens bibliotekarerne fortæller
om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger - romaner,
krimier og fagbøger.

raet i de 16 måneder, filmen følger ham, mens han forsøger at tage springet.
Moritz Siebert, Estephan Wagner, Abou Bakar Sidibé (DK, 2016) - var. 80 min.

Kreativt Krydsfelt: lær at tegne i 3D - for børn over 9 år
Onsdag 11. april kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Har du lyst til kunne tegne dine egne 3D figurer? Vi skal lære de basale funktioner i programmet Tinkercad og måske får vi tegnet noget, der efterfølgende
kan printes ud på 3d printeren.

Filmperler
Torsdag 12. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mandag 16. april kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Østrigsk/fransk/tysk film fra 2016; Varighed: 96 min.; Instruktør: Jessica Hausner

Debataften - beretninger om seksuelle overgreb
Oplæsnings- og debatarrangement
Torsdag 12. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Midt i en #MeToo tid kommer nu bogen ”Med egne ord”, som er 14 kvinders
beretninger om seksuelle overgreb - fra daterape over voldtægt til seksuelt
misbrug. Her beretter kvinder i alderen 20-60 år frit om deres oplevelser og
overlevelsesstrategier. Til aftenens oplæsnings- og debatarrangement kan
du møde nogle af kvinderne og redaktørerne til en snak om det vigtige emne.
Projektet er støttet økonomisk af Offerfonden.

Blip Båt fredag
Fredag 13. april kl.16 - 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kom og prøv blandt andet LittleBits, Bee-Bots, Ozobots, Sphero, Dash & Dot.

Syng og leg med de mindste - for 1½-3 årige med voksne
Lørdag 14. april kl. 09.30-10.15 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.
Mia Christina Broe Jakobsen synger og leger med de mindste.
Tag dit barn eller barnebarn med til en hyggelig formiddag på biblioteket, hvor
vi synger fagtesange, laver små sanglege og få brugt kroppen. Kun børnene
skal have billetter.

Eventyrkufferten - for børn 3-6 år
Lørdag 14. april kl. 11 - 12 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Kom og vær med når Mia Christina Broe Jakobsen sammen med de deltagende børn skaber et helt nyt eventyr, som undervejs bliver illustreret på et
stort stykke papir.
Efterfølgende bliver illustrationerne rentegnet, og efter et stykke tid modtager
børnene et hæfte med det illustrerede eventyr, som de selv har været med til
at skabe.
Kun børnene skal have billet.

En gåtur og en god historie
Tirsdag 17. april kl. 14 - 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe, mens Laura Michelsen
læser en historie højt. Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket.
Turen er knap 2 kilometer lang.
Onsdag 18. april kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
På Marokkos kyststrækning ud mod Middelhavet ligger Melilla. På bjerget
oven for den spanske enklave lever tusindvis af håbefulde afrikanske migranter med en drøm om en dag at forcere hegnet ind til Europa. Abou fra Mali er
en af dem. Han er hovedperson i ’Håbet bag hegnet’ og har selv ført kameFortsættes næste spalte

Onsdag 18. april kl. 15.30 -17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
LittleBits er en slags elektroniske byggeklodser. Ved at sætte de enkelte
klodser sammen kan du få ting til at blinke, bevæge sig eller sige lyde. Vi
skal prøve at bygge tyverialarmer, fjernstyrede dørklokker og chips-pose forskrækkere, eller måske har du selv en god idé.

Min succes med vægttab ved Simon Brøns
Onsdag 18. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og oplev et inspirerende og motiverende foredrag, hvor du hører om
klassens tykke dreng, der i en alder af 23 år vejede 190 kg. På 354 dage
tabte han 79,7 kg, 248 cm og tøjet gik fra 9xl til xl. Hør lidt om hvordan hans
nye liv startede, hvilke erfaringer han har fået undervejs, og selvfølgelig hans
5 råd til dig, der vil have succes med et vægttab. Og måske du kan få hjælp
til at sætte dit mål sammen med ham?

Forfattersamtale med Leonora Christina Skov
Mandag 23. april kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Mød Leonora Christina Skov, der i samtale med Laura Michelsen fortæller
om sin selvbiografiske roman ”Den der lever stille”. Om at smide fiktionens
forklædninger og skrive om faktiske mennesker. Om at miste det hele og
finde sig selv, og om at håbe på en forklaring og hige efter sin mors kærlighed langt ind i døden.
Leonora Christina Skov er forfatter og mangeårig litteraturanmelder ved
Weekendavisen. Hun er uddannet mag.art. i litteraturvidenskab, deltager
jævnligt i Mads og Monopolet og i samfundsdebatten generelt.

Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 30. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sammen
med andre?
Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. Vi mødes den sidste mandag i
måneden og synger glæden frem med korleder og musikpædagog Marianne
Kragh ved klaveret.
På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og minder fra den
danske sangskat.
Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
”Glemmer Du” i marts/april 2018 har titlen:
GARTNER I KASTRUP – Oluf Kristensen og hans slægt / DEL 2
Oluf Kristensen har skrevet sin livshistorie. Anledningen til hans omfattende
beretning skyldtes, at han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog af 1ste
grad. Han har i det hele taget efterladt
sig en del andre skriftlige vidnesbyrd,
som især har handlet om gartneridrift.
Læs mere om Oluf Kristensens slægt
og hvordan deres gartnerier blev skabt.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne så længe oplag haves, eller hentes
i en printvenlig version på taarnbybib.
dk under ”Stads- og Lokalarkivet”.
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk,
så snart det udkommer.
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TårnbyDox: Håbet bag hegnet

Kreativt Krydsfelt: Leg med LittleBits - for børn fra 8 år

FDF’ere fra Korsvejen skal til VM
Hvert år i foråret holder FDF
VM, men det er trods alt ikke
verdensmesterskaber
Af Spejl Blank, senior og
seniorvæbnere hos
FDF Korsvejen´

VM er en konkurrence for
FDF’ere i alderen 12 til 18
år. VM står for VæbnerMesterskab og det er altså FDF
(alders-) klasserne Væbnere,
Seniorvæbnere og Seniorer,
der kan deltage. Fra FDF Korsvejen deltager tre patruljer.
Vi i Seniorpatruljen kalder
os Spejl Blank. Vores ledere
siger, at det er et godt navn til
os (?).
Konkurrencen består af flere dele. Det hele bliver skudt
i gang på en såkaldt Hotspot,
en lørdag fyldt med opgaver,
der skal løses på tid. Opgaver
modtager patruljerne på nettet og de består hovedsagelig
af vidensopgaver – spørgsmål
vi skal kunne svare på eller
google os til et svar på. Der
er også medieopgaver, som er
kreative opgaver, der skal svares på med lydfiler, billedfiler
eller video.
I de næste uger modtager
patruljen løbende opgaver,
der skal løses. Opgaverne
er tematiserede og har eksempelvis været spionskole,
medieskole og snart skal vi i
gang med ”Back to nature”.

