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Hula-stjerner i 
aftensol
Endelig var arrangementet 
Stjerner i Natten begunstiget 
af godt vejr

I en uge med vindige dage og 
byger hist og pist lod det til, at 
vejrguderne slappede af i deres 
indbyrdes kamp om at trække 
foråret mest muligt ud og som 
de korte ærmer og skyggerne 
på foto (Kurt Pedersen, Ama-
ger Fotoklub) viser, var det lige 
sådan man kunne ønske sig en 
forsommeraften.

Arrangementet var endda 
rykket næsten tre uger bagud 
ind i foråret, som har vist sig 
truende mod udendørs-fester.

Men i år kom Stjerner på 
græsmarken, i telte og på tribu-
ner til sin ret. 

Sådan! 
Og det bør friste arrangører-

ne, kulturinstitutionerne mest 
for børn og unge til at tage end-
nu en tørn om et års tid.

Se fotoreportage side 14.

Taxier kan lide Tårnby
Taxier bruger alle veje i 
nærheden af lufthavnen - de 
venter på drømmeturen

Af Terkel Spangsbo

Der arbejdes bag og foran ku-
lisserne på at finde et system 
for taxier (og deres chauf-
fører), som venter på tur fra 
lufthavnen.

I hyrevognskredse lever et 
generelt håb om ”den store 
tur”. Passagerer, der kommer 

hjem fra opslidende rejser el-
ler bare en transport i et char-
terfly, tager med mellemrum 
en taxi til en provinsby. Uag-
tet at en betalt tur til Holbæk 
giver en ubetalt tur retur, kan 
sådan en langtur gøre dagen 
for chaufførerne.

Men selvom der årligt går 
omkring en million eller knap 
3000 ture dagligt fra lufthav-
nen, er der døde perioder og 
dermed ventetid. Den vente-

tid tilbringes i stort omfang 
på P-pladser langs Amager 
Strandvej og på selve strand-
vejen og andre sideveje i 
nærheden.

Indehaveren af Havnehyt-
ten har en pæn omsætning på 
systemet, men beboerne er 
godt gammeldags sure.

Direktørerne fra taxi-sel-
skaber giver deres bud på en 

løsningpå siderne 3 og 4

Garanterer for millioner
Tårnby Forsyning A/S har 
brug for lån til reparationer 
og investeringer. Dem låner 
de med garanti i kommune-
kassen

Af Terkel Spangsbo

Alle husejere ved, at vand, 
kloak og varme koster noget. 
Og skal forsyningsnettet for-
nyes, koster det ekstra.

Men Tårnby Forsyning, som 
sørger for fornødenhederne, 
som i det daglige regnes som 
selvfølgeligheder, må kun op-
kræve betalinger til dagen og 
vejen.

De må ikke tage lidt ekstra 
for at imødegå forventede 
omkostninger. Skal virksom-
heden, der ejes af Tårnby 
Kommune, på storindkøb, skal 
de lånefinansiere aktiviteten.

Heldigvis har Tårnby Forsy-
ning en velpolstret ejer, der 
kan garantere for lånene, så-
ledes at lånenes renter ikke 
bliver så høje. 

Men når Tårnby Forsyning 
skal låne eller omlægge lån, 
samt når priser på levering 
af ydelserne fastsættes, skal 
sagen forelægges Kommunal-
bestyrelsen.

Det kan man blandt andet 

læse om i referater fra Kom-
munalbestyrelsens møder på 
de åbne referater på kommu-
nens hjemmeside. Eksempel-
vis referaterne fra 23. februar 
og 30. august 2016 samt 28. 
marts 2017. 

Find dem på www.taarnby.
dk/politik/kommunalbesty-
relsen. 

Der er ikke noget odiøst i 
denne fremgangsmåde, men 
det kunne være anderledes 
og give Forsyningen mulig-
hed for at lægge flerårige 
budgettet.

Læs interviewet med  
leder af forsyningen,  

Raymond Skaarup, på side 5.

Eksempler på gamle vandrør, 
der er udskiftet. Flere venter 
under jorde. 
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Nummer fire på S-listen
Socialdemokratiet Tårnby kredsens kandidat Erik Rostell Gre-
gersen blev på et møde på Østerbro valgt som nr. 4 på social-
demokratiets opstillingsliste / kandidatliste til regionsvalget 
21. november.

60 mill. metropassagerer gav mill.-overskud
I 2016 havde Metroen mere end 60 millioner passagerer, hvil-
ket gav Metroselskabet et overskud på 291 millioner kroner, 
skriver News Øresund.

Flere stationer, blandt andetw Københavns Lufthavn, tiltrak 
langt flere passagerer end hvad Metroselskabet havde reg-
net med. Totalt steg antallet af passagerer med 6,5 procent 
i forhold til 2015, hvilket svarer til 3,7 millioner passagerer. 
Det var især denne vækst, som bidrog til overskuddet på 291 
millioner kroner, som nu skal bidrage til at finansiere Metro-
selskabets anlægsprojekt.

Metroen satte sidste år rekord i præcision – 99,2% af alle 
afgange var til tiden. 

Svenningsen solgt
Med opkøbet i Svenningsens Maskinforretning A/S er Nel-
lemann Gruppen stærkt tilbage som hovedaktør inden for 
vej-, park- og landbrugsbranchen, nu i hele Skandinavien. 

Opkøbet markerer afslutningen på seks generationers ene-
ejerskab af Svenningsens. Familien beholder dog stadig ak-
tier i virksomheden, ligesom Niels Svenningsen vil være til 
rådighed i en periode. Benny Svenningsen fortsætter som 
salgsdirektør.

Bor du i bindingsværk?
- eller kender du til bindingsværkshuse/bygninger i Tårnby, 
spørger Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune. I år har 
man på Arkitekturens Dag valgt bindingsværk som tema. 
Derfor anmoder foreningen borgere om at give et tip, hvis de 
kender et bindingsværkshus i Tårnby Kommune. 

- Vi vil lave en fotoudstilling og fortælle om selv de nyere 
huse, hvor større eller mindre dele af huset består af bin-
dingsværk. Selv huse fra 1900-tallet kan være af interesse 
for os, siger formand for foreningen Lis Schneevoigt, der kan 
kontaktes på bevartaarnby@gmail.com.

Bindingsværk var en typisk byggemetode i tidligere tid. 
Man havde bindingsværk på landet og i byen. I byen var man 
dog stolt, hvis man fik erstattet husets facade med grundmur. 
Det føltes ”finere.”

I gennemsnit
JEG VAR FAKTISK en feteret københavner-
dreng, da jeg som teenager af de yngste år-
gange var udsendt til jysk ferieophold hos 
fjerne slægtninge.

DET VAR IKKE PGA. MIN ALENEREJSE uden 
brunt manilamærke om halsen, men med 
frirejsebevis fra min københavnske folke-
skole, hvor jeg selv fandt vej både via Store-
bæltsfærgen og med omstigning til Horsens-
Bryrup-Brædstrup-Silkeborg banen. Der var 
ventetid i Horsens, som jeg brugte på bane-
gårdsforpladsen, hvor der var en statue – af 
et voldsomt dyr – til minde om Vitus Bering. 
Så det var viden nice to know.

DET VAR IKKE DENNE BEDRIFT, som jeg fore-
tog flere år i træk, men min daværende evne 
til at huske vittigheder. Jeg havde samtlige 
555, 556, 557 etc. humørpiller og havde også 
beriget mig med vitser fra Hudibras, som, ind-
røm det bare, alle drenge af min årgang skaf-
fede sig adgang til. 

NÅR DEN LANDLIGE GRUPPE af unge drenge 
og piger, som ikke skulle ud at rejse i samtlige 
syv uger, men oftest begyndte opsparingen 
til egen gård med roehakning, blev samlet 
i det hus, hvor forældrene ”skulle bort”, så 
kunne københavneren bruges som latrinær 
underholdning. Det var Hudibras mere end 
humørpillerne.

EN AF VITSERNE HUSKER JEG. Om gennem-
snit. En virksomhedsejer får forelagt en stati-
stik, som fortæller at 10 procent af hans kvin-
delige medarbejdere var gravide. Det omsat-
te han til, at alle hans kvindelige ansatte var 
10 procent gravide. Det var jo ikke løgn, for 
sådan var gennemsnittet.

NU ER DET AKTUELT at diskutere gennem-
snitslevealder. Det har vi også rigtig meget at 
bruge til ude i de små familier. Min mor blev 
93 år, min far 62, min bror 69, hvor længe bur-
de jeg så være blevet på arbejdsmarkedet? 
Jeg har været i firmaer, som har reduceret 
personalet i samme takt, som tidevandet ind-
finder sig og jeg har været i orkanens øje, da 
en virksomhedsejer gennemførte en genial 
(set fra hans synspunkt) konkurs, hvor halv-
delen af medarbejderne blev en økonomisk 
belastning for Lønmodtagernes Garantifond.

I MANGE AF OVENNÆVNTE TILFÆLDE var be-
grebet om mangel på arbejdskraft ikke med i 
billedet. Der stod ikke andre virksomheder og 
jublede over, at der nu var kvalificerede per-
soner, de ville tilbyde lækre arbejdsforhold 
og gerne flere år ud over estimeret gennem-
snitlig fratrædelsesalder.

TÆNK OM – hovsa, der kom jeg til at benytte 
mig af en svensk vending, herhjemme ville vi 
normalt sige ”tænk hvis”, hvis vi skulle tale 
kontrafaktisk, men på svensk bliver det helt 
profetisk, hvis man ændrer trykket fra ordet 
”tænk” til ordet ”om”!

FOR DET ER FAKTISK MED TRYK PÅ ”OM”, jeg i 
min naivitet kunne tænke mig, at man (denne 
uforpligtende og ansvarsløse betegnelse, når 
man (ha!) ikke tør adressere bestemte perso-
ner eller persongrupper) ville bruge mere gu-
lerod end pisk. Tænk hvis aldersgrænsen for 
medlemskab af en A-kasse blev hævet, pen-
sioner/forsikringer kunne fortsætte, så længe 
man arbejdde, at omskoling af medmenne-
sker i hårde fysiske job var et must...

TÆNK OM (MED TRYK PÅ TÆNK) man først 
gav og så troede på, at det arbejdsvillige folk 
ville kvittere efterfølgende. Det har gang på 
gang vist sig, at danskere og de der så gerne 
vil være det, gerne vil være aktive i fællesska-
bet med arbejde og engagement. Her kunne 
begrebet gennemsnit anvendes bedre end 
om de 10 procent gravide. Læs samfundet fra 
den anden ende. Se hvor mange som gerne 
vil, brug de gode eksempler overfor de, som 
af forskellige grunde ikke så gerne vil/kan og 
hjælp dem på en bedre vej.

SIDSTE SOMMER var jeg en uge på Gotland. 
Der er der i gennemsnit flest solskinstimer og 
højeste temperaturer i Sverige. Det regnede 
lidt alle otte dage og sololien blev i toiletta-
sken. Nu skal jeg derover igen i år, så er mine 
odds for at nyde de ekstra solskinstimer vel 

steget – hvis gennemsnittet skal 
holdes. Hvem sørger for det?

Måske lever dansk (og svensk) 
sommer op til gennemsnittet – 

hvad det så en er!
Terkel Spangsbo

Når kabalen ikke går op
Få mere at Tårnby Bladet - på nettet
Tårnby Bladet kan af tryk-teniske grunde kun 
udkomme med sideantal, der kan deles med 
8, det vil sige 24, 32, 40, 48 og 56 og så videre, 
men det er nyhederne ligeglade med. Derfor 
udkommer vi et større side-antal PÅ NETTET. 

Det er gratis at læse Tårnby Bladet på www.ta-

arnbybladet.dk og vil du have besked (og hvis 
du bor udenfor 2770), når vi opdaterer vores 
nyheder på nettet, kan vi give dig en mail. Til-
meld dig på vores mail.

På ekstrasiderne kan du læse tilbud fra Hap-
pydays, om Viking Softball og gratis svømme-
undervisning i Københavns Havn.                       red.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

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

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Heinrich Eh-

renreich, Jesper Israelsen, dj, 
Birgitte Barkholt, Mona Gjedved, 
, Ole Gjedved (foto).

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

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

TRYK: Provins-Trykkeriet

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

af blad.

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 26. maj.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er juli-udgaven, som 
udkommer 30. juni. Deadline 
mandag 26. juni.
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

UDGIVELSESDATOER I 2017: 
August OBS* udkomer fredag 4. 
august OBS * mandag 31. juli , 
deadline fredag 28. juli
September OBS* udkommer 
fredag 1. september OBS* , 
deadline mandag 28. august . 
Annonce-deadline fredag 25. 

august
Oktober udkommer fredag 29. 
september , deadline mandag  
25. september . Annonce-dead-
line fredag 22. september
Tårnby Bladet udkommer to 
gane i november.
Ordinært november udgave 
udkommer fredag 27. oktober 
mandag , deadline  23. oktober. 
Annonce-deadline fredag 20. 
oktober
Ekstraordinært november 
(VALG-) udgave udkommer 
fredag 10. november. Deadline 
mandag 6. november kl. 12.00. 
Rekvirer gerne valg-brochure.
December OBS udkommer 
fredag 1. december OBS* , 
deadline mandag 27. november. 

Annonce-deadline fredag 24. 
november 
2018
Januar OBS* udkommer fredag 
5. januar, deadline tirsdag 2. 
januar kl. 12 . Annonce-deadline 
fredag 29. december 2017
* OBS IKKE sidste fredag i den 
foregående måned. Se Udgivel-
sesplanen
Deadline er absolut med mindre 
andet er aftalt. 

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

RETTELSE:
Af teksten til Ninna Feldvoss ´tegning kan man få det ind-
tryk, at Maskinfabrikken Düver er fortid på adressen. Det 
er IKKE tilfældet. Vi beklager formuleringen. 

red 5.5.2017
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Åbningstider
Man og tirs  09:00 - 17:30
Ons  09:00 - 18:00 
Tors  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

Aktivitet på apoteket:
Onsdag 31. maj er der 20% rabat på solprodukter 
fra La Roche-Possay.
Kom ind på apoteket og få personlig rådgivning 
om solbeskyttelse og gode solvaner.

Vi glæder os til at se dig.

Slow Âge fra Vichy. Vinder af Danish Beauty Award 17.
Slow living, slow food og mindfulness – ten-
denser, der handler om at sætte 
farten ned i en travl tid. 
Hvis du sænker farten, sænker du 
nemlig også risikoen for udbrændt-
hed og livsstilssygdomme. 

Og nu kan du også sænke forekomsten af aldringstegn gennem din hudpleje - VICHY lancerer nemlig 
to nye produkter i serien Slow Âge. Og hvem vil ikke gerne ældes med ynde?

Tilbud på Apovit vitaminer og mineraler
Apovit Multi Voksen er en multivitamintablet, der dækker behovet for vitaminer og 
mineraler. Kosttilskuddet indeholder 11 vitaminer og 9 mineraler og vedligeholder 
immunforsvaret og kroppens naturlige vitaminbalance.

 200 stk. Før 99,50  Nu 75,- 
Apovit 50+ er en multivitamintablet specialudviklet til 
personer fra 50 år. Tabletterne indeholder 12 vitami-
ner og 9 mineraler bl.a. A-, C- og D-vitamin samt zink 
og selen, der vedligeholder immunforsvaret.
200 stk Før 189,50 Nu 149,95

Pikasol Fiskeolie & Ingefær kapsler
 indeholder en kombination af omega-3 fedtsyrer og ingefærekstrakt som bidrager 
til en normal hjerte- og hjernefunktion, et normalt syn samt bidrager til at vedlige-
holde en normal fordøjelse.

Pikasol Kolesterolbalance 120+20 stk. Nu 149,95

Pikasol® Kolesterolbalance er en unik kombination af omega-3 fedtsy-
rerne EPA og DHA, samt ALA fra planter. ALA bidrager til at vedligeholde 
et normalt kolesterolniveau i blodet. 
Pikasol Fiskeolie & Ingefær kapsler 

80 + 20 stk. Nu 149,95 

Alle tilbud er gældende fra 29. maj til 24. juni.

Taxi-chauffører kan ikke lide luft-
havnens system med Taxi-manage-
ment

Hvert kvarter beregner et analyse 
edb-system, hvor mange taxier luft-
havnen/passagererne forventes at 
have brug indenfor de kommende mi-
nutter/timer.

Denne besked går videre til taxisel-
skabernes bestillingskontorer, som så 
kan sende det ønskede antal biler til 
et særligt oprettet depotområde øst 
for Clarion hotel (tidligere Hilton). De-
potet er samtidig en buffer i tilfælde, 
hvor prognosen er lidt usikker.

Fra depotet rykker taxierne ind på 
kaper-området ved Terminal 3, hvor 
passagererne kommer ud. Et sted på 
strækningen opkræves hver taxi for et 
gebyr på 15 kroner plus moms.

Lufthavnen har sammen med et 
antal taxiselskaber ”opfundet” ord-
ningen, men dels er der utilfredshed 
med betalingen for at kunne optage 
passagerer ved lufthavnen og dels 
at de ikke kan køre i venteposition i 
større antal. Modsvarende ønsker luft-
havnen, at der er taxi-service til pas-
sagerne.

Kendt problem

Over alt i Europa kæmper lufthavne og 
taxiselskaber om ordninger, som skal 
dække behovet til glæde for passage-
rer uden samtidig at skabe problemer 
med for mange taxier, der venter på 
deres ”drømmetur”.

Det samme gør sig gældende i Ka-
strup, hvor adskillige ordninger er for-
søgt gennem årene. I 1970’erne var 
Amager Taxa det eneste selskab, der 
måtte optage passagerer i lufthavnen. 