Fædre aktiveret
Ud
over
temauger
og
hotspots, som dagene, hvor vi
modtager nye opgaver kaldes,
løber også nogle længerevarende opgaver. Hvert år er der
eksempelvis en postkortopgave, som i år betyder, at hver
patrulje skal have mindst fem
stempler fra udvalgte steder
i Danmark. Stederne er gemt
i koordinater, halve adresser,
gamle kort, monumenter osv.
Vi skal så finde de rigtige
adresser, finde derhen eller
kende nogen der bor i nærheden og få vores postkort
stemplet. Kortet skal så sendes til Væbnermesterskabet
og alt sammen indenfor et par
måneder.
Det var ikke nemt i år med
det danske postvæsen. Fædre
og bekendte, som tilfældigt
var i områderne, tog postkortet med på deres ruter.
På årets samfundsengagerende opgave skal vi besøge
en gruppe mennesker, vi ellers ikke taler med, det kan
være et plejehjem, herberg
eller noget helt tredje. Vi skal
så uploade et billede der viser, at vi skaber en god oplevelse for gruppen, vi besøger.
Selvfølgelig som altid i vores
forbundsskjorter.
Til en opgave som den har
vi fem uger. Der er en opgave,
der giver gode point. Vi har
valgt at besøge Christianshavns Torv og dele soveposer

ud til hjemløse. Det bliver en
god oplevelse både for os og
de der får poserne, er vi sikre
på.

Så var vi indianere
Hotspot 2. Det var igen en dag
spækket med opgaver, hvor
temaet var indianer. Vi holdt
hotspottet sammen med de to
væbnerpatruljer fra Korsvejen, så vi på den måde var lidt
flere til at bakke hinanden op.
Dagen startede kl. 6.00
med morgengymnastik med
Kaptain Jespersen.
Efter den friske gang stræk
og bøj ude på plænen, blev
morgenmaden fundet frem
og indtaget entusiastisk. Dagen var i gang. Løbende (i
bogstavelige forstand) dagen
igennem modtog patruljerne
kuverter fra vores ledere med
opgaver i. Blandt andet skulle
vi bygge en patruljetipi, lave
og pynte en indianeruro, lege
indianerlege, lave frokost på
bål – en dejlig indianergryde
– og tage billede af patruljen
som totempæl.
Klokken 16.00 sluttede
hotspottet med, at vi sendte
nogle ånder til den anden
verden, ved at kaste dem på
bålet.
Vi havde haft en kold, men
supergod dag og var alle ret
trætte, da vi var færdige.

Hvad der venter
Nu venter bare de næste
ugers opgaver, før det rigtig
går løs til finalen.
Finalen bliver holdt i Ballerup i Kr. himmelfartsferien.
Der skal vi ligge i telt fra onsdag til søndag og fra Ballerup
Det ser fangevogterne
ikke. Spejl Blank morser til
hinanden med skumfiduser.

Store emner til foreningsmøde
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Tårnby Forenings Råd indkalder til det årlige repræsentantskabsmøde
Der er en hel del i gærde indenfor
foreningsområdet,
hvor kommunalbestyrelsen
har samlet det foreningspolitiske i et udvalg, nemlig Folkeoplysningsudvalget.
Her vil man i 2018 kaste
sig over de kendte tilskudsordninger. Der uddeles mere
end 11 millioner årligt i medlemstilskud,
lokaletilskud,
trænertilskud, kursustilskud
og anden støtte.
- Skal det fortsat foregå på

samme præmisser, eller skal
der flyttes rundt på tingene?
Det er et af de store spørgsmål, som Foreningsrådet, der
er paraplyorganisation for
godt 70 ikke-idrætslige foreninger i Tårnby, skal give deres svar på.
Tårnby Kommune har i
mange år i lighed med alle
nærliggende kommuner ikke
skelnet mellem om de unge
under 25 år kom fra Tårnby
eller en anden kommune. Alle
har fået medlemstilskud.

Medlemstilskud til debat
En del af persontilskuddene
går til unge under 25 år, men
hvad med de foreninger, som
primært består af ældre (over
25 år)? Skal der være mere
fokus på idrætten, eller er det
snarere de ikke-idrætslige
foreninger?
Der er nye krav om offentliggørelse af vores allesam-

mens regnskaber. Hvad betyder det i praksis? Godkendelse af nye foreninger - hvad
skal kravene være fremover,
og skal der være plads til alle?
Der er kommet et nyt lokale
bookingsystem i kommunen.
Hvad siger de første erfaringer med det? Fungerer det,
eller er der ønsker om ændringer?
Og Endelig er der noget
med en ny persondatalov,
som i høj grad kommer til at
påvirke foreningerne og deres håndtering af medlemsdata!
Det kan blive en lang aften
mandag 9. april kl. 19 i
Kastrupgårdsamlingens
hyggelige cafe, hvor
Kastrupgårdsamlingens
Venner er værter.

Spejl Blank og deres tipi (som nok er den, man ser i
baggrunden). Fra venstre William Pawsey, Freja Madsen og
Linnea Bergmann Isbrandtsen

Spejl Blank spiller hjemmegjorte panfløjter på
indianermanér. Medieopgaver. Fra venstre William Pawsey,
Freja Madsen, linnea Bergmann Isbrandtsen og Eliott Pawsey.

sendes rundt i Storkøbenhavn
på opgaver.
Det er tredje år, vi deltager
i finalen og vi glæder os helt
vildt. Især opgaverne på Amager strand ser vi frem til, da
vi kender området og måske
møder nogen, vi kender, der

er kommet for at bakke op.
Vi kan afsløre, at der i Seniorpatruljerne er 66 deltagende patruljer og at vi forleden (før 23. marts) lå på en 7.
plads!
tsp
Forkortet af redaktionen)

En kongelig historie
Vær med til at fejre Margrethe – tag med på Danmarks første byvandring
om vores allesammens
dronning
Mandag 16. april fylder hele
Danmarks ”Daisy” 78 år. Vær
sammen med AOF Amager
med til at fejre dronning
Margrethes fødselsdag.
Det gør AOF Amager med
byvandringen ”En kongelig historie”, som begynder
klokken 17.00 med start ved
den store trappe i Rigsdagsgården lige udenfor Christiansborg.
- Turen starter ved Dronning Margrethes arbejdsplads på Christiansborg. Det
er her, hun møder gæster,
ambassadører, statsministeren, kort sagt det officielle
Danmark ved nytårskurene,
forklarer turguide, Bjarne
Henrik Lundis, der er journa-

list, og som har taget initiativ til denne Danmarks første byvandring om dronning
Margrethe.
- På turen kommer vi forbi
steder, som har haft stor betydning for Dronningens liv.
Blandt andet Holmens Kirke
og Det Kongelige Teater. Turen slutter af ved Amalienborg, hvor dronning Margrethe bor, og hvor garden er
trukket i rødt i anledningen
af hendes fødselsdag.
- Jeg fortæller en mere
nuanceret historie om kongefamilien, end vi er vant til
at høre fra ugebladene.

Byvandringen ”En kongelig
historie” koster 130 kr.
Tilmelding skal ske til AOF
Amager på tlf. 3251 1495.

Tre år på halvanden time
Amar’r musicalen på Tårnby
gymnasium topper
med ambitionerne
Anmeldelse af Terkel
Spangsbo.
Foto: Jesper Skovbølle
Amager Fotoklub

Der skal bestemt ikke vrænges på næsen af traditioner,
når de behandles med respekt og fornys, så de følger
med tiden.
I anmelderens skoletid var
skolekomedien Der Var Engang med midsommervise og
på gymnasier hørte man, at
repertoiret kunne blive Ullabella om en ung pige, der slår
sin lærer.
Der har i mange år været
spillet skolekomedie på Tårnby Gymnasium, TG, vekslende
mellem lærestyrede forestillinger og opførelser som 99
procent var elevstyret fra
manuskript til færdig forestilling. Det har alle årene været
fritidsarbejde for både lærere
og elever.

Det var lærernes år

Fire elever med hver sin
baggrund
De fire elever repræsenterer
fire forskellige elev-typer.
Drengen fra Skjern, som kun
har boet fire måneder i København, før han står midt
i den ultimative udfordring,
pigen, som selv godt støttet
af uengagerede, men alligevel ambitiøse forældre meget
hellere ville have været på et
prestige-gymnasium i modsætning til pigen, hvis flipperfamilie regnede med, at
hun havde søgt ind på Det fri
Gymnasium.
Endelig pigen, som kunne
være den første i familien, der
skulle på gymnasium, hvor farens begejstring mere lå i, at
hun flyttede sig fra hans synsfelt, så han kunne se Bendtner
på banen.
De fire danner - uden at vi
ved hvorfor - en god klike.
De fire garneres af tre in-

trigesøgende finkeliner, som
nok ved at sætte lus i skindpelsen – uden i øvrigt at opnå
noget som helst selv andet
end at se klassekammeraternes venskab krakelere.
Og så den grå masse af
klassekammerater, som i dramatisk sammenhæng viser sig
som fantasifulde og modige
dansere.

Femte hovedperson - mobilen
De tre års gymnasietid gennemspilles på halvanden time
i højt musikalsk tempo. De
beskrivende sange og musik
gennemføres dels live og dels
hentet fra elektroniske medier. Historien føres frem i korte
tableauer, der jokkes ikke i
pointerne, men nuancerne får
heller ikke meget plads.
Den store intrige bygger på
et snapshot taget på en mobiltelefon og derefter spredt
i et usocialt netværk. Det er
nok #TGs løftede pegefinger
og morale.
TG’s årlige skolekomedie
er ambitiøs i manuskript,

musikalsk, teknisk (med medieindslag på storskærme) i
skuespillet, regien, disciplinen, koreografien, som ikke
kun er danseindslagene, men
også koreografien ved entre
og exit fra tableauerne.
Spillerne må have en indbygget forståelse (erfaring)
for teaterets fortælleform.
De er nærværende, også når
de ikke er replikbærende, og
med deres nærvær støtter de
kammeraterne, som har de
mest udstillende roller.

Danmarks modigste elever
I mange anmeldelser om TG
komedier, musicals, revyer
gennem årene har jeg nævnt
skuespillernes mod og disciplin. Publikum er selvsagt
familier og ikke mindst skolekammerater. En ting er, at de
privat til fester tør skeje ud
med de mængder af spiritus,
som man får indtryk af konsumeres, men at de også tør
stille sig rampelyset og sige
(voksen-) replikker og kysse
(hvilket altid kvitteres med
hurra-råb og applaus fra sa-

len) er stort.
Det store backstage-hold
og foran skal ikke glemmes.
Også de har givet sig selv store udfordringer, som de bliver
skrappere til at løse år efter år
– og det på trods af, at holdet
løbende udskiftes, som eleverne forlader gymnasiet.
Det gør en skolekomedie
seværdig for andre end et
publikum med et personligt
kendskab til holdet – og holdet får med garanti noget
ubeskriveligt men stort igen,
som gør at selv en skolekomedie er ej blot til lyst – for
publikum og det store medvirkende hold.
Grundet menneskelig fejl
bringens denne anmeldelsev
meget for sent (en hel måned).
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TGs traditionelle skolekomedie i 2018 #TG er skabt fra
bunden af skolens dramalærere med input fra skuespillerholdet og den fortæller
med fokus på fire elever om
de tre år, et studenter-forløb
varer fra 1.g til studentereksamen i den anden ende.
Skolegangen bliver i #TG
kun berørt perifert, mens fritids- og efterskoletids-livet
kommer i fokus.
Anmelderen har absolut
ikke noget detailkendskab
til et gymnasieliv og hans
skolegang fortaber sig til
samtidighed med Gorm den
Gamle og artsfæller. Derfor
er forundringen stor over de
mange sammenfald med ung-

domsliv først i 60’erne i forrige århundrede og det, som
de energiske skuespillere fortæller om på scenen.