Omkring 1975 indgik Amager Taxa en 
aftale med Københavns Taxa om, at 
københavnerne også måtte optage i 
lufthavnen mod, at de amagerkanske 
biler måtte holde på pladser med tele-
fonskabe (for nogen kendte firkantede 
kasser med en igen for ældre borgere 
klassisk telefon, hvor de ventende taxi 
kunne få opkald fra centralen og få 
tildelt en tur, eller hvor kunder tilsva-
rende kunne få tilsendt en taxi).

Få år efter blev der givet frit løb for 
alle taxier (nu taxi med i og ikke kun 
a). Den gang som nu var drømmetu-
ren efter (al for lang) ventetid ikke en 
tur til Dan- eller Globetrotter hoteller, 
men langturen til byer på Sjælland – 
ofte med tomkørsel den modsatte vej.

En form for regulering, tak

Taxi-management er kommet i stand 
for at regulere antallet af taxier, der 
kørte til lufthavnen uden at have haft 
forudgående tur til lufthavnen eller 
en adresse i nærheden. Det medførte 
køer langt ud på Ellehammervej.

Taxikøerne på Ellehammervej er 
væk. I stedet er der opstået skygge-
køer på Amager Strandvej, p-pladser 
på parkeringspladser i havnene, på 
sideveje til lufthavnen og helt op på 
Amager Landevej.

Det har medført klager fra borgere, 
der føler sig generet af de mange ta-
xier, som for en del holder i tomgang 
(i øvrigt ulovligt udover et minut), fyl-
der op samt at chaufførerne lader de-
res personlige vand i hække og hegn 
og kaster affald (pizzabakker osv.) på 
pladserne.

Taxi-surhed fører til 
P-kaos i Kastrup

Aller artikler om  
taxi-problemet er skrevet af 

Terkel Spangsbo  
Foto: Kurt Petersen og nettet

- men det er bedre end tidligere

Direktør hos Københavns Taxa 4 x 35 
Peter Bjerregaard udtrykker om ikke 
ros, så siger han dog, at det nuvæ-
rende system er bedre end det gamle. 

- Lufthavnen er en vigtig kunde for 
os, ingen tvivl om det, så det er ikke 
uden betydning, hvordan vi agerer 
sammen, men jeg kan sagtens forstå 
de problemer, der er rejst fra borgerne 
i Tårnby, siger Peter Bjerregaard.

Han mener – på linje med direk-
tøren fra Amager/Øbro Taxi – at den 
eneste løsning er et turformidlingssy-
stem, som prioriterer de biler som har 

kunder med til lufthavnen højere end 
de vogne/chauffører, som han kalder 
lufthavnsrytterne.

- Vi har en ret god styring af vores 
750 vogne og har bestemt ingen inte-
resse i at vores vogne holder timevis 
i depot eller på tilfældige pladser i 
Tårnby, siger han.

- Det nuværende system har bi-
virkninger, men vi har et system, som 
fungerer for vores biler, så jeg er sik-
ker på, at det også kunne bredes ud 
til alle bestillingskontorer. Og det kan 
lade sig gøre.

- Det er sådan det skal være.

Systemet har bivirkninger
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Manglen på taxiholdeplad-
ser over hele byen er en del 
af problemet

- Vi tager det meget alvor-
ligt, at vores chauffører op-
fører sig korrekt uanset, hvor 
de holder, siger direktør hos 
Amager-Øbro Taxi 4 x 27, Tho-
mas Petersen.

- Får vi en direkte henven-
delse fra utilfredse borgere 
og kan identificere, hvilken 
taxi, det drejer sig om (hvis 
man får bilens registrerings-
nummer eller taxi-nummeret. 
red), får vedkommende en på-
tale og tre af dem så udeluk-
kes man fra lufthavnen.

Thomas Petersen siger, at 
lufthavnen har forvist taxi-
erne fra CPH, da de mindske-
de det område, taxier kunne 
vente på for at optage kunder 
i lufthavnen og ”opfandt” be-
hovssystemet, hvor de tilkal-
der bilerne efter behov.

- Vi var imod. Det er og var 
ikke den rigtige måde at gøre 
det på. Det virker ikke. Og det 
virker som om, man for ussel 

mammons skyld har overført 
et problem til Tårnby kom-
mune.

Amager-Øbro forfordeles

- Lufthavnen har jo brug for 
taxier til deres passagerer. 
Der kører omkring en million 
ture fra lufthavnen om året.

Amager-Øbro er den lille af 
taxiselskaberne og får med 
lufthavnens system tildelt 
omkring 12 procent af det an-
tal biler, som må køre ind på 
lufthavnens venteplads, når 
systemet kalder på flere taxi-
er. Det system passer, når der 
kaldes på eksempelvis 100 
vogne, men ”snyder” Amager-
Øbro, når behovet er mindre. 

- Hvad er 12 procent af 20 
biler, spørger Thomas Peter-
sen. 

- CPH siger til os, at de for-
søger at udjævne, så vi får 
flere biler ind på andre tids-
punkter, så de påstår, vi får vo-
res andel. Men der, hvor vi får 
flere, kan jo være i perioder, 
hvor vi så også afviser flere.

Amager-Øbro har selv det 

system, at vogne på vej til 
lufthavnen kan melde sig til 
systemet og får første prio-
ritet, når lufthavnen kalder. 
Det betyder, at tilmeldte biler 
ikke nødvendigvis holder i 
bestemte områder rundt om 
lufthavnen, men ligger mere 
spredt – og er aktive.

- Det er der da også mere 
ræson i og økonomi, mener 
Thomas Petersen, som kan 
forestille sig og håber, det vil 
blive taget med, når nye reg-
ler skal træde i kraft.

For få taxi-holdepladser

Taxier behandles som sted-
børn af Københavns Kommu-
ne og anses kun i ringe grad 
som en del af det kollektive 
transportsystem og ved al-
mindelig byplanlægning eller 
mangel på samme nedlæg-
ges taxi-holdepladser, mener 
Thomas Petersen. Som et ek-
sempel nævner han, at plad-
serne foran Tivolis hovedind-
gang nu er flyttet til den mod-
satte side af Vesterbrogade. 

- Så skal gæsterne fra Tivoli 

med børn og pakkenelli-
ker krydse Vesterbroga-
de for at få en taxi. Det 
er også svært for hotel-
ler, at få tilladelse til at etab-
lere en taxiholdeplads foran 
hotellet – noget der jo er me-
get almindeligt i udlandet og 
en god service for turister.

- Der er generelt ikke hol-
depladser nok. Hverken i 
Tårnby, Frederiksberg eller 
København og hvis man sy-
nes, det er et problem nu, så 
bare vent til en ny Taxilov gi-
ver 1.000-2.000 flere taxier 
i København og lufthavnen, 
hvor har man tænkt, at de skal 
være?

Til og fra med passagerer

- Lufthavnen vil jo gerne have 
passagerer. Ofte tømmes city 
om morgenen for taxier til 
lufthavnen, hvorfor ikke lade 
de biler have første ret til at 
køre i kø for at tage passa-
gerer med ud af lufthavnen, 
spørger Thomas Petersen. 
Det er i hvertfald en løsning, 
vi overvejer.

H a n 
har også foreslået, 
at taxiselskaberne sammen 
med lufthavnen kunne etab-
lere ventepladser fx sammen 
med biludlejningsselskaber. 
Pladser med toilet og even-
tuel bilvaskemulighed. Han 
nævner også, at parkerings-
områderne ved den tidligere 
indenrigsterminal stort set 
står tomme i dag.

- Dem - p-pladserne i in-
denrigs - kunne vi da bruge 
indtil videre, siger han. Så 
behøver taxierne ikke genere 
borgerne i Tårnby.

- Vi må også gendiskutere 
spørgsmålet om, hvordan en 
ordning finansieres. Det vil 
altid være kunderne, som i 
sidste ende skal betale om-
kostningerne, så lad os drøfte 
indførelse af et lufthavnsge-
byr. Det er ikke ukendt ude i 
den store verden, siger Tho-
mas Petersen.

Lufthavnen har brug for taxi

DanTaxi København og 4×48 
TaxiNord er lagt sammen til 
Danmarks største taxisel-
skab med 900 biler

Engang holdt taxier typisk 
på pladser i byen og ventede 
på passagerer, som kom til 
pladserne, eller vognene blev 
sendt til kunderne fra pladser, 
når der kom opkald fra taxi-
centralen. Taxier fra selskaber 
uden pladser tilmeldte sig 
centralen i et distrikt og fik et 
nummer eksempelvis som ”3. 
vogn  i distrikt city”. 

Vognen fik så den tredje 
tur, som blev indtelefoneret 
til selskabet fra city-området, 
hvis de ikke inden havde fået 
en gadetur.

Taxiers ventepladser er i 
dag stort set nedlagt og biler-
ne cirkler rundt og venter på 
kunder enten fra gaden eller 
fra centralen.

Det er ikke gadeture, som 
de mange taxier, der holder 
på Amager Strandvej, Amager 
Landevej og p-pladserne 
ved havnen i 

Kastrup, venter på. De venter 
på at blive kaldt til venteplad-
sen for taxier i lufthavnen for 
senere at komme i kaperkøen 
ved Terminal 3.

Vogne fra selskabet 4 x 48, 
der lige er slået sammen med 
Dantaxi, får af deres selskab 
tildelt en plads i køen/distrik-
tet, som ovenfor nævnt. Man 
kan sige, at de venter (hol-
dende i kø) på at komme i kø i 
lufthavnen.

Meget er forsøgt

- Lufthavnen kalder os til ef-
ter et behovsstyringssystem 
og det er vi egentlig tilfredse 
med, siger direktør i det sam-
menlagte firma Dantaxi/Taxi-
nord, Carsten Aastrup.

- Det gjorde os mere ef-
fektive, men så blev lystbå-
dehavnene ofrene i første 
omgang. Det kan jeg da godt 
forstå, at bådejerne var ær-
gerlige over. Vi er kun interes-
seret i et godt naboskab, så vi 
har været i løbende kontakt 
med Tårnby Kommune for at 
finde løsninger.

- Vi har udvidet det distrikt 
hvorfra vognene kan tilkaldes 
til lufthavnen. Det har spredt 
bilerne over et større område 
blandt andet op på Amager 
Landevej.

- Jeg kan naturligvis kun 
svare for vores godt 900 bi-
ler, siger Carsten Aastrup, 
som også fortæller om andre 
forsøg med at finde plads til 
ventende taxier.

Man har spurgt Den Blå Pla-
net, om man kunne erhverve 
ret til et p-område, som vir-
kede ubenyttet ved Planeten, 
man har haft kontakt med 
Skanska for om muligt at få 
plads på deres byggegrund, 
men uden at få aftaler.

Til kritikken af, at chauf-
førerne lader vognene holde 
i tomgang mere end det til-
ladte minut og at der smides 
mademballage (pizzabak-
ker) og i øvrigt urineres, hvor 
man holder, fortæller Carsten 
Aastrup, at selskabet da for-
tæller deres chauffører om 
god opførsel.

- Jeg står gerne på mål for 
vores chauffører og vi for-
midler naturligvis den kritik 
vi modtager videre til chauf-
førerne.

Vil det gode naboskab
Aktører i p-problematikken 
er først og fremmest tre 
taxiselskaber, men hvem er 
nævn og hvem er råd?

Tårnby Kommune har hen-
vendt sig til Dansk taxi Råd 
og bedt dem tage affære 
med hensyn til de mange 
ulovlige taxi-parkeringer 
omkring lufthavnen. Men 
hvem er Dansk Taxi Råd og 
hvem er Taxinævnet?

Dansk taxi Råd er en lands-
dækkende brancheorganisa-
tion. Kun et af de tre køben-
havnske taxi-selskaber er 
medlem her, nemlig det fu-
sionerede DanTaxi og 4×48 
TaxiNord.

- Vi har videregivet brevet 
fra borgmester Henrik Zi-
mino til vores medlemmer, 
siger direktør i Dansk taxi 
Råd, Trine Wollenberg, og 
det er op til dem at håndtere 
sagen. Vi, Dansk taxi Råd, har 
ikke hånd og hanke i chauf-
førerne.

- Problemstillingen er ikke 
ny og da vi ved, at der arbej-
des med at finde en løsning, 
vil det være et godt princip 
at invitere alle parter med, 
så vi sammen kan finde et 
system for fremtiden.

Nævnet tager klagerne

Taxinævnet i Region Hoved-
staden er en fælles kom-
munal myndighed for de 28 
kommuner i Storkøbenhavn 
og Nordsjælland og består af 
12 politikere fra hele regio-
nen, herunder viceborgme-
ster Allan Holst (A) og Mor-

ten Dreier (DF) fra Dragør. 
Tårnby har ingen repræsen-
tanter i nævnet.

Taxiområdet er reguleret 
af lovgivningen, hvori det 
betragtes som en form for 
offentlig transport. Det er 
Taxinævnets opgave at sørge 
for en tilfredsstillende taxi-
ordning i Region Hovedsta-
den (ekskl. Bornholm), for-
trinsvis hvad angår antallet 
af vogne, vognenes standard, 
takster og kundeservice.

Nævnet udsteder tilladel-
ser til vognmænd og fører-
kort til chauffører og udfører 
i øvrigt alle opgaver efter 
taxilovgivningen, herunder 
kundeklager.

- Taxinævnet har ikke kom-
petence til at gribe ind over 
for parkeringsforholdene 
i og omkring lufthavnen , 
oplyser sekretariatsleder i 
nævnet Anne Sofie Agger-
beck-Lauritzen. 

- Taxinævnet vil på sit 
kommende møde med ta-
xibranchen opfordrer til, at 
branchen løser dette pro-
blem.

spanger

Hvem er hvem

Bilerne vil fortsat være bemalet med telefonnumrene 70 25 
25 25 eller 48 48 48 48 og være henholdsvis sølv/grønne 
vogne fra 4×48 TaxiNord og de blå/hvide fra DanTaxi. 

Direktør 
i Dansk 

taxi Råd, 
Trine 

Wollen-
berg.
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Interview med Raymond 
Skaarup, direktør Tårnby 
Forsyning: Vi er nødt til at 
låne for at kunne investere i 
nye vandledninger

”Med mellemrum møder forsy-
ningsdirektør Raymond Skaarup 
op til kommunalbestyrelsesmø-
der. Det sker, når bestyrelsen 
skal godkende prisen på kloak, 
vand og fjernvarme og når ved-
ligeholdelse af forsyningsnettet 
kræver kapital. Red.”
Tekst og foto Jesper Israelsen

- Hvis der skal investeres i nye 
anlæg, skal vi ud at låne pen-
gene. Så enkelt er det. Og hvis 
vi skal holde samme niveau, 
som før privatiseringen af den 
kommunale forsyning, skal vi 
ud at låne 5-6 millioner kroner 
hvert år. 

- Vi er så at sige ”født med 
en ringe dåbsgave” i form af 
et nedslidt drikkevandsnet og 
nogle ret ringe rammebevil-
linger. Vores rammebevilling 
rækker kun til akutte led-
ningsbrud, afdrag på gæld og 
til at udskifte vandmålerne, 
som loven foreskriver. 

Det fortæller Raymond 
Skaarup, som er direktør for 
Tårnby Forsyning, som forsy-
ner kommunens borgere og 
erhvervsvirksomheder med 

både drikkevand, fjernvarme 
og afledning af spildevand.

Topscorer i ledningsbrud

- Resten må vi ud at låne, for-
tæller Raymond Skaarup og 
hiver en liste frem fra DANVA, 
der viser, at Tårnby er suve-
ræn dansk topscorer i antal-
let af akutte ledningsbrud på 
drikkevandsforsyningsnettet. 
Tårnby ligger på omkring 2,8 
ledningsbrud pr. 10 kilometer 
vandledning.

- Ændringen, hvor forsy-
ningsselskaberne skulle pri-
vatiseres, kom i 2010, og vi 
har i den tid, der er gået si-
den, måttet ud at optage lån 
for cirka 150 millioner kroner 
på alle forsyningsgrenene. På 
fjernvarmeområdet skal alle 
investeringer lånefinansieres, 
siger forsyningsdirektøren.

Stort og dyrt vandspild

- Vi har et vandspild på 220.000 
kubikmeter om året, og det ud-
gør en ekstraudgift på næsten 
800.000 kroner. Udgiften til 
vandspild medfører en ekstra-
udgift for forbrugerne på 35 
øre pr. kubikmeter, og de er de 
eneste til at betale, forklarer 
Raymond Skaarup, der mener, 
at vandet reelt burde være lidt 
dyrere, men glæder sig over, at 
det ikke er det.

Ledningsbruddene er et 
problem for alle os med de 
gamle ledningsanlæg, og vi 
er nødt til at låne, hvis vi vil 
forny nettet. Det giver natur-
ligvis underskud, og nogle 
af selskaberne ved allerede, 
hvornår de går konkurs. Vi er 
dog ikke umiddelbart i farezo-
nen, men det kommer vi, hvis 
ikke der sker ændringer.

Kører fint på driften

Men alt er ikke mørkt. Vi gør 
det godt på driften og er det 
femte bedste forsyningssel-
skab på DANVA’s liste.

Vand bliver dyrere. Vi kø-
ber en stor del af HOFOR, 
men pumper også vand op fra 
egne drikkevandsboringer.

Alle målere skal i princip-
pet skiftes hvert sjette år. Det 
koster typisk et par millioner.

Tårnby Forsyning har 31 
medarbejdere – heraf fem i 
administrationen af de tre se-
parate aktieselskaber Tårnby 
Forsyning Vand, - varme og 
-spildevand.

Forsyningsdirektør Raymond 
Skaarup viser her eksempler 

fra sit såkaldte rædselskabinet 
på, i hvor ringe forfatning 

drikkevandsforsyningsnettet 
egentlig er. Og det kan være 

slemt, som man kan se.

Forsyningen må låne til vandrørene
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Fortsættes næste spalte

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 di-
gital 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 in-
stitutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 13.06.2017, 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 2017
... afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 
18.30: 29.08., 26.09., 31.10., 28.11 og 12.12.2017
Der tages forbehold for ændringer.

Parkeringslicens til Gl. Lystbådehavn og Kastrup Syd 
Bestilling og betaling af parkeringslicens foretages digitalt via kom-
munens hjemmeside. 
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes 
på kommunens hjemmeside.

SUNDHEDSKORT (GULT SYGESIKRINGSBEVIS)
Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort? 
Du kan nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjem-
meside www.taarnby.dk Det koster kr. 195,-. Du skal benytte dit 
NemID og betalingskort.

EU-SYGESIKRING – DET BLÅ KORT
Det gule sundhedskort kan ikke længere bruges som rejseforsikring. 
I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort og evt. en privat 
rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på Borger.dk.

SKAL DU HAVE PAS TIL ÅRETS UDLANDSREJSE?
Skal du have nyt pas i år, kan du bestille tid til dig selv og hele fa-
milien på kommunens hjemmeside. Samtidig kan du forberede og 
betale din ansøgning hjemmefra. Det gør behandlingen af din og 
familiens ansøgning mere effektiv og gør, at du får en hurtigere eks-
pedition. 
Ansøgeren (også børn) SKAL altid møde personligt og SKAL 
medbringe følgende:
• Det senest udstedte pas.
• Original dåbs- eller navneattest samt sundhedskort hvis det er før-
ste gang, du skal have pas, eller hvis du har mistet dit pas.
• Navne- eller vielsesattest hvis du har ændret navn eller er blevet gift.
• Børn under 5 år skal ALTID medbringe foto.
• Dokumentation på dansk statsborgerskab, hvis du ikke har et 
dansk CPR-nummer. Dokumentationen skal du have fra dit bopæls-
land – max. 3 mdr. gammel.

Særlige forhold for børn under 18 år
Børn under 18 år skal have underskrift fra den eller de, der har foræl-
dremyndigheden. Hvis du benytter løsningen på kommunens hjem-
meside, kan begge forældremyndighedsindehavere skrive under 
hjemmefra. Det foregår ved brug af NemID. Alternativt kan du udfylde 
en papiransøgning, som begge forældremyndighedsindehavere skal 
underskrive. Ansøgningen skal du medbringe ved bestilling af passet.
Pasansøgning til børn kan hentes på taarnby.dk eller politi.dk. 
Foto
Det er ikke nødvendigt at medbringe pasfoto af personer over 5 år. Foto 
kan tages i forbindelse med ekspeditionen og koster kr. 110,-. Det er 
fortsat muligt at medbringe eget foto, det skal dog opfylde de gældende 
krav, som kan ses på kommunens hjemmeside.
Af tekniske årsager er det kun muligt at tage foto af stående borgere 
(over 120 cm) og børn skal være fyldt 5 år. 

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
SUND EFTERLYSNING - HVEM GØR TÅRNBY SUNDERE? 
SUNDHEDSPRISEN 2017 - KANDIDATER EFTERLYSES
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person, 
virksomhed, institution eller forening, der har gjort noget 
særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. Sund-
hedsprisen er 25.000 kr. og beløbet skal gå til at under-
støtte det sundhedsfremmende arbejde.
Sundhedsambassadører 2017 - Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, 
der gør noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kom-
mune. De udnævnte ambassadører får et beløb på 2.500 
kr., som skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, samt 
mulighed for at få en plads i Tårnby Kommunes Komité for Sundhed.
Forslag til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
max. en A4 side senest 11. september 2017. Du kan enten sende din 
indstilling i et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 
Kastrup, eller sende en mail til sc.sf@taarnby.dk. På kuverten/i em-
nefeltet skriver du ’Sund efterlysning’. Prisoverrækkelserne finder sted 
i sundhedsugen onsdag 11. oktober 2017 kl. 18.30 i Sundhedshuset i 
forbindelse med Tårnbyløbet. 
Læs mere på www.taarnby.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/
sundhedscenter-taarnby

TÅRNBY KOMMUNE TILBYDER PÅRØRENDEGRUPPER FOR 
ALLE PÅRØRENDE TIL BORGERE MED DEMENS SYGDOM.
v/ demenskoordinator Ninna Poulsen og 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. Må-
let med pårørendegruppen er, at tilbyde et forum hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med de-
mens
• At få information omkring kommunens tilbud 
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Hen over sommeren mødes vi:
Juni
• Tirsdag 20. juni fra kl. 17.00-18.30
• Torsdag 22. juni fra kl. 10.00-11.30
• Vi mødes ikke i juli på grund af sommerferie.

TÅRNBY KOMMUNE
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Fortsat fra forrige side

August
• Tirsdag 22. august fra kl. 17.00-18.30
• Torsdag 24. august fra kl. 10.00-11.30
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. Ka-
strup og vi er enten i Træningskøkkenet eller i sundhedslokale A, hvor 
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

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 lænderyg lidelser 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 forskellige former for fysisk aktivitet
• Træning 2 gange om ugen á 1 times varighed på hold
• 4 gange undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sam-
menhænge i kroppen. 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du henvises 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 fysio-
terapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Ka-
strup.

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 á 1 ti-
mes varighed på hold samt mulighed for social netværksdannelse.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte os på 
tlf. 2115 0544 eller 3076 0452
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Ka-
strup.

CYKLING UDEN ALDER
Har du friske ben, elsker du at cykle og er du klar til at snuppe en for-
årstur med nogle skønne ældre mennesker, så kan du blive en del af 
kommunens cykelpiloter. Tårnby kommune har syv lækre rickshaws 
fordelt på kommunens plejehjem, daghjemmet og boligorganisatio-
nen Tårnbyhuse til formålet, og du kan læse mere om initiativet og 
tilmelde dig som pilot på www.cyklingudenalder.dk 
Det kan også være du kender en, der trænger til en cykeltur - så 
kan du skrive til kommunens frivillighedskoordinator på ngu.sc.as@
taarnby.dk eller ringe til tlf. 3076 0525. Vi glæder os til at høre fra 
dig. Du kan også læse om Cykling uden Alder på facebook.com/
cyklingudenalder 

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 mel-
lem 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 er 
der stavgang med diabetesforeningen. 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 Diabetesforenin-
gen, Tårnby Lokalforening. 
Mødested P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup. 
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

KNYT BETYDNINGSFULDE VENSKABER MED  
TÅRNBYS BEDSTEORDNING
 - et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og frivillige bedster. 
Ønsker du at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt familienet-
værk – og samtidig blive beriget af oplevelser der følger med, når du 
tager del i en lille families liv og udvikling, er du måske vores nye reser-
vebedste. 
Børn og reservebedster kan eksempelvis tage på ture sammen og de 
kan lave hyggelige ting hjemme. Som reservebedste har du mulighed for 
at hjælpe familier med et spinkelt netværk og give barn/børn og forældre 
én at dele glæder, bekymringer og stolthed over barnets/børnenes frem-
skridt med.
Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedsteordning kan du kontakte 
Lisbeth Topp tlf. 2258 4457 eller Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordina-
tor, tlf. 3076 0525 eller ngu.sc.as@taarnby.dk 

KOM TIL FOREDRAG OM KNOGLESKØRHED 
v/ Lisbet Rindsøe fra osteoporoseforeningen 
Knogleskørhed (osteoporose) er en fol-
kesygdom, som rammer hver 3. kvinde 
og ca. hver 5. mand. Det er en usynlig og 
umærkelig sygdom, der først giver symp-
tomer, når du får et brud. Derfor er det 
utrolig vigtigt, at du kender risikofaktorer-
ne, så du kan tage dine forholdsregler og på det grundlag måske undgå 
brud. Kom og hør, kom og spørg, kom og vær med.
Foredraget finder sted: Torsdag 1. juni 2017, kl. 16.00-18.00 i Sundheds-
Center Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. Kastrup. 
Tilmelding på tlf. 3247 0079 eller mail foredrag.sc@taarnby.dk

WORKSHOP OM STYRKETRÆNING
v/ Personlig træner, Morten Møller, Fitness World og stud. BA Ernæring & 
Sundhed, Mikkel Dueholm. 
Kom og få et indblik i styrketræning og hør, hvordan det let kan imple-
menteres i hverdagen. Du får også mulighed for at lære optimale teknik-
ker, så du kan komme i gang eller blive bedre til det, du allerede gør. Vi 
slutter af med et oplæg om kost i relation til styrketræning.
Workshoppen finder sted: Mandag 12. juni, kl. 16.30-18.00 i Sundheds-
Center Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. Kastrup.
Tilmelding: Tlf.: 3076 0502 eller mail mjs.sf@taarnby.dk

TÅRNBY KOMMUNE
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PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården

Fredag 2. juni kl. 13.15 - 15.00
Seniorshop komme forbi og holder udsalg på 1. sal.
Tirsdag 6. juni og torsdag 8. juni kl. 13.30 - 15.00
Temadage i caféen. Vi laver Kineserhatte til vores 
sommerfest.
Fredag 9. juni kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Kastrupløverne spiller og synger Irsk 
folkemusik
Fredag 16. juni kl. 12.15 - 15.30
Sommerfest vi er Kineser humør 
(se information i husavis)
Torsdag 22. juni kl. 13.15 - 15.30
Caféeftermiddag: Bankospil
Fredag 23. juni kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Fællessang 
Mandag 26. juni kl. kl. 11.00
Informationsmøde omkring Portugalrejsen, og restbetaling af rejsen.
Torsdag 29. juni kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Afslutning vi ønsker hinanden en god sommerferie. 
Fredag 30. juni kl. 10.00
Skovtur til Viby Sjælland og Ringsted 
(se information i husavis)
Solgården har lukket i hele juli måned.

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, 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 be-
tjene den. 
Ved generalforsamlingen fredag 4. november var der genvalg til 
brugerbestyrelsen. Beretning og referat fra mødet kan ses på www.
Bordinghus.dk eller opslag i Bordinghus..

FÆLLES AKTIVITETER:
Juni:
Lørdag 10. kl. 13.00 underholdning med Telekoret. Dette dejlige hu-

mørfyldte kor kommer igen til Bordinghus for at underholde med forårs 
og sommersange. I pausen serveres der sommertærte og kaffe. Billet-
salg senest 6. juni. Pris kr. 35.00.
Fredag 23. kl. 17.30 Skt. Hansfest. Igen i år er der mulighed for at del-
tage i dette arrangement med spisning. Prisen indbefatter 2 stk. smør-
rebrød 1 øl/vand eller et glas vin, og senere kage og kaffe.
Bålet tændes ca. kl. 19.30, og båltalen er ved 
seniorrådsformand Hanne Bagger. Billetsalg senest 18. juni, 
pris kr. 100.00.

Fredag 30. kl. 13.00 fællesfrokost, medbring egen madpakke.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Lukket 1.- 4. juni grundet Middelfart-rejse
Alle tirsdage i juni kl. 10 – 11 mødes vores lille fiskehold og laver blink – 
kom og vær’ med. 
Slutningen af guldalderen med Lars. Torsdag 8. juni kl. 16 – 
17.30. 30 kr. inklusiv kaffe og brød.
Josefine – tøjsalg. Fredag 9. juni kl. 14.30 – 16.00. Kom og kig. 
Der er absolut ingen købetvang men dejlig kaffe og kage.
Musik for ”Rock entusiaster”. Fredag 9. juni kl. 19.30 – 21.30. Lyt 
til fed musik fra 60’erne 70’erne, og 80’erne. Salg af øl og pindemadder 
– gratis entre. Tilmelding i Pilehaven.
Slaveri og gospelsang med Steven Hart. Søndag 11. juni kl. 14– 
16. Koncert – ”Gospel gennem tiderne” samt historien om Danmarks 
rolle som slavenation – Steven Hart med pianist – billet inklusiv kaffe og 
sødt 50 kr. i Pilehaven. 
Massage. Mandag 12. juni kl. 8.30 – 14. *Shiatzu” massage. ½ 
time 200 kr. – første gang 100 kr. Tilmelding i Pilehaven
Mallorca-rejse møde. Onsdag 14. juni kl. 14.30 – 15.30 (for delta-
gerne)
Middelfart billeddag. Onsdag 21. juni kl. 14.30 – 15.30 (delta-
gerne)
Skt. Hans fest. Søndag 25. juni kl. 13 – 16. Musikalsk underhold-
ning med visesanger Annemari Sol og Arne, sommermad og dessert. 
Billet i Pilehaven á 100 kr. 
Rakkerpak – gadeteater og buffet på Riz Raz. Tirsdag 27. juni kl. 
18 - 22. ”Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler” - Herligt gratis 
gadeteater på Frue plads. Tilmelding i Pilehaven og evt. til middags buf-
fet på Riz Raz bagefter senest 20. juni 

PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY 

KOMMUNE.
Foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere og frivillige medarbejdere.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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En ny forening er kommet 
til byen for at skabe fælles-
skab mellem nye og gamle 
borgere 
Venligboerne er en bevægel-
se/koncept, som priser mang-
foldigheden og anerkender 
og værdsætter forskellighed. 
Det startede i 2013 i Hjørring 
i forbindelse med et sund-
hedsprojekt blandt andet om 
ensomhed. I dag har bevæ-
gelsen kæmpesucces og er 
blevet landsdækkende. 

Bevægelsens overordnede 
formål er at samle aktive 
mennesker på tværs af skel 
som alder, sprog og kultur 
og gennemføre gerninger, 
der inspirere til venlighed. 
Blandt andet fester, kulturar-
rangementer, udflugter, og 
lektiehjælp med hensigt om 
at følge bevægelsens nøgle-
sætninger, om at være ven-
lig, være nysgerrig og udvise 
respekt. En meget stor del af 
foreningens virke går med at 

hjælpe flygtninge på plads i 
det samfund, de skal opholde 
sig i nu og måske i en meget 
lang fremtid.

Meget drejer sig om at 
skabe rum og plads, hvor man 
kan tale dansk og lære hinan-
den at kende. Venligboerne 
lagde ud i Tårnby for lidt over 
et år siden som en løs bevæ-
gelse, men hvor man senere 
dannede foreningen også kal-
det Venligboerne. 

Byens venligboere

Man holder mindst et ugent-
ligt møde, hvor medlemmer 
og andre interesserede duk-
ker op (hvor nye kan støde 
til) og er med til at bestemme 
aftenens emner og hvor akti-
vitetsgruppen har noget på 
programmet. 

Det sker hver onsdag på 
Tårnbys Hovedbibliotek, hvor 
der blandt andet spilles, tales 
om traditioner og laves pynt 
herefter. Der tales også om, 
hvordan tingene fungerer i 
Danmark. Velfærdssystemet 
og rettigheder er nogle af de 
emner, der blandt andet kom-
mer op. Derudover hjælpes 
der praktisk blandt andet 
med lektier og breve fra det 
offentlige, der kan være lidt 
svære at forstå. Venligboerne 
går også meget op i at samle 
og fordele møbler og udstyr 
til nye borgere. Nogen har 
også venskabsfamilier, som 
ses privat.  

Foreningen arrangerer også 
forskellige udflugter, som 

rundtur i København og tur til 
Bispebjerg kirkegård. Smags-
løgene udforskes, idet både 
dansk mad og mad fra andre 
kulturer prøves af - fra smør-
rebrød til det mere krydrede 
humus og falafel. 

Korsvejsmarkedet 

Foreningen kan træffes på 
Korsvejsmarkedet, hvor de 
vil have en lille bod. Her hå-
ber Venligboernes formand 
i Tårnby, Dorthe Junge, at 
kunne tiltrække flere til den 
mangfoldige og medmen-
neskelige bevægelse. Man er 
selvfølgelig også velkommen 
til boden, hvis det bare væk-
ker ens nysgerrighed. 

For at lokke tilskuere til, 
vil Frawas fra Syrien blandt 

andet sørge for gammeldags 
æblekage. Jamil vil fortælle 
om, hvordan man laver Raki, 
en ædel drik fra Irak og andre 
nye borgere vil fortælle om 
deres liv i Danmark. 

MØDESTED: 

Hovedbiblioteket,  
Kamillevej 10, 2770 Kastrup. 
Hver onsdag kl. 17-19.

Godt i gang med at lave god 
gammeldags æblekage.

Aktivitet? Det kan være som 
her: en udflugt til Bispebjerg 
kirkegård for at se de smukke 
kirsebærtræer.

Byens venligste forening

Lørdag 
d. 3. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2017

X

Rejsekort til Malmø
Nu kan togrejsende bruge 
det blå rejsekort til at rejse 
ud af Danmark og lade tu-
ren fortsætte til den svenske 
station Malmø C. Her er der 
opsat to rejsekortstandere 
på Malmø C, så alle der rejser 
på rejsekort personlig, flex og 
anonym kan tjekke ud og ind 
enten individuelt eller flere 
sammen. På denne måde bli-
ver det lettere at snuppe en 
tur over sundet.

Prisen for en voksen stan-
dard-billet mellem eksempel-
vis København H og Malmø er 
89 kr., det er samme pris som 
en Øresundsbillet. Rejser man 
flere sammen bør man dog 
undersøge rabatmuligheder 
som familiebillet ved køb i et 
billetkontor.
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Ordene ”lix” og ”kerner” står for 
teksters sværhedsgrad at læse og så 
de sunde kerner, men nu er det også 
en ny café ved hovedbiblioteket 

Tekst: Mona Gjedved. Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub

Indvielsesdagen for café og udendørs 
scene ved Hovedbiblioteket bød på 
dejlige smagsprøver fra caféens sorti-
ment og et flot program var sammen-
sat for at underholde alle de frem-
mødte. Blandt andet optrådte Tårnby 
Musikskole med et fantastisk uddrag 
fra forestilling R.I.P. Only the good die 
young. 