Konkurrence

Et inferno af rytmisk musik i verdensklasse
- og Tårnby Bladet har to
billetter til DR Musikariets
Roma Musik festival på den
internationale Roma-dag
Når DR Musikariet åbner dørene til Roma Musik festival
bliver det et festfyrværkeri af
koncerter, dans, talks, workshops og udstillinger.
På scenen kan man møde
verdensnavnene
Nicholas
Verbitsky Group fra Rusland,
George Mihalache Orchestra,
Danmark/Rumænien og Aarhus Jazz Orchestra med Perico Sambeat.
Udover musikken vil festivalen byde på en række aktiviteter og en udstilling med
den danske fotograf Joakim
Eskildsen.
En inspirerende interkulturel rejse, hvor Koncerthusets foyer i anledningen er
omdannet til et Romaunivers
med udstilling af smykker og
dragter, fotoudstilling, masser af musik og visning af den
prisbelønnede franske doku-

mentar ”Latcho Drom – sigøjnernes rejse”.
Med sin nye serie går DR
Musikariet på opdagelse i de
store musikkulturer verden
over. Der lægges ud med romaernes farverige og medrivende musikalske verden,
der gennem flere århundreder har sat et stærkt præg på
Europas musik.
Festivalen begynder søndag 8. april kl. 11 og afslutter
med Aarhus Jazz Orchestra og
Perico Sambeat, som begynder kl. 16. Billetter på drkoncerthuset.dk

DR Musikariet er DR
Koncerthusets børne- og
ungeenhed, som årligt arrangerer
op mod 100 koncerter, events,
festivaler mm. i og udenfor DR
Koncerthuset med tilsammen op
mod 75.000 besøgende om året.

Konkurrencen
Hvis man vil vinde de to billetter, skal man svare på
følgende spørgsmål: Hvor
mange koncerter (ca.) arrangerer DR Musikariet årligt.
Svaret skriver du/I i emnefeltet i en mail til redaktionen@
taarnbybladet.dk samt navn,
adresse, telefonnummer, så vi
kan kontakte jer umiddelbart
efter lodtrækningen onsdag

4. april (sidste frist for indsendelse onsdag 4. april kl.
10.00).
Billetterne skal hentes i Koncerthuset og kan ikke ombyt-

tes til andre arrangementer
eller udbetales.
Man kan også aflevere et
skriftligt svar på redaktionen (udvendig postkasse) el-

Borgmester i gamle danse
Borgmester Allan Andersen dansede
med ved 10 års jubi-fest for meget
gamle danse
Af Lotte Bunch

Amagerfolkedansere, en sammenbragt forening af de to folkedanserforeninger, Amagerlands Folkedansere
og Tårnby Kvadrillen, der var tilbage
på Amager for 10 år siden.
Vi har i de sidste 10 år forsøgt at
bibeholde de traditioner, som foreningerne hver især havde med sig. Vi er
altid klar til en fest.
Folkedans er festligt, folkeligt og
fornøjeligt, så alle sejl var sat ind til en
festlig aften, da vi markerede Amager
folkedanseres 10 års Jubilæumsfest,
også kaldet Tinbryllup, en lørdag midt
i marts i festsalen på Løjtegårdsskolen. Planlægningen startede i oktober
sidste år. Der skulle bestilles mad, musik og danseleder. Vi var så heldige at
Hvis du ikke modtager Tårnby
Bladet senest den sidste fredag i
måneden, vil vi rigtig gerne have
det at vide.
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Du ser selvfølgelig ikke denne note,
hvis du ikke har fået bladet, men så
gem notitsen - eller spørg din nabo.
Kun ved at få tilbagemeldinger, kan
vi gøre distributionen bedre.
redaktionen@taarnbybladet.dk
• 32 509 290 •
Det kan være du får en
telefonsvarer, men så giv os den
adresse, du IKKE får bladet på - så
gør vi noget ved det.

få mulighed for at få folkemusikerne
Svøbsk, som er fire professionelle musikere, til at spille for os. Når Svøbsk
spiller, er det umuligt at sidde stille.
De spiller både nyt og den gode gamle
folkemusik. De er fantastiske. Man kan
gå på youtube og høre dem, de er et
kik og et lyt værd.
Til at lede dansen fik vi et tidligere
medlem og Danmarks mester i folkedans Carsten Jørgensen, leder hos Ølstykke folkedanser.
Borgmester Allan Andersen holdt
velkomsttalen. Han havde virkeligt
været i arkiverne og fundet mange
minder om vores forening. Det var
sjovt både for de nye medlemmer, og
for os gamle, som lod tankerne få frit
spil på memory lane og tænke ”Jamen, det er da også rigtigt– sikke en
masser oplevelser, vi har haft i foreningen”.
Efter den lækre middag (og flere taler) blev der spillet op til dans (i vores
sprog til legestue, bal kan man også

kalde det). Borgmester og frue kaste
sig ud i at danse med. Det klarede de
fantastik godt, der ligger vist skjulte
evner gemt. Det tog dem nemlig ikke
lang tid, før de havde styr på, hvad
kreds, hurre-trin og kvadrille indeholder - selv en hurtig bemærkning
på lederens instruktioner, kunne lyde
igennem salen.
Allan Andersen fortalte, at han synes det både var hårdere og sjovere
end at løbe en tur, som han ellers gør.
Vi dansere nød at se, at både borgmesteren og hans frue begge fik de store
smil frem, dansede og blev lige så fanget af musikken, som vi dansere gør.
Amager Folkedansere byder snart
på en smagsprøve på, hvad det er, at
danse folkedans. Fredag 18. maj i forbindelse med Stjerner i natten står
foreningen for to workshops for både
børnefamilier, unge og voksne.

ler sendes til Tårnby Bladet,
POSTBOKS 34, Englandsvej
290, 2770 Kastrup. Samme
frist.