Vægtløfterne fra AK Viking viste 
deres muskler! Roland Giessing præ-

senterede de forskellige vægtløftere, 
og Brian Glad og Erling Langtved hjalp 
til. Vægtløfterne var små og store pi-
ger i alderen syv til sytten år. Et godt 
budskab og sundt for fordomsfulde 
sjæle. Alle der havde lyst, fik efter op-
visningen lov til at løfte under kyndig 
vejledning af Roland og Brian. 

KG66´s gymnaster havde lagt tykke 
springmåtter på stien mellem P-plad-
sen og hallen. Her ophævede de fuld-
stændigt tyngdekraften med flikflak, 
salto og skrue, både forlæns og bag-
læns. Også her fik det unge publikum 
lov til at prøve deres evner på måtten.

Dagen blev afsluttet af duoen Pe-
ter og Brian som spillede gode, gamle 
numre.

Ind i mellem fortalte borgmester 
Henrik Zimino hele historien om Café-
ens tilblivelse, Kamillehaven, som er 
betegnelsen for det grønne areal mel-
lem Tårnby Hovedbibliotek og KG66 
gymnastikhallen. 

Til rådighed 

Scenen står nu til rådighed for kom-
munens foreninger og institutioner, 
som kan booke den til forskellige ar-
rangementer. Til sommer kommer 
der jazzkoncerter i forbindelse med 
Copenhagen Jazzfestival. Snart åbnes 
også de nye grønne P-pladser ved si-
den af politistationen. 

PS: 

AK Viking har åbent hus for børne-
træning tirsdag og torsdag klokken 
16.30-17. Alle er velkomne, det er 
gratis og man kan låne udstyr. 

Atleter som de seje helt unge vægtløftere fra AK Viking og de flyvende 
ditto fra Kastrup Gymnastikforening KG 66 fik stor anerkendelse for deres 
præstationer. 

Musikskolen underholdt med sang og 
musik.

Café Lix og Kerner med terrasse, scene og sejl

ALLAN
ANDERSEN

Mød os på
Korsvejsmarkedet
og Dragør Marked 

Vi er klar til debat
og input. Vi
ønsker åbenhed
og dialog.

BORGMESTERKANDIDAT
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Omkring 2.800 flere borgere i Tårn-
by siden 2007

I 2007 var der 36.980 indbyggere i 
Tårnby Kommune. Det tal er siden 
vokset til 39.842 i 2017. Altså en be-
folkningstilvækst på 2.862 personer 
på 10 år – svarende til en stigning på 
7,7 procent.

Til sammenligning voksede Dragørs 
indbyggertal med 7,2 procent, Køben-
havn S med 23,6 procent og Køben-
havn SV med hele 42,8 procent. Den 
situation afspejler sådan set meget 
godt den landsdækkende tendens til, 
at befolkningstilvæksten koncentre-
rer sig om de store byer – bortset fra, 
at København K ”kun” er steget med 
19,1 procent i den samme periode.

Derfor ændrer indbyggertallet sig:

• Folk flytter naturligt mod de steder, 
som de føler er mest attraktive.

• Nogle steder fødes mange børn og 
andre steder få. Fødselstallet i forhold 
til hvor mange ældre, som dør i et om-
råde, ændrer antallet af indbyggere.

• Flygtninge, østarbejdere og indvan-
drere, som flytter til et område, kan 
også påvirke indbyggertallet.

jli

Befolkningsvæksten stiger generelt i hovedstaden. København SV dog som 
suveræn højdespringer. 

Kilde: DR og Danmarks Statistik.
Kortet viser, at den største 
befolkningstilvækst i 
Danmark koncentrerer sig om 
hovedstadsområdet og de store byer 
som Århus, Odense og Aalborg. 

Socialdemokratiet har vedtaget 
valgprogrammet til kommunalval-
get 2017

- Hos Socialdemokraterne hviler vi 
ikke på laurbærrene. Vi trives i ar-
bejdstøjet, og vi vil allerede i indevæ-
rende periode arbejde med udfoldel-
sen af dele af vores nye valgprogram. 
Tårnby har mange muligheder, dem 
skal vi have i spil nu og i kommende 
år, lyder det i en pressemeddelelse fra 
borgmesterkandidat Allan Andersen.

- Valgprogrammet skal fungere som 
pejlemærke for kommunens borgere, 
når de skal vælge, hvilken politik de 
ønsker ført i løbet af de kommende 
fire år. 

Lidt af sløret løftet

Borgmesterkandidaten peger blandt 
andet på indførelsen af en borger-
konsulentordning, hvor borgere, som 
har flere sager i kommunen, får tildelt 
en borgerkonsulent, som kan sikre 
den nødvendige indsats på tværs af 
forvaltningerne. Borgerkonsulenten 
bliver den ene af sagsbehandlerne, 
som derefter har ansvaret for sam-
menhæng og koordinering mellem 
sagsbehandlerne.

Uden at ville afsløre hele valgpro-
grammet fremhæver partiet, at de 
vil arbejde på en styrket indsats mod 
social dumping - eksempelvis ved at 
udvide kravene om arbejdsklausuler 

til også at gælde private daginstitu-
tioner. Det skal endvidere være en 
forudsætning for, at kommunen giver 
grundkapital til boligorganisationer, 
at de anvender arbejdsklausuler.

Endeligt er Socialdemokratiet i 
Tårnby optaget af at skabe mere flek-
sible rammer for kommunens ansatte 
i den daglige service for borgerne, 
herunder en særlig bestræbelse på 
at indgå lokalaftaler med forskellige 
personalegrupper omkring mere flek-
sibilitet i hverdagen.

tsp

Tårnby - en fælles fremtid

Allan Andersen er 
Socialdemokratiets 
borgmesterkandidat til 
kommunalvalget 2017. Han 
løfter nu en flig af sløret for 
socialdemokratiets valgprogram.

Vi bliver stadig flere i Tårnby

Bliv frivillig i Netværkshu-
set Kastruplund og gør en 
forskel for voksne mellem 
20-65 år?

Vi holder informationsmøde 
tirsdag 6. juni kl. 16-18

Ring til  
Simone på tlf. 
2811 1860 og 
tilmeld dig.

Vi søger frivillige med hjertevarme!

Vi glæder os til at se dig i vores dejlige hus 
i Kastruplundgade 13, 2770 Kastrup.
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Løjtegårdsskolen og Skotte-
gårdsskolen får 15.000 kro-
ner til Gør det selv projekter

35 skoler spredt ud over 
Danmark har hver fået tildelt 
15.000 kroner fra Silvan-
fonden til projekterne, som 
blandt andet skal fremme ud-
viklingen af elevernes prak-
tiske færdigheder. Pengene 
skal bruges til materialeind-
køb i Silvan Tårnby. Projek-
terne skal være færdige i in-
deværende skoleår.

- Skoleelever tilbringer i 
dag en stor del af deres tid 
online, så det er vigtigt, at de 
praktiske færdigheder ikke 
går i glemmebogen, siger 
Glenn H. Petersen varehus-
chef i Silvan Tårnby. 

- For nogle kan det måske 

også skærpe interessen for en 
erhvervsfaglig uddannelse. 
Derfor er det vigtigt, at ele-
verne oplever glæden ved at 
arbejde med hænderne og får 
set, hvor meget man selv kan 
lave med de rette materialer 
og værktøjer. 

- Vi står selvfølgelig også 
klar med faglig vejledning og 
gode råd undervejs, under-
streger han.  

Blandt skolerne er Løjte-
gårdsskolen og Skottegårds-
skolen, hvis lærere og elever 
trækker i arbejdstøjet og 
finder værktøjet frem for at 
realisere drømmen om deres 
Projekter. 

Det skal de bygge 

Løjtegårdsskolen har søgt 
Fonden om økonomisk støtte 

til projekt Grønne fingre, der 
skal optimere nogle af sko-
lens udendørsarealer. Dette 
vil de gøre ved at bygge plan-
tekasser i samarbejder med 
4. årgang i faget håndværk 
og design. Efterfølgende skal 
madkundskab og naturtekno-
logi inddrages.

- Vi har valgt 4. årgang (98 
elever fordelt i 4 klasser), da 
vi ser gode læringsmulighe-
der i projektet for dem . Dels 
fordi de kommer til at have 
et tilhørsforhold til plante-
kasserne, forhåbentlig vil de 
værne om dem og passe på 
dem, lyder det fra projektle-
derne på Løjtegårdsskolen.

- Eleverne skal være med til 
efterfølgende at plante, så og 
høste madvarer, og samtidig 
får de et kendskab til denne 

proces – fra jord til bord. Sidst 
men ikke mindst vil dette pro-
jekt have stort fokus på sam-
arbejde, da det er en meget 
vigtig faktor på et projekt af 
denne størrelse.

På Skottegårdsskolen har 
man valgt indskolingens to 
klasser, der modtager børn 
med anden etnisk baggrund 
end dansk. En stor andel af 
disse børn har ikke kendskab 
til den danske ”gør-det-selv” 
kultur. 

- Vores projekt er at bygge 
en kiosk i vores skolegård. Ho-
vedmålet med at bygge kio-
sken er at introducerer børne-
ne til håndværksfag både som 
profession og som hobby.

- Et andet mål med projek-
tet er, at eleverne fra modta-
gerklasserne bidrager med 

noget til skolens legeplads, 
som alle eleverne kan få glæ-
de af. 

- Vores håb er, at projektet 
er med til at give børnene 
fra modtagerklasserne større 
ejerskab til skolen samt brin-
ge alle eleverne lidt tættere 
sammen. 

Kiosken har desuden det 
formål at fungere som uden-
dørs undervisningslokale for 
børnene i 0.-klasse og mod-
tagerklasserne, hvor kiosken 
skal bruges til at handle i i 
forbindelse med sprogtileg-
nelse samt for at træne tal og 
bogstaver.

Nogle af Løjtegårdsskolen 4. klasse elever som skal bygge 
blomsterkasser (og passe dem) sammen med varehuschef 

Glenn H. Petersen.

På Skottegårdsskolen er det indskolingseleverne, 
som skal ”gøre det selv” sammen med deres lærer. 
Herren i sort er Glenn H. Petersen.

Gør det selv på skoleskemaet

Ørestadsgymnasiums mediehold 
konkurrererede om Oscars og Gyld-
ne Palmer – så godt som

Ørestad Gymnasiums, OEGs svar på 
Oscar-natten, nemlig ASTA Filmfe-
stival 2017, større og bedre end no-
gensinde, var igen i år en stor succes, 

hvor alle nominerede film blev vist på 
det store lærred i Nordisk Films store 
biograf 1 i Field’s med elevernes im-
ponerende filmproduktioner, rød lø-
ber, værter i topform og et forrygende 
OEG-festband, der spillede livemusik 
ved ankomst og i pausen. 

Selve prisshowet fortsatte i OEGs 

egen Mediebyen, der ligger lige ved 
siden af Field’s. Her var der velkomst-
drink, snacks, og elevbandet på OEG 
spillede op, mens der blev voteret. Og 
så blev vinderne kåret af fagjuryen.

Vinder af Bedste Film Find Patrick, 
som også vandt for Bedste klipning,  
var produceret af Luna Fletcher Åker-
lund, Michelle Grosbøl, Peter Rasmus-
sen og Sebastian Mateos Nicolajsen 
fra 3.m.

Desuden var der en række tekniske 
filmpriser, der skulle uddeles. Pri-
serne gik til:
• Bedste fakta: The Modern Hippie
• Bedste lyddesign: Evig søndag
• Bedste billedside: The cost of 
creativity
• Bedste manuskript: Skal, skal ikke
• Bedste c-niveau-produktion: 
Afterparty
• Publikumsprisen: Skal, skal ikke
Filmene kan alle ses på  
www.oerestadgym.dk

Udover den flotte ære går vinderfil-

men videre til en stor regionskonkur-
rence.

Tradition

ASTA Filmfestival er en populær tradi-
tion på OEG, og seriøsiteten blev ikke 
ikke mindre af, at årets jury bestod af 
meget kompetente fagfolk som Fred-
rik Hillerbrand, Managing director for 
Warner Bros., Kamilla Koed Fenger, 
European Film College, produceras-
sistent på MISO film, Sofie Vendelbo 
Bergstein, Miso Film, uddannet fra 
New York Film Academy i 2014 og 
European Film College og Anders 
Jepsen, dokumentarfilminstruktør, 
uddannet fra Den Danske Filmskole i 
2015.

Desuden sad Anders Arvesen og Ni-
kolaj Støvring Hansen, vindere af bed-
ste film, Asta filmfestival 2016 også i 
juryen.

Aftenen bød også på live-pause-
musik af OEGs nye festband, tre gode 
værter der også selv havde lavet en 
lille og meget aparte filmdansefilm 
om Asta Nielsen samt en forrygende 
tale af medielærer Morten Skourup, 
der fik salen til at juble.

Mere om vindere og ASTA Filmfesti-
val 2017 på www.oerestadgym.dk

 tsp

At Ørestad Gymnasiums Asta-festival 
var henlagt til den store sal 1 i Nordisk 
Films biograf i Fields var ikke uden 
virkning på  stemningen ved det flotte 
show.

OEG’s egen Oscar-uddeling
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- mener Dorthe Hecht, kan-
didat for Enhedslisten til 
kommunalvalget

Tårnby Kommune svigter de 
ældre pleje- og omsorgskræ-
vende borgere. Det gør kom-
munen, når det drejer sig om 
visitation til hjemmepleje. 
En af Danmarks rigeste kom-
muner visiterer i gennemsnit 
pr. uge til 2,8 timers hjemme-
hjælp, viser tal fra Kommu-
nernes Landsforening.

Til sammenligning visiterer 
Københavns Kommune til 3,7 
timers hjemmehjælp om ugen 
i gennemsnit. Jeg er overbe-
vist om, at den enkelte ældre 

medborgers behov for hjem-
mehjælp i Tårnby Kommune 
IKKE er mindre end i Køben-
havns Kommune. De ældre 
medborgere med behov for 
en hjælpende hånd, pleje og 
omsorg er mennesker, der har 
knoklet og skabt kommunen 
til det den er i dag. De har 
betalt deres skat i sikker for-
visning om at kunne leve et 
pensionistliv med værdighed, 
tryghed og kvalitet.

Til kvalitet hører en hjem-
mehjælp, der i omfang tilgo-
deser de behov, det enkelte 
menneske har. 

Enhedslisten har kritiseret 
kommunen for dårlig øko-

nomistyring år efter år. Der 
er det ene år efter det andet 
overbudgetteret, simpelthen 
opkrævet mange millioner 
mere, end kommunen har 
brugt. 

Hvis nogen påstår, vi i kom-
munen ikke har råd, så er det 
IKKE rigtigt. 

Til kvalitet hører god og 
duftende mad. Det må være 
på tide at genetablere køk-
kener på plejehjemmene. Når 
de ældre siger, ”Maden sma-
ger ikke af noget!”. SÅ HAR DE 
RET. Smag er fysisk forbundet 
med duft. Det er ikke godt 
nok.

Til tryghed hører sikkerhed 

for transport for alle borgere 
til behandling i sundhedsvæ-
senet. Vi har råd. Vi har råd til 
at sørge for et ordentligt kom-
munalt beredskab ved udskri-
velse fra hospitalsophold, så 
vi undgår genindlæggelser.

Hvordan foregår for resten 
visitationen af demente til 
plejehjem her i kommunen? 
Kan nogen i kommunalbesty-
relsen svare på det? Eller luk-

ker vi bare øjnene og overla-
der det til personalet?

Vi har råd til at planlægge 
med anlæg af ældreboliger 
eller blandede bofællesska-
ber til ældre medborgere, 
som har behov for den type 
bolig.

Lytter politikerne på Råd-
huset til Ældrerådet? Rådet 
er lovpligtigt og består af en 
gruppe borgere over 60 år. 

Rådet skal høres i alle 
spørgsmål vedrørende hjem-
mehjælp, ældreboliger, mad-
service, plejehjem, døgncen-
tre aktiviteter osv.

Beskåret af red.

Vi har modtaget:

Kommunen svigter de ældre
Dorthe Hecht, kandidat for 
Enhedslisten er ikke tilfreds 
med Tårnby Kommunes 
visiteringer til hjemmepleje.

På baggrund af den tragiske ulykke 
i Københavns Havn, hvor en fører af 
vandscooter torpederer en mindre 
udlejningsbåd  med turister og 
dræber to amerikanske unge kvinder, 
skriver Ole Gjedved om forhold i 
Kastrup Lystbådehavn og farvandet 
udenfor.

Vandscootere ved 
Kastrup havne
Der er ikke kun ballade med vand-
scootere i Københavns Havn. Vi har 
også problemet i Kastrup Havn og om-
rådet langs kysten har i den grad væ-
ret plaget af hovedløse brugere af di-
verse planende fartøjer. I bedste fald 
venter førere af vandscootere med at 
fyre ”fartøjet” af, til de er fem meter 
uden for havnen, det til trods, at det 
hedder 300 meter fra land før end der 
må planes.

Sidste år påsejlede en vandscooter 
en fortøjet båd i havnen, og vandscoo-
terens forsikring dækkede ikke skaden 
på båden, så nu spørger jeg mig selv:

- Hvorfor ikke det? Er det fordi, en 
hvilken som helst person kan trække 
et kort i automaten til havnens slæbe-
steds bom og sætte en båd i vandet. 

- Havnens egne brugere skal deri-
mod forevise en gyldig forsikring for 
at få åbnet sit havnekort til den nye 
sæson.

Også hos Bryggens Kajakpolo giver 
hændelsen i Københavns Havn 
anledning til bekymring. De skriver 
blandt andet i en pressemeddelelse:

- Til trods for at politiet har været 
mere synlige i havnen og har kørt en 
målrettet indsats mod fartsyndere i 
Københavns Havn, er problemet sta-
dig meget stort. Så snart solen skinner, 
kommer der rigtig mange sejlere, og 
ikke alle tænker over konsekvenserne 
af deres fart i havnen.

Københavns Havn er fyldt af folk, 
der bader uden for afmærkede og 
tilladte områder. At bade uden for 
afmærkede områder er ulovligt, men 
der er vel strengt taget ingen konse-
kvens eller opsyn med det. 

Mange kajakroere udtrykker også 
deres bekymring for at sejle rundt i 
havnen, selvom det er en fantastisk 
måde at opleve København på.  

tsp
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NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

Hvorfor skifte hele køkkenet, når du kan få et fedt
nyt køkken ved kun at skifte låger og bordplade!

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

Hvis du går med overvejelser om nyt køkken, så ring til os i dag på 38 79 16 14, 
så sender vi en konsulent ud til dig med prøver, for at give et gratis og uforpligt-
ende tilbud på en renovering af dit køkken. Nemmere bliver det ikke.

SPAR 10%
vælg mellem hvide matte grebsfrie låger i folie eller malet

Nygammelt Køkken | www.nygammelt.dk | Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, tlf. 38 79 16 14
 

Showroomets åbningstider: mandag-onsdag 10.00-16.00 + 1. lørdag i måneden 10.00-13.00

Tilbuddet gælder fra d. 17. maj til d. 16. juni 2017

PÅ GREBSFRIE LÅGER
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

DAME
Klip 200,- 
Pensionist 180,-
Pige u/ 12 år 160,-
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 - 15.00S
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Friluftsfestival med lunefuldt maj-
vejr og stærk fællesskabsånd i Væg-
terparken

Majvejret viste tænder, da en masse 
søde mennesker fra lokalområdet var 
gået sammen 10. maj om at skabe 
en friluftsfestival i bevægelsesland-
skabet ved Vægterparken. Men hvad 
betyder kulde og regn, når selskabet 
er i top. Og i top var både selskab og 
stemning. 

Friluftsfestivalen bød på aktiviteter 
i mange afskygninger – alt fra Chai Chi 
til Gladiatorkampe og pandekager på 
bål til Capoeira. Der blev spillet med 
bolde i alle størrelser. Tårnby Volley-

team inviterede til festlig kamp, og 
der blev holdt medrivende turnerin-
ger med Futsal og Bumperballs. 

Også Cykling Uden Alder spredte 
glæde med deres tilstedeværelse. 
Piloterne i deres rickshaws med røde 
kalecher informerede om det glædes-
spredende cykelfællesskab og fik en 
håndfuld nye piloter i deres fold. Pi-
loternes tilstedeværelse gav samtidig 
en dårligt gående ældre vind i håret 
og mulighed for at være med til lø-
jerne i bevægelseslandskabet.

Ikke kun omkring de mange aktivi-
teter var der fællesskab og højt hu-
mør. Festivalens gæster kunne besøge 
Café Lix og Kerner, Produktionsskolen, 

Mænds Mødesteder, Tårnbyhuses piz-
zabagere, Netværkshuset og Åndehul-
det i de mange madboder. Udvalget 
var imponerende med både dampen-
de supper, hjemmelavede sandwich, 
grillbuffet og lækre kager. Madboder-
ne sørgede ikke blot for lækker mad 
og drikke til festivalens gæster – de 
leverede også godt humør og festlig 
stemning eftermiddagen lang. 

På mere fredelig vis - vil nogle hæv-
de - rundede Tårnby Musikskoles kor 
Nordlys friluftsfestivalen af med de-
res smukke og stemningsfulde sang. 

Lunefulde maj og fællesskab Vi har modtaget:

Hej Tårnby kommune
Skriver Helge Overgaard, Dragør 
om rundkørslen for enden af 
Kystvejen

Jeg vil bare påpege, hvor irriteren-
de trafikken omkring ovennævnte 
rundkørsel kan være. Gang på gang 
skal man holde i kø i meget lang tid 
og trafikken fra Kystvejen går i stå 
selv midt på dagen, hvor der ikke 
burde være så megen trafik. Det er 
helt tilfældigt, hvornår det sker.

Så kan Tårnby med rette sige, ja-
men, så kør ad Englandsvej - Ama-
gerlandevej ind mod byen.

Men det en kæmpe omvej at køre, 
når man bor tæt på Kystvejen i Dra-
gør og kun skal ned til sin båd i Ka-
strup havn.

En af de største årsager til proble-
met er, at alle biler og lastbiler, som 
kommer fra Amager Strandvej og vil 
ned på motorvejen til Sverige, skal 
ind i rundkørslen, og derved fylder 
unødvendigt op i rundkørslen. Hvor-
for kan de ikke få lov at svinge til 
venstre midt på broen - det kan da 
ikke være så svært at etablere en 
venstresvingsbane i stedet for det 
brede midterstykke.

Samtidigt gør det ikke sagen bed-
re med alle de taxaer, som hele tiden 
kommer ud fra sidevejene, den lille 
Kastrup havn (Digevej), eller fra tan-
ken, hvor de har holdt og ventet på 
tur fra lufthavnen, som også fylder 
rigeligt op omkring rundkørslen.
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Per Pedersen - Uddannelses-
ambassadør der for alvor 
får kollegerne på kurser og 
efteruddannelse.

CEO’s danske medarbejder Kenneth 
Haar modtog prisen på vegne af CEO 
der er baseret i Bruxelles.

Fakta-firma og uddannelse 
gav aktivpris Tårnby Jobcenter var blandt  

landets bedste til at nedbringe 
ledigheden i 2016
 Ifølge en analyse foretaget af Dansk 
Arbejdsgiverforening (DA) faldt an-
tallet af jobparate kontanthjælps-
modtagere med 7,7 procent i Tårnby 
Kommune i 2016.

Faldet i antallet af kontanthjælps-
modtagere skyldes blandt andet en 
målrettet indsats i Jobcentret for 
netop de jobparate kontanthjælps-
modtagere.

I forbindelse med refusionsrefor-
men tiltrådte Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalget en tidlig 
indsats med hyppige samtaler med 
de nyledige borgere.

Med denne metode har kommunen 
bremset tilgangen af ledige kontant-
hjælpsmodtagere. Samtidig viste en 

gennemgang af eksisterende sager, 
at der var stort potentiale i forhold 
til at matche borgernes kompetencer 
med efterspørgslen fra kommunens 
virksomheder.

For borgere, der var motiverede for 
at søge arbejde har et styrket sam-
arbejde mellem jobkonsulenterne 
og virksomhedskonsulenterne givet 
pote. Der har i indsatsen været fokus 
på at inspirere de ledige til selvstæn-
dig jobsøgning, præsenteret dem for 
ordinære job og anvende de elek-
troniske jobsøgningsredskaber, der 
er stillet til rådighed på Jobnet. For 
borgere, som skulle have mere hjælp 
til jobsøgning har der været etableret 
et samarbejde med anden aktør, hvor 
indholdet er tilpasset den lediges be-
hov og særlige udfordringer.
Kilde: Taarnby.dk

Målrettet indsats gav bonus

CEO, der bidrager med fakta og ana-
lyser som alternativ til de officielle 
forklaringer og uddannelsesambas-
sadør fik 3F’s aktivpris
- Nødvendig modvægt – Corporate 
Europe Observatory (CEO) ved Ken-
neth Haar bidrager med fakta og ana-
lyser som alternativ til de officielle 
forklaringer, sagde 3F Kastrups for-
mand Henrik Bay-Clausen ved over-
rækkelsen af 3F’s aktivpris ved 1. maj-
arrangementet i Foreningshuset på 
saltværksvej. 

- Noget som vi i 3F Kastrup er helt 
afhængig af, når det kommer til EU 
og f.eks. de såkaldte frihandelsafta-
ler TTIP og CETA. Det vil vi gerne på-
skønne. 

Uddannelsesambassadør

- CEO er modvægt til lobbyister, magt-
fulde organisationer og økonomiske 
interesser i EU.

Mere og mere reguleres fra EU, og 
CEO er dem, der samarbejder med fol-
kelige bevægelser som alternativ til 
de dominerende magthavere. 

Per Pedersen er cateringmedarbej-
der i firmaet Gate Gourmet, hvor han 
siden 2014 har virket som uddannel-
ses ambassadør.

- Per har virkelig fået sat gang i ud-
dannelsesarbejdet i firmaet og 3F’er-
ne deltager på en bred vifte af efter- 
og videreuddannelse,  sagde Henrik 
Bay-Clausen.

- Skal der tages en ”kamp” med ar-
bejdsgiveren, når hans kollegaer har 
nogle ønsker, der skal opfyldes, er han 
også i front. 

Per Pedersens indsats som Uddan-
nelsesambassadør er til stor gavn for 
kollegerne og til inspiration for alle 
andre firmaer også. Det ønsker 3F 
Kastrup at påskønne med Aktivprisen 
2017.

Aktivprisen er indstiftet i forbin-
delse med SID Kastrup’s 100 års ju-
bilæum i 1996 og 
uddeles hvert år 
ved 1. maj arran-
gementet.

Tekst og foto: Ivan Olsen,  
Amager Fotoklub

Tårnby Bladet bliver ofte inviteret 
til pressemøder, der ikke har noget 
med Amager/Tårnby at gøre, men i 
visse tilfælde deltager vi – for ople-
velsens skyld

Jeg har i år haft fornøjelsen af at del-
tage ved det årlige pressemøde i Cir-
kusrevyen og det traditionelle smug-
kig på nogle af sommerens numre og 
karakterer. 

Der var som sædvanlig mødt en 
lang række af journalister og pres-
sefotografer med Se og Hør, Lorry og 
Billedbladet som de toneangivende. 
Som ny i flokken er det lige som at 
komme til en familiesammenkomst, 
hvor alle andre kender hinanden. 

Det beskrives måske bedst med Ulf 
Pilgaards: ”Jeg synes, der er et par fo-

tografer, jeg ikke har set før”.
Eller når Lisbeth Dahl kommer ned 

fra scenen og helt trygt siger: Var jeg 
kedelig? Hun fik nu hurtigt bekræftet, 
at vi alle syntes, hun havde ramt Thyra 
Frank på kornet.

Alle bliver pænt modtaget og for-
nemmer den gode stemning, energi 
og kreativitet, som kendetegner de 
rutinerede kræfter, som tegner Cir-
kusrevyen. Alle skuespillere tager det 
med godt humør, når der opstår små 
fejl i præsentationerne. 

Eksempelvis når Niels Ellegaard 
ikke kan få tænderne til at sidde fast 
- og naturligvis af samme grund ikke 
kan holde masken. Eller når en af dan-
serne ikke kan danse, fordi overdelen 
af kjolen falder ned. Det er der natur-
ligvis ikke tid til at klare ved presse-
konferencen, men de klarer det nok til 
premieren.

Presseoplevelse hos Cirkusrevyen
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

Anmeldelse 
af Søren 

Markvard

Som aktivt bog-
menneske gen-

nem mange årtier har det de 
senere år slået mig, at debut-
romaner bliver tyk- kere 

o g 
tyk-
k e -
r e . 

Skal der skrives, så skal der 
skrives - meget og langt - og 
mange bøger når nemt op på 
400-500 sider. Nu om stun-
der går det jo tjept: forfatte-
ren behøver ikke længere at 
kæmpe med gåsefjer og blæk 
eller en blyant, der ustand-
selig skal spidses, eller en 
kuglepen, der klatter, eller 
en skrivemaskine, der larmer 
for hvert anslag. Computeren 
er nærmest lydløs, tastaturet 
betjener i det store og hele 
sig selv, og de blanke sider 
fyldes på ingen tid med de 
nydeligste bogstaver. Og har 
man handlingen i hovedet, 
så er det jo ingen sag at præ-
stere en bog, der er lige så tyk 
som en mursten.

Derfor er det en sand glæ-
de ind imellem at træffe på 
en debutroman som Anne 
Cathrine Bomanns Agathe. En 

fin og spinkel roman - lille for-
mat – korte kapitler – i alt 112 
sider, og med en stregtegning 
af en lille forpjusket fugl på 
omslaget.

Handlingen svarer ganske 
til bogens udseende: en ældre 
og livstræt psykiater er ved at 
tælle ned til sin kommende 
pension. Han har regnet ud, 
hvor mange patientsamtaler, 
han skal have afviklet, inden 
han kan trække sig tilbage 
og overlade alle patienterne 
til andres behandlinger. Men 
skæbnen vil det anderledes: 
en ung, tysk kvinde insisterer 
på at komme i terapi hos ham, 
og samtidig melder hans tro-
faste sekretær sig syg for en 
længere periode.

Begge hændelser ryster 
hans meget regelrette, men 
også meningsløse singleliv; 
nok har han vejledt adskillige 

patienter som psykiater, men 
aldrig rigtigt set på dem som 
personer, der kom ham ved. 
For første gang i sin tilværelse 
tvinges han nu til at interes-
sere sig for sine medmenne-
skers gøren og laden, og det 
gælder såvel den unge, tyske 
kvinde som hans sekretærs 
kræftramte mand og hans 
egen døve nabo.

Det er en lille roman, der 
ikke gør meget væsen af sig, 
men fortæller en stille og tyst 
historie om forholdet menne-
sker imellem, og den spinkle 
handling giver sig også ud-
tryk i den benyttede skrift. 
Den svarer nemlig ganske til 
bogens indhold: bogstaverne 
har meget tynde streger (så-
vel grundstreger som hårstre-
ger), når man sammenligner 
med andre, kendte skrifttyper, 
hvilket desværre gør læsnin-

gen unødvendigt besværlig. 
Men måske er det også et ud-
tryk for romanens grundstem-
ning: Livet er for det meste 
ikke særligt livsbekræftende.

Anne Cathrine Bomann: 
Agathe. Forlaget Brændpunkt, 

2017
 

Lille roman om ensomhed og kærlighed

Røde Kors Hovedstaden har i 
foråret sat sig for at fortælle 
om krigens regler til skoler 
og eleverne
Må du skyde en soldat, som 
sidder på toilettet? Eller må 
du bombe i et bebygget om-
råde?

For et par timer var Amager 
Lilleskole fyldt med krudt og 
kugler. Men det var fiktive 
kugler, da frivillige fra Røde 
Kors Hovedstaden besøgte 
Amager Lilleskole og fortalte 
om, hvad soldater må og ikke 
må, når krigen raser.

Krigens rædsler er i de se-
neste år blevet udpenslet 
med bombninger af hospi-
taler i Syrien, tusindvis af 
dræbte og millioner af syrere 
på flugt. Derfor har Røde Kors 
Hovedstaden iværksat en ak-
tivitet, som sætter fokus på 
de internationale spilleregler 
for krigsførelse.

Gratis for alle

Gennem gratis foredrag på 

skoler på Amager og i resten 
af København udbreder frivil-
lige fra Røde Kors kendskabet 
til krigens spilleregler.

Tilbuddet er målrettet alle, 
fra folkeskoleklasser og gym-
nasier til foreninger og orga-
nisationer.

For selvom bomber kan vir-
ke som en fjern virkelighed i 
Danmark, er det vigtigt at vide 
og forstå reglerne for krig er.

- De voldsomme ting i ek-
sempelvis Syrien kan få os til 
at tvivle på den humanitære 
folkeret. Men det viser netop, 
hvad der sker, hvis krigens 
regler ikke bliver fulgt. Store 
flygtningestrømme er bare 
en af de konsekvenser, som 
påvirker os i Danmark. Vi har 
mere brug for krigens regler 
end nogensinde. Derfor er det 
vigtigt, at så mange som mu-
ligt får en forståelse for, at det 
er muligt at mindske lidelse i 
krig, siger aktivitetsleder for 
den nye gruppe, Anne-Kristi-
ne Moody Jakobsen.

Positiv modtagelse

Frivillige fra Røde Kors har 
allerede været ude på flere 
skoler og gymnasier, og reak-
tionerne har været positive.

- Der har været en rigtig 
god respons og tilfredshed og 
jeg har oplevet nysgerrighed 
og fået mange gode spørgs-
mål fra eleverne, fortæller Ju-
lie Anna Eskesen, teamleder i 
Røde Kors Hovedstaden.

- De har blandt andet spurgt 
om, hvad konsekvenserne er, 
hvis man ikke følger reglerne? 

Hvorfor nogle våben er til-
ladte og andre ikke? Hvorfor 
forbyder man ikke krig? Det 
er svære, men vigtige spørgs-
mål, og forhåbentligt kan vi 
være med til at give nogle 
svar og sætte nogle tanker i 
gang hos eleverne.

Med oplæggene får tilhø-
rende en introduktion til kri-
gens samt Røde Kors’ arbejde 
med at opretholde reglerne i 
verdens konfliktzoner.

- Jeg har fortalt om Gene-
vekonventionerne, Haagkon-

ventioner, forskellige typer 
af konflikter og de grundlæg-
gende principper i krigens 
regler. Derudover viser vi 
også film og laver dilemma-
spil, hvor eleverne selv skal 
forsøge at tage stilling svære 
spørgsmål, siger Julie Anna 
Eskesen.

Skoler, foreninger og andre 
interesserede er velkomne til 
at skrive til rkh.ihl@rodekors.
dk for mere information om 
foredragene.

tsp

Røde Kors udbreder krigens regler
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Anmeldelse af Søren Markvard  

Pia Rydahl er folkeskolelærer 
og gymnastikinstruktør i Hel-
singe i Nordsjælland, hvor hun 
har boet i 27 år. Det er der i og 
for sig ikke noget usædvanligt 
ved, men handlingen og miljøet 
i hendes debutroman Der brænder en 
ild fortæller om en barndom og op-
vækst under ganske andre forhold.

Pia Rydahl er nemlig vokset op 
på Holmegård Glasværk nordøst for 
Næstved, og for at hendes drenge kun-
ne forstå, hvordan det som barn var at 
bo i et hus uden bad og på kun 60 kva-
dratmeter, satte hun sig for at skrive 
en roman, der bygger på hendes egen 
opvækst og hendes egne oplevelser 
i det midtsjællandske i 1970ene og 
1980erne.