Invitation til fødselsdag

Høreforeningen fejrer foreningens
11-års fødselsdag mandag 16.
april mellem kl. 14 og 17 i Postkassen på Amager Landevej 71.
De skriver selv, at de ikke forventer, at du har gaver med, men de
ønsker sig en sekretær i fødselsdagsgade.
- Vi byder på fødseldagskringle
og kaffe og hvis du er en hund efter at høre om det nyeste nye kan
du møde en repræsentant fra CSV
Center, som kan fortælle, hvad der
kan hjælpe dig, hvis du har høretab.
Der er skrivetolke og teleslynge
i lokale.
Foreningen kan kontaktes gennem Liselotte Nielsen, Englandsvej
282.-th. 32 509 061, hh@nielsen.
dk

Syng nordisk

Foreningen Nordens lokalafdeling
genvalgte på generalforsamling i
marts og bestyrelsen, der også det
næste år består af Terkel Spangsbo
(formand), Johnny Fredelund (kasserer), samt Birgitte Barkholt, Marion Pedersen, Bitte Christensen
og Tove Pirchert.
På mødet drøftedes fremtidige
fælles rejsemål, ligesom Foreningen Nordens 100-års jubilæum i
2019 var til behandling.
På tegnebrædtet lokalt er et
arrangement, ”1 mill. synger nordisk” hvor kor og andre sangglade
synger samme danske, svenske og
norske sange samtidigt.

Flere foreningsarrangementer
på side 47.

Få en lydig hund
Schæferhundeklubben har
stadig pladser på lydighedskurserne
Foto: Thorsten Schacht.

Lærken triller allerede over
banerne hos Schæferhundeklubbens Kreds 2 i bunden af
Selinevej, og de første hunde
blander sig med glade hundeglam under forårstræningen.
Andre, der gerne vil have en
lydig hund, kan stadig må at
hoppe med på et af holdene!
Der undervises i lydighed
og øvelser på flere niveauer,
fra nybegyndere og opefter.
Derudover også blandt andet
sporarbejde, der er stimulerende og spændende for både
hund og ejer.
Flere af Kreds 2’s erfarne,
menige medlemmer (og hun-

de) henter fine præmier hjem
hvert år i alle discipliner, men
Kreds 2 er også kendt for sin
åbenhed og brede basisarbejde for mennesker, der bare
gerne vil have en lydig, glad
hund.
Også almindelige familiehunde er derfor meget velkomne, blot ikke kamphunde.

Hvalpeskolen og agility
Som altid har klubben også en
særlig, indhegnet hvalpeskole, der år efter år har vist sig
at være guld værd for nybagte
hundeejere – både de erfarne
og de helt nybagte.
Udover almindelig lydighed lærer hundene nemlig
også at være sammen med
andre hunde, uden at blive
usikre eller det modsatte: At

INFO:
Schæferhundeklubbens velpassede areal ligger tæt på
metroen ved Bella Centeret, hvorfra man kan gå ned til
banerne. Kommer man i bil er adressen Selinevej 15.
Flemming Visholm træffes på 5128 9632.

tro, de er verdens herskere,
der skal bestemme alting.
Agilitybanen er stærkt efterspurgt, og også her kan
både store og små hunde,
give den gas og have det morsomt, samtidig med at ejer og
hund lærer at have fin kontakt
med hinanden.
- Alle er velkomne til bare
at komme forbi i weekenden,
og se, om dét her er noget for
dem, siger klubbens næstformand, Henning Visholm.
Ham træffer man næsten
altid enten på banerne, eller
når han tryller med kaffe og
nybagte pandekager i klubhuset.
Man kan også få en snak
med de erfarne, frivillige trænere, der kan ’læse’ hvad hver
enkelt hund og hundeejer har
brug for af gode råd og træning.
- Vi har haft indskrivning,
og der er tilmeldte med både
schæferhunde og familiehunde, siger Henning Visholm.

Træningen er på forskellige niveauer, fra nybegyndere til de
meget dygtige og erfarne.

Mange hvalpe har været en sæson forbi hvalpeskolen, og har
haft gavn af det resten af livet.

- På grund af dårligt vejr,
har det ikke været helt oppe
i omdrejninger i starten. Men

banerne er godt drænede, så
det skal nok køre nu.

Er du på stikkene på ferien
Så var det vinterferie og
før man ved af det så er det
påskeferie, pinse og sommerferie. Dermed tid til at
rejse og eventuelt huske
rejseadapter

De mange mulig og umuligheder

Se de fleste mulige stik, man kan møde world wide
Zanzibar, Tanzania: D og G
New Dehli, Indien: C. Dog findes også stiktype D og M.
Marrakesh, Marokko: C og stiktype E.
New York og Miami, USA
Her er stiktyperne A og B standard, de er aflange og flade, så
du bør medbringe en adapter.
Krabi og Bangkok, Thailand
Stiktyperne i Thailand varierer, de har både stiktype A, B, C
og O. Heldigvis kan de stiktyper for det meste passe til danske opladere, men har du eksempelvis bærbar computer med
jordstik, kan du få brug for en adapter.
Madrid, Spanien
I Spanien benyttes samme stiktyper som i Danmark.
London og Manchester, England
I England i benyttes stiktype G.

Stiktyperne på danskernes foretrukne feriemål i vinterferien
i år:
Den europæiske standard er stiktype C, men på mange af
danskernes foretrukne vinterdestinationer er det anderledes
og i Asien er stiktyperne meget varierende.
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Faktisk er tendensen den, at
selvom det eksempelvis er
vinterferie, så går turen for
mange danskere til de varmere himmelstrøg og storbyerne.
Der er mange, som desværre glemmer at få tjekket, om
de forskellige elektroniske
opladere, som de medbringer,
er anvendelige med de elstik,
som findes i andre lande.
Derfor har det Østjyske
energiselskab NRGi fra Århus, lavet en praktisk guide til
hvilke type adapter, der skal
med på ferien til de enkelte
destinationer således, at der

kan holdes gang i hele menageriet med mobiltelefon/
smartphone, digitalt kamera,
tablet, bærbar pc, dypkogeren
og krøllejernet.

Filmoversigt

A QU I ET PLACE

D AN M ARK S-

PRE M I ERE

© Nordisk Film

COCO, dansk t ale – 2D
30/3 – 2/4:
7 – 8/4:

kl. 15.45
kl. 15.00

fr . u . 7

H OD JA FRA PJORT
30/3 – 2/4:

kl. 13.45

t . f. a .