Miljøet er Holmegaard Glasværk, 
og hovedpersonerne er familien 
C h r i s t e n s e n : glasmageren Erik, 

k a n t i n e b e s t y -
reren Hanne og 
deres 8-årige 
datter Maja. Erik 
rammes af en 
hjerneskade, og 
sygdommen og 
den langsomme 
genoptræning 
får alvorlige 
konsekvenser 
for den lille fa-
milie.

 Der er in-

gen tvivl om, at Pia Rydahls egen op-
vækst langt hen ad vejen ligger til 

grund for handlingen i romanen. 
Hendes egen far blev nemlig 
også ramt af meningitis, og li-
gesom Erik i romanen ændrede 
hans personlighed sig også i 

uhyggelig grad.
Hvad det betyder for sammen-

holdet i familien, for Erik og for Hanne, 
men nok så meget for Maja, skal ikke 
røbes her, men beskrivelsen af den 
8-årige pige og hendes klare fornem-
melse af, at hun må tage affære og 
ændre sin fars sygdom, er gribende 
skildret.

Romanens første del udspiller sig 
i årene 1978-1980, hvor vi hører om 
farens sygdom og familiens proble-
mer. Anden del foregår i slutningen 
af 1980erne, hvor Maja flytter hjem-
mefra til København, og hvor vi følger 
hendes videre skæbne i hovedstaden 
med afstikkere til Holmegaard, hvor 
resten af familien stadig bor med hver 
deres byrde af uløste vanskeligheder.

Pia Rydahls debutroman er indstil-
let til 2 priser: Bodil og Jørgen Munch 
Christensens debutpris, som er Dan-
marks største debutantpris samt Bog-
forums debutpris, som uddeles på 
Bogmessen her i efteråret.

Og så må det bestemt ikke glem-
mes, at Der brænder en ild udover 
skildringen af glasværksfamilien og 
deres indbyrdes forhold også rummer 
præcise beskrivelser af arbejdet og 
dagliglivet på et glasværk, noget som 

mange amagerkanere vil vide at sætte 
pris på, måske især de, hvis familie har 
arbejdet på Kastrup Glasværk, hvad 
enten det nu har været som glasma-
ger, som hyttemester eller som hyt-
tedreng.

Pia Rydahl: Der brænder en ild. 
Forlaget Brændpunkt, 2017

Pia Rydahl er vokset op på 
Holmegård Glasværk nordøst for 
Næstved og kender til livet omkring 
et glasværk som apropos var ejer af 
kastrup Glasværk i flere perioder - og 
endte med at lukke det.

Skæbner fra Holmegaards Glasværk

GRATIS 
HØRETEST

FÅ EN

PÅ DIT APOTEK

Tårnby Apotek • Tlf. 32 50 06 17
Tårnby Torv Apoteksudsalg • Tlf. 32 50 68 46 
Eller find din nærmeste DIN HØRELSE  
butik på www.dinhoerelse.dk

DIN HØRELSE tilbyder en gratis og 
uforpligtende høretest på:

Tårnby Apotek
Tirsdag d. 6. juni kl. 9.00-15.00

Tårnby Torv Apoteksudsalg
Mandag d. 12. juni kl. 9.30-15.00

Høretesten foretages af vores erfarne 
hørespecialist og tager kun ca. 10 min.

BESTIL TID  ELLER  KOM BARE  FORBI

Vi bager med rent mel i posen
Rugbrød bagt med 100% økologisk rugmel - uden 
hvedemel • Vi forhandler brød og kager uden 
gluten fra NO GLUTEN

Sommer Nyhed
nyd frisk rørt Italiensk is, vaffel eller 
i bæger • lille is 20,- • stor is 30,- 

tag med hjem is • 1/2 l 49,- • 1/1 l 90,- 
Fra kl. 11.00 hver dag  

Sommer friske jordbær tærter kun 89,- 

Husk... vi har madbrød og flutes til 
sommer grillen

Bestillinger på fest- og 
bryllupskager

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

Garanti 

for god is

700.000 kroner 
til amager-
foreninger
.... men på den anden side kom-
munegrænsen

Foreningslivet på Amager har net-
op modtaget knap 700.000 kroner, 
da Kultur- og Fritidsudvalget i Kø-
benhavns 

Kommune uddelte den særskil-
te pulje til mindre renoveringspro-
jekter, som er en del af Klubhus-
puljen 2017.

Pengene er på Amager fordelt 
mellem Fribytterne Søgruppe 
(hytte til seniorspejdere og var-
mepumpe),  Fremad Amager (nye 
vinduer i klubhus), Olympia 1921 
(udskiftning af utæt tag), Kløver-
markens Tennisklub (renovering af 
indkørsel) og Amager Motorcross 
Klub (ombygning af nyerhvervede 
pavilloner til klubhus).

I alt er der uddelt næsten 1,8 
millioner kroner til foreningslivet i 
hele København. Der var dog søgt 
om 3,6 millioner kroner.

tsp

Lørdag 
d. 3. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2017

X
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Noget at gå til hele sommeren

2. marts –
 5. juni 2017

FRI ENTRÉ

DEN 
SORTE 
SKOLE
Fyns Grafiske  
Værksted 40 år

www.kastrupgaardsamlingen.dk

Kastrup Søbad er ved at blive gjort klar til 
badesæsonen 2017 

Tekst og foto: Josephine Bojang.
Der er blevet repareret på nogle at pælene i vandet og 
der er blevet gravet sand ud, en ikke helt lille operation 
som blandt andet involverede en flydende kran.

For alle der har lyst til at kaste sig i vandet fra Ka-
strup Søbad er der bemanding fra 1. juni, mens toilet-
terne ved Søbadet åbner 1. maj

Kastrup Søbad
Ved Søbadet kan du læse om Kastrup Søbad og hvornår 
der er opsyn og adgang til omklædningsrummene. Se 
også faktaboks her på siden.

Badende opfordres til at være opmærksom på de 
lokale forhold og følge de generelle baderåd, som frem-
går af skiltningen ved søbadet.

Ophold på søbadet
Søbadet kan på grund af hærværk desværre kun benyt-
tes uden for åbningstiderne i begrænset omfang.

Der vil dog ikke være adgang til omklædningsrum-
mene.

Toiletbygningen er lukket i perioden 15. september 
til 1. maj.

Kastrup Søbad, omklædningsrum og toiletbygning er 
handicapvenlige.

Der er gratis adgang til Kastrup Søbad, men badning 
og færdsel er på eget ansvar.

Pas godt på anlægget, så det er rart at komme igen.

 

Åbningstider hvor der er opsyn ved 
søbadet/omklædningsfaciliteter 

Måned  Hverdage Weekend/ 
    helligdage
Juni  15.00-1800 11.00-18.00
Juli  11.00-20.00 11.00-20.00
August  15.00-20.00 11.00-20.00
1.-15.Sept. 15.00-20.00 11.00.20.00

Kastrup Søbad er klar til sæsonen

Sommersjov 
- Tårnby Kommunes Sommeraktiviteter
Sommersjov 2017 går snart i gang og der vil være ak-
tiviteter for kommunens børn og unge i rigtig mange 
klubber og i diverse foreninger. 

Programmet er delt ud på alle kommunens folke-
skoler og kan også ses på www.us.taarnby.dk under 
Sommersjov 2017. 

I år vil der blandt andet være aktiviteter som ten-
niscamp, badmintoncamp, kajakroning & kajakpolo, 
svømmeskole, selvforsvar, karate, luftakrobatik, åben 
svømmehal, FDF-dag med spejderne, Krea-kirke og 
meget mere. 

Tårnby Ungdomsskole byder traditionen tro på en tur 
til Zoologisk Have samt udflugt til Bonbon-Land. Herud-
over arrangerer Ungdomsskolen også Fangerne på for-
tet på Kongelundsfortet, den store bagedyst, Sommer-
dancestudio og thaiboxing. 

På Kulturzonen vil der i samarbejde med Naturskolen 
være diverse aktiviteter som f.eks. Kranieværksted, 
cykelværksted og rollespil, og Naturskolen har også 
igen i år en hel uge med ”Naturoplevelser i det blå og 
grønne”. 

Klubberne i Tårnby deltager som altid med en masse 
sjove ting på programmet.  Igen i år vil Klub Tårnby 
være at finde i ”Sommer på stranden” i uge 27 og 28, 

hvor de har lejr ved Sneglen ved siden af iskiosken i 
Amager Strandpark. Om dagen er alle børn fra 3. – 6. 
klasse velkomne fra kl. 10-17, og om aftenen vil der 
være ”Ungdomsklub på stranden” fra 7. klasse og opef-
ter samme sted fra kl. 17-22. 
Tilmelding åbner 22. maj på Tårnby Ungdomsskoles 
hjemmeside www.us.taarnby.dk eller på tlf. 3250 1751. 
Tilbuddet kan benyttes af alle børn og unge, der er bo-
siddende i Tårnby Kommune og/eller går i en af kom-
munens folkeskoler. 

TÅRNBY KOMMUNE

SOMMERSJOV 2017

SE HOLDENE FRA D. 17. MAJ
TILMELDING FRA D. 22. MAJ

PÅ WWW.US.TAARNBY.DK

-AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE 
BOSIDDENDE I KOMMUNEN OG/ELLER GÅR I EN AF KOMMUNENS FOLKESKOLER. 

Strandhåndbold
Endnu en gang er der strandhåndboldstævner på 
Amager strand, Italiensvej med over 100 deltagen-
de hold arrangeret af CIK.

Her er det elitespillerne under DHF og U9-U12 
under HRØ. CIK/Team Amager deltager selvfølgelig 
både med ungdoms- og voksenhold. 

Stævnerne starter kl. 9 og arrangørerne forventer 
over 1000 deltagende og publikummer. 
Lørdag 17. juni er det breddestævne. 

INFO:  
www. CIK-teamamager.dk  
Strandhåndboldstævner 10. - 11. og 17. juni.

Foto Bolette Agerschou
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Naturcenter Amager
Åbningstider i Friluftshuset 
2017
6. jan. – 26. marts: 
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16

1. april - 30. juni:  
Hverdage: 9-15. Weekend/ helligdage: 10-17 

1. juli – 13. aug.: 
Alle ugedage 10-17

14. aug. – 22. okt.: 
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-17

23. okt. – 30. nov.: 
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16 

2. dec. - 17. dec.:  
Weekender: 10-16

Leg med LittleBits - for børn fra 8 år
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.
Fredag 9. juni kl. 15.30-17.30
 

Drømmefanger perlepladeri – alle er 
velkomne
Kom og lav din helt egen unikke drømmefanger med 
perler og fjer. Vi hjælper dig på vej med motiver og 

ideer, og du får alle dine perlepla-
der med hjem. Vi sørger for perler, 
fjer, plader og varme på strygejer-
net. Kom og vær med. Det bliver 
magisk! 
Torsdag 15. juni kl. 15.30-17.30

Lav din egen animationsfilm - for børn 
fra 6 år
Slip fantasien løs og lav din egen animationsfilm med 
“stop motion” teknikken. Du arbejder med din film i 
forskellige faser - idé, produktion af baggrunde/figurer 
og endelig optagelse. Vi sørger for alle nødvendige 
materialer, men du er velkommen til at medbringe 

egne figurer, som du kan bruge i filmen. Små figurer 
er lettest at arbejde med - det kan for eksempel være 
Lego-figurer.  
Mandag 26. juni kl. 13-15

Alle arrangementerne på Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter.
OBS: Alle workshops starter til tiden.

Workshops på biblioteket

 i juni, juli og august
Sankt Hans på Kulturzonen

Tag din familie og ven-
ner med til en hyggelig 
aften med musik, grill, 
aktiviteter, bålhygge 
og snobrød, båltale og 
selvfølgelig Midsom-
mervisen.

Program:
Kl. 18.00-20.00 Aktiviteter for hele familien
Køb et klippekort til 20 kr. og prøv kræfter med fløde-
bolle-, dåsekast, sækkeløb, popcorn, ballondart, sno-
brød samt fællesmaleri
Kl.19.00-20.00 Tårnby Musikskoles orkester HOT spiller 
numre fra repertoiret
Kl. 20.00 Båltale ved Winnie Sørensen, formand for 
Kultur og Fritidsudvalget
Bålet tændes, og vi synger Midsommervisen
Kl. 20.45 Tårnby Musikskoles lærerband spiller op
Fredag 23. juni kl. 18-22 - gratis adgang Kulturzonen, 
Nøragersmindevej 90.

Sommerferieaktiviteter på 
Kulturzonen
Kulturzonen slår dørene op for kreativitet og udfordrin-
ger i uge 26, 27 og 31.
Der er alt fra snobrødsbagning, rygning af mad og fod-
bold/rundbold til træsnitteri, insekthotel, kranieværk-
sted, luftakrobatik og cykel-pimpning samt rolle- og 
brætspil på programmet.
Tilmelding senest 6. juni på www.us.taarnby.dk, 
Sommersjov.

Udendørs krea-dage i uge 26
Onsdag 28. juni til fredag d. 30. juni kl. 10-16

Der tændes bål, fyres 
op under grillen, og vi 
bager snobrød m.m. 
Kl. 10.30-13.30 kan du 
hjælpe kokken Jakob 
med at ryge mad.
Udendørs hygge med fx 
rundbold og fodbold.

Træsnitteri - gå i Emils fra Lønnebergs 
fodspor - Onsdag kl. 10-15

Snit små legeredskaber eller 
instrumenter af frisk træ.

Byg dit eget insekthotel - Torsdag kl. 10-15

Hotellet er et kunstigt skabt habitat, som er et godt op-
holdssted for insekter.

Kranieværksted - Fredag kl. 10-15

At samle hoveder fra døde dyr, koge dem, pille kødet af, 
vaske hjernen ud og blege knoglerne er grænseover-
skridende ulækkert - men du får pragtfulde kranier ud 
af det og lærer en masse om anatomi.

Luftakroatik og pimp din cykel i uge 27
Tirsdag d. 4. juli til torsdag d. 6. juli kl. 10-16

Vis din indre luftakrobat! - tirsdag og onsdag 
kl. 10-16

TEATER GLiMTs 
professionelle 
artister giver 
undervisning i 
moderne cirkus 
og fysisk teater. 
Du kommer til 
at arbejde med 
akrobatik, musik 
og dans.

Pimp og tun din cykel - torsdag kl. 10-16

Gør din cykel ekstra festlig 
og sommerklar. Vi tager på 
cykleskattejagt med en lækker 
picnic-kurv. Amager Skovhjæl-
pere stiller en cykelbane op, 
og du kan spille cykelfodbold, 
lave kunster og meget mere. 
En dag for hele familien!

Pris 30 kr. pr. person. Tilmelding senest 
28. juni.

Rollespil- og brætspilsdage i uge 31
Tirsdag 1. august til torsdag d. 3. august kl. 10-16

Rollespil – Troldeskatten  
- tirsdag kl. 10-16

Rollespilsakademiet tager alle 
deltagere - unge som gamle og 
uanset erfaring - ind i rollespillets 
magiske verden. Der skal byg-
ges sværd, trænes kampteknik 
og spilles ”Troldeskatten”. Du kan 
også købe, sælge eller bytte dig til 
rollespilsgrej.
Tilmelding senest 6. juli.

Brætspil – væk din indre gambler  
- onsdag og torsdag kl. 10-16 

Prøv spillene under kyndig vejledning af Daniel Dybdal, 
professionel brætspilsentusiast.
Klassiske brætspil: Ludo, Mølle og Dam, Skak, Bez-
zerWisser, Konsensus, diverse kortspil og lign.
Avancere brætspil: Settlers, Warewolf, Dead of Win-
ter, Ticket to Ride og lign. Der er turneringer, og du kan 
optjene point ved at prøve nye spil.

Åbningstider i sommerferien
Kulturzonen holder åbent kl. 10-16 i dagene med ferie-
aktiviteter i uge 26, 27 og 31.
Ferielukket i uge 28-30.

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

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

kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Noget at gå til i sommerferien
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Noget at gå til i juni

Biblioteket i juni
Erindringscafé - Markeder - omrejsende 
tivoli og cirkus

Vi elsker årstiden hvor 
der kommer markeder 
eller et omrejsende 
cirkus, men også de be-
givenheder har i årenes 
løb ændre karakter. 

Måske har du selv væ-
ret engageret i nogle af 
de arrangementer? 

Og måske har du et 
minde om en helt speciel 
begivenhed du vil dele.

Vi holder et kort oplæg om dagens tema krydret med 
fotos eller en lille film fra lokalarkivets samling, men 
ofte bringer historierne os vidt omkring til andre emner. 

Vi har også mulighed for at vise dine medbragte bil-
leder og andet på storskærm, hvis du vil illustrere din 
historie.
Tirsdag 6. juni kl. 14-16 på Tårnby Hovedbibliotek. Gra-
tis billetter.

Skændes du med din kæreste? - Sådan 
løser du konflikter i parforholdet
Foredrag ved Amalie Pedersen 

Vi kan alle komme i en konflikt og 
normalt starter en konflikt med en lille 
uoverensstemmelse, som udvikler sig 
til en større konflikt - alt efter hvor 
længe den får lov at leve. 

Ikke alle konflikter kan vi klare selv, 
men med en større bevidsthed om 
adfærd, krop og sprog kan vi klare 
mange ting.

Du kan lære at blive bedre til at 
skændes med din kæreste, hvis du 
får nogle værktøjer til at løse konflikterne.

Amalie er uddannet socialrådgiver og parterapeut og 
har arbejdet i mange år med at løse konflikter.
Onsdag 7. juni kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis bil-
letter.

En gåtur og en go´ historie
Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med an-
dre? Så kom med på en tur ad Hjertestien fra Vandtår-
net gennem Byparken til Hovedbiblioteket.

På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe el-
ler te, mens vi læser en historie højt.

Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Eng-
landsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til 
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. 

Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Mandag 12. juni kl. 14-15.30. Mødested: Rundkørslen 
ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien 
starter. Fri adgang. 

Cirkusskole - ved cirkus- og 
teaterkompagniet GLiMT

- for børn fra 8 år til 14 år
Vil du se, hvordan man laver cirkusakrobatik og måske 
ligefrem prøve selv?

Så kom og se de to artister, Lars Lindegaard Greger-
sen og Camilla Sarrazin fra cirkus- og teaterkompagniet 
GLiMT optræde med cirkusakrobatik - og lær selv hvor-
dan. Lars og Camilla vil undervise de børn, der møder 
op, i selv at optræde med cirkusnumre, så børnene kan 
slutte af med en lille opvisning for forældre og andre 
tilskuere. 

Fredag 30. juni kl. 14-16, Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris 20 kr. 

Mens Health Week 2017
Mand, find din indre vægtløfter 
frem! -  Styrketrænings 
Workshop 

Kom og 
få et 
indblik i 
styrke-
træning 
og hør, 
hvordan 
det let 
kan im-
plemen-
teres i 
hver-
dagen. 
Her får 
du også 

mulighed for at lære optimale teknik-
ker, så du kan komme i gang eller blive 
bedre til det, du allerede gør. Vi slutter 
af med et oplæg om kost i relation til 
styrketræning.

V/ Personlig træner, Morten Møller, 
Fitness World og stud. BA Ernæring & 
Sundhed, Mikkel Dueholm. 
Tilmelding: mjs.sf@taarnby.dk Tlf.: 
3076 0502 
Styrketrænings workshop. Mandag 12. 
juni Kl. 16.30–18.00, SundhedsCenter 
Tårnby

Fars store maddag
Fars Store Maddag er en ny national 
festdag, hvor fædre og børn over hele 
landet går i køkkenet sammen, laver 

dejlig mad og 
hygger sig.

Fars Store 
Maddag er 
for fædre og 
deres børn, 
der går i 2.-4. klasse. Hvis far ikke har 
mulighed for at komme, er det helt ok, 
at barnet følges med bonusfar, onkel, 
bedstefar, eller en anden mand – husk 
det er kun for mænd!

Sjove og dygtige undervisere sætter 
gang i køkkenløjerne og lærer jer seje fif 
og fiduser. I laver Fars Italienske Kødbol-
ler med Kærlighedssauce, og bagefter 
spiser I den lækre mad sammen med de 
andre skønne fædre og børn. 
Fars store maddag, tirsdag 13. juni 
kl. 16.20-19.00 i SundhedsCenter 
Tårnby,Kamillevej 4, 1.th

Tilmelding: Der er plads til 8 fædre og 
deres børn til Fars Store Maddag. Det er 
tilmelding efter først til mølle princippet. 
Tilmeldingen åbner 29. maj på tlf.: 3076 
0502 eller mail: mjs.sf@taarnby.dk. 

Info hos Sundhedskonsulenten på tlf. 
3076 0502. 

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller 
ved personligt fremmøde på et af Tårnby kommunes 
biblioteker. Ved arrangementer, der afholdes af AOF i 
samarbejde med Tårnby Kommunebiblio-
teker (mærket )købes billetter på tlf. 3251 
1495 eller via www.aof-amager.dk

Resterende billetter sælges ved indgangen.

INFO:
www.cyklingdenalder.dk
facebook.com/cyklingudenalder. 
Frivillighedskoordinator, Naomi Gur-
finkiel på ngu.sc.as@taarnby.dk eller 
3076 0525.

Alle rickshaws af huse
To år med Cykling Uden Alder 
og vind i håret

Af Naomi Gurfinkile, frivilghedskoordinator i 
Tårnby

Sidst i april fejrede det glædesspreden-
de cykelfællesskab Cykling Uden Alder 
4-års fødselsdag. Også lokalt i Tårnby 
var der noget at fejre – nemlig vores 
to første år med Cykling Uden Alder. 

Den vigtige mærkedag fejrede vi 2. 
maj, hvor mange cykler – rickshaws, 
duocykler, kørestolscykler og alminde-
lige 2-hjulede cykler kørte i karavane 
gennem byen med Traktørstedet på 
fælleden som mål. 

Vi mødtes på pladsen ved Tårnby 
hovedbibliotek - og der gik ikke mange 
minutter før café Lix og Kerner kom ud 
med et fad kager, de bød rundt til de 
glade cykelentusiaster - sikke en dejlig 
gestus.  

På traktørstedet stødte de sidste 

cyklister med passagerer til selska-
bet. Vi blev forkælede med kaffe og 
skøn rabarberkage og nød hinandens 
muntre selskab. En tur i bedste Cyk-
ling uden alder ånd, hvor frivillige 
rickshawpiloter og deres ældre naboer 
mødes til dejlige fællesoplevelser un-
der mottoet ”Ret til vind i håret”.

Få plads i cockpittet som pilot
Både piloter og passagerer glæder sig 
til flere dejlige fællesture. Hold øje 
på Tårnby Kommunes hjemmeside, i 
lokalaviserne og på facebook.com/cyk-
lingudenalder hvor vi annoncerer kom-
mende ture med Cykling uden alder.

I Tårnby Kommune har vi syv 
rickshaws fordelt på kommunens pleje-
hjem, på daghjemmet og i bolig orga-
nisationen Tårnbyhuse. 

Flere frivillige har allerede meldt sig 
på banen som piloter, men der er plads 
til flere. 
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Sankt Hans i Naturpark Amager 

– Hovedstadens mest børnevenlige bål.
Traditioner tro sender vi hekse og trolde til Bloksbjerg 
fra Naturpark Amager. Inden det store bål bliver tændt, 
vil viceborgmester Allan Andersen fra Tårnby Kommune 
(S) holde en båltale til ære for midsommeren. Det er en 
helt særlig oplevelse at se de gyldne flammer strække 
sig mod himlen - midt på hovedstadens smukkeste 
savanne, medens midsommervisen lyder. Bålet er for 
børn, derfor tænder vi det allerede klokken 20. 

Mange familier har fundet vej til Naturcenter Amager 

denne aften, så tag gerne madkurven med og del et af 
de mange bål med de andre gæster. Eller du kan se, 
hvad Traktørstedet har på grillen – www.traktoerstedet-
vestamager.dk
Sankt Hansaften fredag 23. juni 2017. 
kl. 19.30 velkomst ved Naturvejleder Jes Aagaard og 
båltale ved viceborgmester Allan Andersen fra Tårnby 
Kommune.
Kl. 20.00 Bålet tændes og midsommervisen synges

Virtual reality- på Naturcenter 
Amager i Kristi himmelfarts ferien

Med et par VR-briller på næsen kan du gå på ople-
velse i en vild udgave af dansk natur. Hvis du altså 
tør.  

- Vi glæder os meget til at byde besøgende her 
på Naturcenter Amager på en ekstra vild naturople-
velse. Selv om vi nok aldrig får elge, ulve eller vild-
svin i Naturpark Amager, så er der med VR-brillerne 
pludselig mulighed for at komme helt tæt på disse 
store dyr, siger Jes Aagaard, Naturvejleder i Natur-
styrelsen. 

Elg, ørn og ulve
Det er nemlig ikke småting, du kan møde, når du 
først har trukket VR-brillerne på. En stor elg komme 
tæt på, en ørn flyver hurtigt forbi henover græsset 
og et ulvekobbel jager og æder lige i nærheden. 
Torsdag 25. maj til og med søndag 28. maj. Natur-
center Vestamager. Alle dage kl. 11-16.

Fakta om ”Plads til det vilde”
• Virtual reality-oplevelsen ’Back to the Nature’ er 
en central del af Danmarks Naturfredningsforenings 
kampagne ’Plads til det vilde’, der handler om at 
vække befolkningens interesse for vild, dansk natur.
• I dag er det kun ganske få procent af den danske 
natur, der er egentlig vild i den forstand, at vi men-
nesker ikke blander os i den. Urørt skov og kyster-
nes vilde natur er gode eksempler.
• Over halvdelen af alle forsvundne, truede eller 
næsten truede arter er knyttet til skoven, og derfor 
anbefaler forskere minimum 75.000 nye ha urørt 
skov for at bremse tilbagegangen i biodiversiteten.

Natur og kultur til hele sommeren

Naturcenter Amager
Åbningstider i Friluftshuset 2017
6. jan. – 26. marts: 
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16

1. april - 30. juni:  
Hverdage: 9-15. Weekend/ helligdage: 10-17 

1. juli – 13. aug.: 
Alle ugedage 10-17

14. aug. – 22. okt.: 
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-17

23. okt. – 30. nov.: 
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16 

2. dec. - 17. dec.:  
Weekender: 10-16

På sommerens store særudstilling får de 
grafiske værker fra Kastrupgårdsamlingen 
besøg af glaskunst fra Glasmuseet Ebeltoft 
Sommerens særudstilling bliver et møde imellem to 
særlige kunstmuseers samlinger. Samtidigt er det et 
møde imellem kunstarter og materialer, som hver især 
har rødder i både den autonome kunst og i håndværket. 

Til et gæstebud fra Kastrupgårdsamlingen har Glas-
museet i Ebeltoft venligst udlånt en perlerække af 
dets samling af international glaskunst til udstillingen. 
Glasmuseet Ebeltoft er et aktivt og levende museum for 
moderne international glaskunst. Som det eneste spe-
cialmuseum i Danmark har museet som formål at vise 
og udvikle den moderne glaskunst. Museet har en sam-
ling af ca. 1600 værker skabt af 700 kunstnere fra 52 

lande. Det er et udvalg af denne samling, som denne 
sommer besøger Kastrupgårdsamlingen. 

Unik kunst i glas og i ramme
Som specialmuseum for moderne dansk grafik har 
Kastrupgårdsamlingen og Glasmuseet Ebeltoft en del 
tilfælles. De to kunstarter - glasset og grafikken – har 
en række fællesnævnere. 

Det kræver f.eks. et særligt værksted og indgående 
kendskab til selve håndværket, at skabe såvel grafisk 
kunst som glaskunst. Samtidig er glas og grafik kunst-
arter, som mange kender fra glasværker og tryk som 
genskabes og produceres i serier eller oplag. Men både 
Glasmuseet Ebeltoft og Kastrupgårdsamlingen arbejder 
med at præsentere værker, som indenfor deres genrer 

rummer unik kunstnerisk værdi - uanset om de skabes 
i oplag.  

På udstillingen I glas og ramme bliver de to kunst-
former præsenteret side om side. Den todimensionelle 
grafik i rammen mødes med den skulpturelle glaskunst, 
hvor indhold, farvespil og motiv skaber sammenhæng, 
medspil og modspil. 
Kastrupgårdsamlingen fra 15. juni 2017.
Ferniseringen 14. Juni kl. 19.00 i museets staklade. Alle 
er velkomne.

Særudstilling: I Glas og Ramme

Glas og grafik mødes side om side 
på Kastrupgård fra midt i juni, når 
værker af glas udlånt af Glasmuseet 
i Ebeltoft udstilles sammen med mu-
seets egne grafiske værker.
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TÅRNBY LOKALAFDELING
JUNI • 2017

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16 
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12
Bridge 
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag kl. 12.30-15.30 Bridge-undervisning 
Solgården, Nordmarksvej 90,Kastrup
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16 (fra september)
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16
Fotoworkshop, Biblioteket kamillevej 10
Mandag den 10. april. 8. maj. 22. maj kl. 14 -16
Handymænd og IT hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12 fra september
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 10-12 fra september
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt Lis: 23 11 32 81) fra september
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30 fra september
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej (Venteliste)
Onsdag.fra oktober (Kontakt Solvej) 
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 4 og 10 km. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km. 

Whist, Postkassen 
Tirsdag kl.12-15

LOKALAFDELINGEN 
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

SVØMNING, KASTRUP SVØMMEHAL
Til svømmerne på holdene tirsdag og torsdag:
I bedes snarest melde tilbage, hvis I ikke 
ønsker at fortsætte til næste sæson.Der er 
sidste frist for betaling af næste sæson fredag 
de 11. august 2017 på konto i Danske Bank 
reg.nr. 4183 konto 11798640 med oplysning 
om navn, holdnr. og medlemsnr. Prisen for 
sæsonen er kr. 300,- pr. person.Sæsonen 
begynder henholdsvis tirsdag den 5. september 
og torsdag den 7. september 2017. 

OPLEVELSESFERIE LESBOS 
27.8 TIL 3.9 2017

Dette er en ferieuge, hvor det sociale er vægtet 
højt, men hvor du også har tid alene, hvis du 
ønsker det. Afrejse den 27.8.17
Priser pr. person i delt 1-værelses lejlighed med 
balkon: fra kr. 5.595.
 Max og min. deltagerantal er 15 personer.
Du skal være selvhjulpen og kunne gå uhindret. 
Se turen i detaljer på kontoret. eller på :
www.sietam.dk 

GYMNASTIK
Vi mangler en person til at overtage et 
gymnastikhold om onsdagen fra kl.12. Er det 
noget for dig? Ring til Solveig 61 67 52 15

SAMTLIGE IT AKTIVITETER
IT-Undervisning PC 
IT-UndervisningiPad,iPhone,Tablet og
Smartphones (Appel, IOS, Android eller
Windows styresystem)
Ovenstående kurser starter først fra september
IT-Café, IT- og PC hjemmehjælp
Tid og sted: se under faste aktiviteter eller på 
hjemmesiden.

DEN NYE BESTYRELSE

Anne-Grethe Kragerup formand
Susanne Nyberg næstformand/sekretær
Bente Olofsen bestyrelsesmedlem
Karlo Havmand bestyrelsesmedlem
Bent Have bestyrelsesmedlem
Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem
Annette Gemynthe bestyrelsesmedlem
Karen Overgaard kasserer/1. suppleant
Jytte Larsen 2. suppleant
Anne Margrethe Walldén 3. suppleant
Lissi Bak Pedersen 4. suppleant
Gitte Henriksen 5. suppleant kontorleder  
Peer Bay 6. suppleant

Kontoret holder sommer lukket fra 
søndag den 18.juni 2017 til søndag den 
30.juli 2017.

"SPISE SAMMEN" 2017

I 2017 valgte Ældre Sagen Tårnby et "Spise 
sammen" arrangement den 29.4 i Postkassen.
Der mødte 87 deltagere, der  hyggede sig 
med en dejlig platte. Under spisningen blev 
der spillet populær musik og vist lysbilleder 
fra aktiviteterne i 2016. Som en del af 
arrangementet var der uddelt materiale til 
at foreslå opfølgende iniativer. Det gav flere 
interesante forslag, som bestyrelsen modtog og 
vil se nærmere på. Eventuelt hjælpe mindre 
grupper igang hvis man ønsker det

LÆSEVENNER
Afslutning på Løjtegårdsskolen.

Vores projekt læsevenner i år var for hele 4. 
klassetrin, så tre dage om ugen læste vi med to 
4.klasser, og jeg skal da lige love for, at de unge 
mennesker fik læst og fortalt os om deres liv, og 
spurgt os om vores. Et utroligt dejligt projekt, 
der mundede ud i nogle venskaber, som jeg 
tror, både elever og læsevenner lever lang tid 
på. Som afslutning på projektet inviterede vi 
elever og læsevenner fra sidste år, til sammen 
med os at deltage i Danmark spiser sammen, så 
vi nød dejlige sandwich og sodavand som tak 
for i år og alle glæder sig til næste år.

CYKLING

Vi griller på "Viben" 26. juni
Grilkul 5 kr. som afregnes på stedet.
Vi starter fra røde port p-pladsen 
Finderupvej kl.10.00

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13 
Besøgstjenesten
kontakt til bisidder
Vågetjenesten
Aflastning af demensramte familier
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Gudstjenester
Maj    
Søndag 28.  kl. 10.00 6. s. e. påske Johs. 15,26-16,4  Julie Aaboe

Juni    
Søndag 4.  kl. 10.00 Pinsedag Johs. 16,16-22  Martin Herbst
Mandag 5.  kl. 11.00 2. pinsedag fælles gudstjeneste på 5’Øren  Amagers præster 
Søndag 11.  kl. 10.00 Trinitatis Johs. 3,1-15  Martin Herbst
Torsdag 15.  kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus  Julie Aaboe
Torsdag 15.  kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé  Julie Aaboe
Søndag 18.  kl. 10.00 1. s. e. trin. Luk 16,19-31  Julie Aaboe
Søndag 25.  kl. 10.00 2. s. e. trin. Luk 14,16-24   Martin Herbst

Juli    
Søndag 2.  kl. 10.00 3. s. e. trin. Luk. 15,1-10  Julie Aaboe

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

gennemgås Josef Tømrers Historie.
Torsdag 1. juni kl. 19.30

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
- ved Ole Reuss Schmidt

Kom og vær 
med til en 
stemningsfuld 
musikandagt 
i kirken. 
Med musik 
og læsninger 
reflekterer vi 
over skriftens 
ord ud fra et 
moderne og 

personligt perspektiv. En rolig stund i kirken 
med tid til eftertanke. Efter andagten nyder 
vi fællesskabet over en kop kaffe m.m.  
Tirsdag 6. juni kl. 10.00

Om demens, ved Nina Riishøj 
Poulsen, Tårnby Kommune

Demenskoordinator Ninna Riishøj Poulsen 
fra Tårnby Kommune fortæller denne 

En grønnere kirke, en grønnere verden
Klimaforandringer er et ord, der optræder 
oftere og oftere i medierne. Polerne 
smelter, isbjørnene går trange tider 
igennem, høsten slår fejl, og det der er 
værre. Der er efterhånden ingen tvivl om, at 
klimaet er ved at ændre sig. Det kan virke 
både uoverskueligt og som så uoverstigelige 
problemer, at man får lyst til at stikke 
hovedet i busken og håbe på, at det går væk 
eller at nogle andre tager sig af det.