CI RKELI N E, COCO OG D ET VI LD E
N ÆSEH ORN
30/3 – 2/4:

kl. 12.00

t . f. a .
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30/3 – 4/4:
kl. 17.15
5 – 11/4:
kl. 17.30
12 – 13/4:
kl. 17.00
14 – 15/4:
kl. 14.00
16 - 18/4:
kl. 17.30
19 - 22/4:
kl. 17.00
23 – 24/4:
kl. 20.00
t . o. 1 1
Forestillingerne kl. 14.00, 17.00, 17.15 og
17.30 er med danske undertekster

TOM B RAI D ER
30/3 – 4/4:
30/3 -3/4:

kl. 20.00

t . o. 1 1

kl. 18.00

fr . u . 7

H ULEM AN D EN STEN , dansk t ale
30/3 – 2/4:
7 – 8/4:
14 – 15/4:
21 – 22/4:

kl.
kl.
kl.
kl.

13.00
13.00
15.30
15.30

t . f. a .

14 – 15/4:
20 – 25/4:
D OXBI O:

Helt ene st år over for en kosm isk
t russel i form af Thanos. Skurken
er på jagt efter de seks infinity
st ones, der - hvis de sam les giver Thanos ufat t elige kræft er.

15.00
13.30
13.30
13.30

kl.19.30
kl. 19.45

kl. 16.30
kl. 19.30

4/4:
kl. 18.00
D a n m a r k spr e m ie r e :
5 – 6/4:
7 – 8/4:
9 – 11/4:
12 – 15/4:
16 – 18/4:
20/ 4:
21 – 22/4:
23 – 24/4:

Hr. Thom as Suhr beslut t er sig for
at flytte ud af byen og bosætte sig
på landet . Pet er Kanin gør alt for at
slippe af m ed den irrit erende bybo.

D a n m a r k spr e m ie r e :

A QUI ET PLACE

5 – 11/4:
kl. 20.15
12 – 15/4:
kl. 20.00
16/4:
kl. 19.30
18/4:
kl. 20.15
D a n m a r k spr e m ie r e :

M I D N I GH T SUN

12 – 15/4:
kl. 17.30
16 – 18/4:
kl. 17.00
20 – 25/4:
kl. 17.30
D a n m a r k spr e m ie r e :

t. o. 11

AVEN GERS I N FI N I TY W AR, 3 D

SI LVAN A

TH E POST

18/4: kl. 19.00.

AV EN GERS I N FI N I TY
W AR

READ Y PLAYER ON E, 3 D
30/3 – 4/4:
5 – 11/4:

PYJAM ASBI O

D AN M ARK S-

READ Y PLAYER ON E, 2 D

SÅ LÆN GE JEG LEVER

H VER D AG

kl.
kl.
kl.
kl.

KL. 1 0 .3 0
10/4: THE POST
17/4: THE SHAPE OF WATER

PRE M I ERE

PETER KAN I N , dansk t ale
30/3 – 2/4:
7-8/4
14 – 15/4:
21 – 22/4:

TI RSD AGSBI O

PETER KAN I N
© Disney

© SF St udio

H U LEM AN D EN STEN

KL. 1 1 .0 0
Baby Bio: kl. 11.00
10/4: THE POST
17/4: MIDNIGHT SUN

Katie har levet hele sit 17-årige liv
isoleret i sit hj em , fordi hun har
en livst ruende følsom hed over for
sollys. En nat m øder hun Charlie,
som hun i al hem m elighed har
beundret i årevis.

TH E POST

Hulem anden St en drøm m er om
at j age m am m ut t er og t age
på event yr, m en den m ægt ige
Lord Snøp fra bronzealderbyen,
invaderer den idylliske dal.

BABY BI O
M I D N I GH T SU N

Skal The Washingt on Post
publicere den belastende historie
om den siddende præsident Nixon
og risikere en ruinerende ret ssag?
Kat herine Graham , der som ny
og usikker kvindelig chef for
The Washingt on Post har alt
at miste, og chefredaktør Ben
Bradlee, hvis am bit ion om at gøre
avisen m ere relevant bringer
ham på kollisionskurs m ed USA’s
præsident .

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 forekom m e t illæg ved helaftensfilm, for- og danmarkspremierer.

Far, m or og t o børn - lever isoleret
ude på landet uden kont akt t il
de få andre m ennesker, som har
overlevet invasionen.

© UI P

D AN M ARK S-

PRE M I ERE

BI LLETPRI SER
OG RABATKORT

© Nordisk Film

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

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

© UI P

© SF St udio

READ Y PLAYER ON E

I 2045 har folk har fundet tilflugt
i OASI S, et ekspansivt virt uelt
virkeligheds- univers, skabt af
den Jam es Halliday. Hans enorm e
form ue går t il den først e person,
som finder et digitalt Easter egg.

Kastrupvej 270

ÅBN I N GSTI D ER

D AN M ARK S-

PRE M I ERE

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

18.00
15.30 + 18.00
18.00
19.30
20.00
20.00
14.00 + 20.00
17.00
t . o. 1 1

25/ 4:

kl. 20.00

AVEN GERS I N FI N I TY W AR, 2 D
25/4:

kl. 17.00

Ba lle t på læ r r e de t : COPPÈLI A
17/4

kl. 19.30

Vin yl på Sce n e n : John Mogensen

19/4: kl. 20.00
Henrik Sm it h- Sivert sen, popforsker ved Det
Kgl. Bibliot ek, er aft enens gæst og spiller John
Mogensen på vinyl for j er. Henrik har net op
udgivet John Mogensen sangbogen: Livet skal
j o leves.
Vært : Pe t e r Lu n d M a dse n ( m usikent usiast og
hj erneforsker) .
Teknik: Alla n Bj e r r e ga a r d sørger for god lyd.

Konkurrence

Ballet med Coppélia

AMAGERTEATRET
AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby og
spiller i sæson 2018/2019 fire forestillinger i abonnement samt en
familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO.
Gentegningen er i gang! Såvel gen- som nytegning kan ske på www.amagerteatret.dk, hvor
der er en udførlig beskrivelse af forestillingerne.

Bridge Over Troubled Water
Hist orien om t o unge drenge fra
Queens, New York, der gik hen og
blev verdens mest succesrige duo
nogensinde - som teaterkoncert.

Hvis man vil deltage i konkurrencen,
skal man kunne svare på følgende
spørgsmål.
Det er klassisk i sagaer og legender
at lade dukker, mytiske figurer få liv.
Tænk på dr. Frankenstein, som skaber
sit monster, prinsessen, der kysser en
frø og vupti... og så er der dukken, der
kan få en lang næse, hvis han lyver,
skabt af Carlo Collodi og brugt/misbrugt af Walt Disney.
Hvad hedder han? Mail til redaktionen@taarnbybladet.dk og skriv

Coppélia og navnet på den mandlige
(dreng), som vi søger.
Vi skal have din løsning senest fredag 6. april kl. 12.00. Vinderen får direkte besked og skal hente billeterne
i Kastrup Bio.
Billetterne gælder kun i Kastrup Bio
17. april kl. 19.30. De kan ikke ombyttes til kontanter.
Vi skal have navn, adresse, telefon.
Løsningen kan også leveres på vores
adresse:
Tårnby Bladet, Postboks 34. Englandsvej 290.1. 2770 Kastrup. Vi har
udvendig postkasse.
tsp

Lejren finder sted på Nordisk Lejrskole & Kursuscenter/ Danhostel i Hillerød og
holdes i samarbejde med foreningen Norden. Der er plads til ca. 90 deltagere i
alderen fra 11 - 14 år. Dertil kommer voksne ledere fra de enkelte lande.

En anm elderrost forest illing for sin
blanding af hum or og skarphed i
beskrivelsen af, hvor svært det er at
være m ønst erbryder.

19. - 20. og 21. november kl. 19.30
folketeatret | turne

Holgers forsvarstale
Holgers Forsvarst ale er en m usikalsk og grænseløs kom edie om
løse grænser for kom ik.

© Lars E Andreasen

N O RD I SK SO M M ERLEJR I
H I LLERØ D

Drengen der ville
være vægtløs

© Gudm und Thai

Kulturhuset KastrupBio udlodder to
billetter til ”Ballet på lærredet”

22. - 23. og 24. oktober k1. 19.30
Landsteatret

© Erling Mølgaard

Coppélia, senromantisk ballet, blev uropført på Pariseroperaen i 1870.
Coppélia, der handler om en dukke, som får liv, er inspireret af E.T.A.
Hoffmanns fortælling Der Sandmann (1817), men mystikken og farligheden
ligger på overfladen. Kan opleves i Kulturhuset KastrupBio 17. april.

28. - 29. og 30. januar 2019 kl. 19.30
letITbe

Nordisk Lejrskole ligger i et naturskønt område ved skov og søer med mulighed
for at benytte robåde, badminton-, petanque- og boldbaner, bålpladser, udendørs
bordtennis, naturlegeplads og mange andre sjove aktiviteter.
Lejren omfatter besøg på Frederiksborg Slot, København med kanalrundfart,
shoppe og besøge Tivoli.
Tid: mandag 2. til lørdag 7. juli
Sted: Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød.
Pris: 1975 DKK for at deltage i lejren.
Prisen dækker alle måltider, ophold på lejrskolen og udflugter. Hertil kommer
udgiften til rejsen til Hillerød.
Den lokale Foreningen Norden/Tårnby-Dragør yder tilskud efter ansøgning til
terkel.spangsbo@mail.dk
Tilmelding via www.hillerodhostel.dk senest 1. juni

© t egninger: Jesper Myrt hue

Følgende lande er traditionelt deltagere: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland,
Island, Norge, Sverige og Åland.

Svend, Knud & Valdemar
En absolut nybearbej dning af det
Danm arkshist oriske, rom ant iske udstyrsstykke i fem changementer med
indlagt e sange.

18. - 19. og 20. marts kl. 19.30
Den Ny Opera og Figaros

Priser 2018-19
I ndm eldelse gælder hele sæsonen.
Ret t il ændringer i repert oire og spilledage forbeholdes.

Gruppe A:
Gruppe B:

Se www.taarnbybladet.dk
Her finder du tidligere udgaver
og det nyeste dagen før vi
omdeles - den sidste fredag i måneden

Løssalg

Række 1 til 11
Række 12 til 15

180 kr.
150 kr.

(720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)
(600 kr. + 50 kr = 650 kr.)

•
•

230,- kr.
200,- kr.

Abonnem ent safgift en pr. m edlem er 50,- kr. for hele sæsonen.
Der kan t egnes abonnem ent ved at sende indm eldelsesblanket t en t il:
AM AGERTEATRETS kasserer
Ole Sk ibst e d •

AM AGERTEATRET, Vin k e lh u se 5 3 .t v, 2 77 0 Ka st r u p.

eller på www.amagerteatret.dk/abonnement og priser • Ole Skibsted • 30 23 39 85

w w w . A M A G E R T E A T R E T. d k
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Abonnement

Det er - stadig samfundets skyld
Fire unge skuespillere fra Tårnby Teater
giver et vittigt, indlevet, stærkt billede
af en del af ungdomslivet
Anmeldelse af Terkel Spangsbo

Det første ord, der siges i forestillingen
Bare Mig Selv er præstationsangst, hvorefter fire selvsikre gutter først i tyverne
med stor selvsikkerhed og stærk viden
om teaterets udtryksform fortæller os,
publikum, at hvis der er noget de i denne
situation ikke besidder, er det præstationsangst.
Vi får brudstykker af deres hele og
halvt gennemførte gymnasietid. Vi kommer med på deres første Roskildefestival,
deltager i et intimt øjeblik, hvor begrebet
kærester drøftes. Men er det nu deres,
skuespillernes liv? Det er ligegyldigt på
samme måde, som det er overflødigt at
vide, om en forfatter, der har skrevet en
fed levnedsbeskrivelse, bruger sit eget liv
og det er vedkommendes far og mor, der
udleveres. Og så alligevel ikke.
Det er ikke figurer, det er ikke karakterer, der bruger et fortænkt sprog og har
klædt sig ud i absurde, men farvestrålende kostumer. Her er det skuespillernes eget hverdagssprog, lidt banalt, lidt
klicheagtigt for en ældre anmelder, men
troværdigt og autentisk. Klædt i jakke og
slips, som enhver mor eller far siges at
drømme om for deres store knægt.

Vi tror på figurerne, vi tror på historien
og tænker vores.

Godt liv - eller ikke
Der er klø til et karakterræs, der er klø
til usikkerheden, der er bajere og shots,
der er rådvildhed, hvad skal det hele
dog blive til? Der er forældre, som ikke
bliver vrede, men skuffede, da knægten
i en brandert tager fars (ikke mors tilsyneladende) bil og smadrer den, dog uden
personskade. Der smides mange problematiske emner på scenen, der er skræmmebilleder af unge, som kan havne hvor
som helst i livet (men sandsynligvis ender som bedsteborgere med ægtefæller,
børn, fast ejendom, pænt vellønnede job
og til fals for en firhjulstrækker til bykørsel. De ved det bare ikke endnu).
Forestillingen er bygget op i temaer,
som opdeles af morsomme skillenumre
som De Gyldne Løvers hyldest til en lokalbane i det nordjyske – var det et hip
til en mulig udflytning af en kommende
arbejdsplads eller var det bare morsomt?
Elendigheden, weltschmerzen fortsætter indtil en spiller overrasker med at begynde sin fortælling med at sige ”Jeg har
det godt, jeg har et dejligt liv, men det er
der jo ikke noget teater i. Det er der ingen, der gider høre om”.
Jo, det gad vi godt, men det havde udvasket de trods alt alvorlige og tankevækkende billeder, de fire spillere udlevere-

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

de om sig selv (?) og/eller livet for drenge
og piger fra 15 til 25 år.

Håbet ligger i underteksten
Bare Mig Selv er skrevet og instrueret af
Line Møller Mikkelsen og Morten Bøje
Stensgaard Larsen. Det kunne være blevet en sort og dyster sag med en løftet
pegefinger.
Nu er det, klicheerne til trods, en morsom, veltænkt og nærværende kommentar med fire unge mænd om at være
spændt for præstationssamfundets vogn.
Om et samfund, hvor det er vigtigere at
blive til noget end at blive til nogen (citat
fra presseomtalen). Et godt teaterstykke
rummer flere lag. Mens fortrædelighe-

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00
Sm e de k æ r ve j 6
2 7 7 0 Ka st r u p

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Fra venstre Rasmus IsagerSally, Emil Bue, Hugin
Ravn-Hendriksen og Carl
Nordbæk-Rasmussen.

derne tumler ud over rampen,
bruges den valgte spilleform
til en undertekst, som lover, at
det nok skal gå og alle vil leve
lykkeligt.
Denne anmelder har netop
afsluttet læsningen af bogen
Bullshit om drengeskæbner
fra hans samtid og efter forestillingen lidt ubetænksomt
dumpet ned foran tv’et og set
en fortælling/dokumentar om
Baader-Meinhoff
gruppen.
Samlet tre udviklingshistorier, der er gået hver sin vej.
De to gruppers oprør mod
samfundet, mod hvad de synes er uretfærdigt, kører jo
fuldstændig af sporet, men
både Bullshit og BaaderMeinhoff har jo været her.
Bare
Mig
Selv-drengene
(unge mænd) viser glimtvis,
hvordan et helt normalt ungdomsliv er en platform, som
kan danne et hvem som helst
menneske.
Vores fire helte bliver med
meget stor sikkerhed på sporet – de kan formulere sig, de
kan bevæge sig på scenen og i
livet. Det skal nok gå.

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed
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De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i
Tårnby Bladforening

Udlejning af værktøj og maskiner

Påsken falder tidligt i
år, men derfor skal vi
af al kraft ønske, at
årets første feriedage
viser sig fra den
vejrmæssigt bedste
side og i forårsdragt.

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

SPILLEMÆNDENE SPILLEDE OP
Mon det var rygtedes, at spillemændene ville
optræde i nye ”uniformer”, eller var det mon
bare ”Kongens nye klæder?”
Den var god nok. Takket være en flot donation fra Lions Club optrådte Underholdningsorkestret Bordinghus Spillemænd i helt nyt
dress, foran et talstærkt publikum, på ca. 80 i

Petanque på Vestamager

Dans med Parkinson

Amager P 96 er en petanque klub i Tårnby
med omkring 90 medlemmer. Klubben spiller
på Vestamagers Idrætsanlæg og er medlem af
Dansk Petanque Forbund (DPF) og DGI.
- Klubben har for tiden otte hold, hvoraf et
er placeret i Danmarksserien, fortæller Steen
B. Hansen, formand i klubben.
- Allerede i begyndelsen af april spilles der
rangliste turnering i triple, hvor de bedste
spillere i Danmark deltager.
Lørdag 7. april kl. 9.30, Vestamagers
Idrætsanlæg. Gratis entre og salg af
drikkevarer.

Bevægelse til musik er både sjovt og har vist
sig at have en positiv virkning på det manglende stof i hjernen, som alle parkinsonramte
lider af.
Parkinson Klub Amager er derfor glade for
at have kunnet lave en aftale med Fysiq Tårnby om et træningshold for parkinsonramte.
Holdet ledes af Mia Valentin, der har haft
lignende hold i nogle år og har god erfaring
med Parkinson patienter.
Med henvisning fra egen læge er det gratis
og ledsager deltager gratis i foreløbig april,
maj og juni.
Fysiq, Løjtegårdsvej 157, 1.sal hver onsdag.
Første gang onsdag 4. april kl. 13-14.

Motionsbingo

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

Postkassen en søndag midt i marts.
- Da Spillemændene havde underholdt, kom
Unoderne på banen. De leverede munter og
god musik, som publikum kunne synge med
på, og de var i hvert fald med på noderne, fortæller Kurt Johansen fra Spillemændene.
Foto: Ivan Olsen

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

Det afvikles som sædvanlig i Kongelundsskoven, når Motionsklubben Amager inviterer ud
i den forårsklædte skov til en fin blanding af
motion, socialt samvær og spænding. Der er
selvfølgelig fine præmier, lover klubben.
Søndag 22. april kl. 10, Kongelundens
sydlige parkeringsplads. Bingoplader købes
ved start.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

Næste udgave af Tårnby Bladet er maj 2018, som omdeles fredag 27. april St. bededag.
Deadline for tekst er fredag 20. april.
Der er tidligere deadline, da vi tidligere i trykke, så medarbejdere på trykkeri og i omdelingen
også kan få lidt frihed til det udskudte havearbejde.
Husk du kan være med til at producere Tårnby Bladet. Vi hygger os, mens vi haster med siderner

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

Henvendelse til redaktionen tlf. 32 509 290 hverdage kl. 9 - 12
eller på mail: redaktionen@taarnbybladet.dk

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
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
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Få et nyt stærkt decratag
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