Men sådan er livet jo sjældent, og de 
færreste problemer skrumper ind, ved at 
man ignorerer dem. Sådan er det også med 
klimaforandringerne. Klimaforandringerne 
kræver, at vi alle åbner vores øjne og tager 
stilling og gør en forskel. 

I Korsvejskirken har vi længe arbejdet på at 
blive mere miljøbevidste. Det har vi blandt 
andet gjort både gennem forkyndelsen, 
gennem at servere bæredygtig og økologisk 
mad til de små, når vi har vores månedlige 
Ulvetime, samt gennem anlæggelsen af en 
økologisk køkkenhave. 

Men også i forkyndelsen og i undervisningen 
af både minikonfirmander og konfirmander 
er klimaet nu blevet en del af undervis-

ningen. Hvorfor kunne 
nogle spørge? Hvad har det 
med kirken at gøre? Det 
har med kirken af gøre, 
dels fordi vi inden for et 
til to årtier kommer til at 
opleve en global krise pga. 
klimaflygtninge, dels fordi 
det er Guds skaberværk, 
vi ødelægger. Uanset på 
hvilken side af læren om 
evolutionsteorien, vi nu 
står, kan vi vel alle som 
én blive enige om, at vi er 
i gang med at ødelægge 
Guds natur, og det i en 
sådan grad, at det udgør 
en alvorlig risiko for 
både dyr og menneskers 
fortsatte tilstedeværelse på kloden. 

Vi er alle nødt til at tage stilling, også i 
kirken. Derfor er vi nu mere målrettet 
begyndt at efterleve og arbejde hen imod 
nogle af de krav, der skal opfyldes for 
at blive certificeret som ”Grøn Kirke”. 
Vi arbejder ligeledes på i efteråret at 
kunne sætte et langt større fokus på 
klimaforandringerne og følgerne deraf, 

dels ud fra et kristent perspektiv, dels for 
også at blive en del af samfundsdebatten 
og det arbejde, der allerede er i gang fra 
kommunal side, således at vi kan løfte i flok.
 
I denne problemstilling spiller I alle en rolle 
og selv den mindste ændring gavner.

Rigtig god sommer.
Julie Aaboe, sognepræst

Aktiviteter - Juni



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
N

I 2
0

1
7

 2
5

Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.  
Fredag er fridag.

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

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

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

Alpha-kursus i Kristendom 

Korsvejskirken inviterer til Alpha-kursus 
med opstart 29. august 2017. Alpha er et 
kursus for de, der er nysgerrige og gerne 
vil vide mere om, hvad kristendommen er.
Alpha er for dig, der vil undersøge de 
dybere spørgsmål i tilværelsen og som 
kunne tænke sig at lære noget mere 
om den kristne tro. Alpha er bygget op 
over 12 sessioner, 12 tirsdage frem til 
slutningen af november + en hel lørdag. 
Vi begynder hver aften med et fælles 
måltid.
Hver uge er der et oplæg om et emne 
ved forskellige oplægsholdere, og efter 
oplægget sætter man sig i grupper og 
taler om indholdet af oplægget. Vi 
afslutter hele forløbet med en Alpha-
fest, hvor I, som deltager, kan invitere 
en ven med, som kan have interesse i at 
deltage på næste Alpha.
Deltagelse er gratis. Tilmelding til 
kirkekontoret på tlf. 3251 7424 senest 
den 1. august 2017.

Se det endelige program på  
www.korsvejskirken.dk

eftermiddag om forskellige sider af 
demenssygdom. Hun kommer bl.a. ind på, 
hvad en demensdiagnose dækker over, de 
mest almindelige demenssygdomme og 
hvilke tegn man skal være opmærksomme 
på. Nina Riishøj fortæller også, hvordan 
man bedst hjælper den demensramte og 
deres pårørende, og hvilke tilbud der findes 
i Tårnby kommune. 
Korsvejstræf, onsdag 7. juni kl. 14.00

Informationsmøde - Konfirmation 2018
Vi holder informationsmøde for 
konfirmander, der skal konfirmeres i 2018. 
Konfirmander og forældre kan komme 
sammen og blive klogere på, hvad der skal 
ske omkring konfirmationen det kommende 
års tid. 
Torsdag 22. juni kl. 19.00
 

Crossroad Gospel - sommerkoncert
Kom til sommerkoncert 
og lad dig inspirere af 
det livsbekræftende, 
aktive gospelkor, der lover 
underholdning og sang så 
taget letter. 
Entré 50 kr. (over 16 år). 
Der vil være salg af vin, 
vand og lotteri. 
Dørene åbnes kl. 19.00. Vi 
glæder os til at se jer alle.
Onsdag 14. juni kl. 19.30

Kammerkoret Euphonia 
- Sommerkoncert og cd-
release 
Den traditionelle sommerkoncert med 
Kammerkoret Euphonia under ledelse af 
organist Ole Reuss Schmidt. 

Sommerkoncerten markerer i år også, at 
Kammerkoret Euphonia udgiver en cd med 
musik af den tyske renæssancekomponist 
Melchior Franck. 

Efter koncerten er der reception - alle er 
velkomne.  

Mandag 12. juni kl. 19.30
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Gudstjenester

Maj
Lør 27.   Dåbsgudstjeneste     11.30 & 13.00 Nielsen
Søn 28.   Konfirmation      10.00 Risum 
    

Juni
Søn 4.   Højmesse Pinsedag      10.00 M. Hansen
Man 5.   Højmesse Anden pinsedag     10.00 Nielsen
Tors 8.  Aftengudstjeneste      19.30 Nielsen
Lør 10.  Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn 11.  Højmesse og sognedag      10.00 M. Hansen
Søn 18.  Højmesse 1.s.e.t.      10.00 Risum
Lør 24.  Dåbsgudstjeneste      11.30 Nielsen
Søn 25.  Højmesse 2.s.e.t.      10.00 Nielsen

Juli 
Søn 2.  Højmesse 3.s.e.t.      10.00 Risum
Søn 9.  Højmesse 4.s.e.t.      10.00 Nielsen

Fejlen er min
Til et bryllup for ikke så længe siden 
dukkede bruden op i verdens mest 
gennemsigtige brudekjole, med dyb 
nedskæring og virkeligt store bryster, hun 
var vist helt klar over opmærksomheden 
hun fik, det var vist meningen, man 
skulle se det hele, og det gjorde 
menigheden vist, målt på de store øjne, 
jeg prøvede at holde tonen og lægge 
vægten på ordene og ikke på… men så 
knælede brudeparret ved alteret og jeg 
foldede hænderne lige foran dem, og 
kiggede som man jo gør, når man beder, 
ned, lige ned. Det gik ok til vi nåede til 
giv os i dag vort daglige brød, det blev 
til i min mund, giv os i dag vort daglige 
bryst. Aldrig har min hvide præstekrave 
været skærm for så rødt et ansigt, og 
sjældent er jeg blevet grint så godt af, 
også af brudeparret. 
Det var et godt bryllup. 
Det var også et godt bryllup, dengang da 
bruden snublede og faldt ned i skødet 
på forloveren, med hovedet først, og 
det hvor brudgommen besvimede og vi 
måtte smide alterbuketvandet i hovedet 
på ham. Det var også en fremragende 
begravelse dengang afdødes bror var så 
fuld men stadig insisterede på at holde 
tale. Det var den sjoveste tale, jeg har 
hørt i en kirke. Alle endte rundt omkring 
kisten og vi drak gammel dansk og 
skålede for afdøde, og afdødes bror.
Fejl er godt. Ikke dem som ødelægger 
livet. Men alle de andre. Lars Von Trier er 
ved at lave en ny film, han har et motto 
stående på sit arbejdsbord; husk og sjusk. 
Det kan jeg godt lide. Det minder om 
Jørgen Leths ord; det eneste perfekte er 

det uperfekte. En sætning som p6 beat 
radiovært Mikael Simpsons må have gjort 
til sit motto om aldrig at være forberedt, 
et motto jeg mener, han har stjålet fra 
mig. Hvis alt går som vi har planlagt 
det, kommer vi aldrig til at sige noget 
nyt, så kommer jo kun det frem, vi i 
forvejen havde forberedt os på at sige. 
Nick Cave siger meget klogt et sted, at 
når han virkelig forstår en sang, mister 
han interesse for den, sangen lukker sig 
for ham, og den kan ikke længere give 
ham noget nyt, han ikke vidste, han 
kunne tænke. Min gamle praktikpræst 
inde fra København var en virkelig god 
præst. Jeg var meget betaget af, hvordan 
enhver gudstjeneste forløb som den 
skulle. Jeg tænkte, det kommer jeg aldrig 
til at lære. Men jeg lærte så også, hvordan 
hun planlagde alt ned til mindste detalje. 
Selv regibemærkninger havde hun lært 
sig. Det skal bare køre, sagde hun, vi må 
ikke lave fejl. Senere fortalte hun mig 
hvor stort et pres, hun synes det var med 
de kirkelige handlinger. Hun havde ikke 
længere en glæde ved dem. Og endte 
med at være træt af sit arbejde.
Kontrol er egentlig et forsøg på at frigive 
energi og glæde. Hvis man har så meget 
styr på tingene, kan man bedre være fri 
i dem. Bilder man sig ind. Men kontrol 
avler ikke andet end mere kontrol. 
Til sidst i hendes embede stod min 
praktikpræst med ritualbogen og læste 
velsignelsen. Hun havde sagt den flere 
tusinde gange, kunne den i søvne, en dag 
kludrede hun i den, derefter hang hun 
fast ved bogen i frygt for at begå samme 
fejl.

Det kan være I er uenige, men jeg holder 
mere af tilstedeværelse med fejl end en 
fraværende optagethed af at undgå fejl.
Vi skal lave nogle flere fejl (du er godt 
i gang, må I gerne tænke om denne 
retfærdiggørelse af mig selv) men er det 
ikke rigtigt; frygten for at fejle dræber al 
glæde? Jeg synes, vi bør give hinanden 
en hel parkeringsplads til at fejle. Gud 
åbenbarede sig ikke på jorden for at 
lykønske os med vores fejlfrie præstation 
men for at tilgive os vores fejl.
Det er menneskeligt at fejle. Det skrev 
allerede Cicero. Jeg vil sige, at hvis vi ikke 
giver andre plads til at lave fejl, gør vi det 
umuligt for dem at være menneske.
Og så er det blevet forår. Og som I har 
lært; forår er en øvelse i udødelighed 
(Thoreau), sig lige den sætning højt, og 
Vor Herre har indskrevet opstandelsens 
løfte, ikke kun i bøger, men på hvert 
eneste af forårets blade (Luther). Det 
bliver godt. Det kommer til at stikke af 
som Nørlund så smukt synger og en nat 
bliver det også sommer (Love Shop), 
og det hele får mig til at tænke på et 
digt af Strunge, som jeg til min egen 
overraskelse har genopdaget og synes 
bedre og bedre om, og som jeg nu vil 
give jer så godt som jeg husker det, det 
handler så vidt jeg kan se om at åbne sig 
for livet ved at give slip på sig selv, (en 
passede øvelse her i foråret der bliver til 
sommer);
Du træder gennem søvnen 
og åbner en dør til solen,
dér, ikke i dit eget lys,
bærer du kroppen strømmet igennem af 
blod
dér er du menneske nu
og du går for at finde din tid. 

Vi ses et sted,  
af Karsten M. 

Hansen
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JUNI 2017 
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd, men andre 
er også meget velkomne. Vi mødes ofte et par 
gange om måneden som regel den 3. torsdag til 
aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe. 

Derudover mødes vi til frokoster og 
udflugter. Så er du blevet alene, eller har 
du på anden måde fået tid og lyst til socialt 
fællesskab efter gudstjenesten, så kom og vær 
med. Vi vil gerne lære dig at kende og har tid 
til at lytte til dit liv og dine problemer. 

Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.  
I juni mødes vi: 
• Mandag 5. juni – 2. pinsedag – til 
gudstjeneste kl. 10.00 og efterfølgende kaffe og 
brød.
• Torsdag 8. juni til aftengudstjeneste og 
efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne.
• Tirsdag 27. juni til Bakketur. Vi mødes 
på Tårnby Station kl. 11.15 og tager toget 
til Bakken, hvor vi spiser frokost og senere 
drikker kaffe. Tilmelding ikke nødvendig. 
• Noter også allerede nu sommerudflugt søndag 
23. juli efter gudstjenesten med frokost i 
Allékroen. Tilmelding ved forårsmiddag.                                

Gudstjeneste på plejehjemmet
Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet 
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100 torsdag 15. juni 
kl. 10.30 ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet 
på Irlandsvej fredag 30. juni kl. 10.50 ved 
Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger 
vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10.30. 
Gudstjenesten finder sted i Aktivitetens lokale.                  

FOR BØRN OG UNGE                                                                       
Babysang…
… er slut for denne gang,  men vi starter igen 
til efteråret. Du kan ringe og høre nærmere hos 
Ida Nielsen på 3250 4186 eller skrive på idni@
km.dk  

Babysang er et tilbud til forældre på barsel. 
Vi synger og danser, lærer sange og salmer, 
nogle med fagter til. Det er gratis at deltage i 
Babysang, men da der er stor efterspørgsel, vil 
vi gerne have afbud, hvis du har tilmeldt dig, 
og alligevel ikke kan deltage.

Børnegudstjenester 
Dåbsgudstjenesten lørdag 24. juni kl. 11.30 
vil være tilrettelagt for mindre børn.  Alle er 
velkomne, også selv om de ikke skal til dåb.
Søndag 25. juni kl. 10.00 er der Sankt Hans 
gudstjeneste for børnefamilier. 

Indskrivning til konfirmation 2018
Nåede du ikke indskrivningen! Du kan stadig 
nå at blive konfirmeret i 2018, du skal bare 
henvende dig til en af præsterne.  
Elever fra Løjtegårdsskolen til Karsten Møller 
Hansen. 
Elever fra Nordregårdskolen til Ida Nielsen. 
Elever fra Amager Privatskole til Desirée 
Risum.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk
Husk også, at der lørdag 3. juni er 
Korsvejsmarked. Det foregår som altid på 
Grunden, Gemmas Allé og omkringliggende 
grønne områder.

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

Ønsker man for eksempel at benytte 
kirkebilen en søndag, skal man bestille den 
senest fredag kl. 12.

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.: 6184 2218, e-mail: 
pall349@hotmail.com
Kordegnekontor: 
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag 
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor: 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13 
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.



2
8

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

N
I 2

0
1

7

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

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Gospelkoncert
Dragør Gospel har som et egentlig etableret kor ikke mange år på bagen, men alligevel har vi formået at få 
et forholdsvist højt niveau med dygtige sangere og solister. Kom og vær med til en energifyldt eftermiddag i 
Kastrup Kirke. Gratis entre!

2. Pinsedag mandag 5. juni kl. 16 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3 

 
 

Pinse på Femøren
2. Pinsedag mandag 5. juni kl. 11 holdes en festlig pinse-familie-gudstjeneste 
på Femøren, Amar’ Strand med kirker på Amager. 

Gospelkoret Allsaints og børnekor fra flere af kirkerne deltager. Elever fra 
Lergravsparkens skole udstiller kunst på pladsen. 

Der er siddepladser, men man kan også tage stole eller et tæppe med, til at 
sidde på. Der serveres kaffe og småkager efter gudstjenesten. 

Se www.pinsepåfemøren.dk

Torsdag 22. juni kl. 19 inviterer vi endnu 
engang et tema ind i kirkerummet. Denne 
gang er temaet håb. Vi håber alle. Ja, hvad 
vi håber på, fortæller noget om os. Om vores 
personlighed og ønsker og hvem vi er. Håb 
er et markant tema i Biblen. Men det er også 
et gennemgående tema i litteratur, kunst og 
musik. Ved dialogandagten vil vi belyse temaet 
igennem eksempler fra Bibelen samt udpluk 
fra skønlitteraturens og musikkens 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 
deltagerne.

Håb – En dialog-andagt
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Tapas i det store rum
– med Bertel Haarder som oplægsholder til videre samtale, rundt om bordene i kirken med tapas og rødvin.

Hvad vil Bertel Haarder 
slå op på Folkekirkens 
kirkedør i anledning af 
Lutheråret og med udblik 
til Danmarks kanon, hvor 
en af de 10 grundværdier 
blev den kristne 
kulturarv?

Kastrup kirke får 
besøg af en kapacitet, 
hverken mere eller 
mindre. Bertel Haarder 
er dansk politiker og 
folketingsmedlem fra 
partiet Venstre. Han har 
været minister i flere 
regeringer, senest 28. 
juni 2015 - 28. november 
2016 som kultur- og 
kirkeminister i regeringen 
Lars Løkke Rasmussen II.

Bertel Haarder er en udpræget liberalistisk idépolitiker med rødder i det grundtvigianske højskolemiljø. Nogen 
anser Bertel Haarder for at være det borgerlige, intellektuelle fyrtårn, som lyser op i Venstre. Andre ser ham 
som en hidsigprop, og for andre igen er han et festligt menneske, som værner om det sociale fællesskab og 
altid har en lejlighedssang eller et haiku-digt i ærmet.

Vi glæder os til at lytte til Bertels oplæg med udblik til den Danmarkskanon, der 12. december 2016 blev 
præsenteret som vores fælles DNA. Øverst på listen finder vi velfærdssamfundet, herefter frihed, tillid og 
nederst på 10-pladsen den kristne kulturarv.

I 1517 gav det genlyd i hele Europa, da munken Martin Luther efter lang tids overvejelse, grundige studier af 
Biblen og mange universitetsforelæsninger, rettede en hård kritik mod den handel med afladsbreve, som var 
blomstret op i løbet af senmiddelalderen. De 95 teser er et radikalt opgør med den katolske kirkes ideer om, at 
mennesker med pengegaver og gode gerninger kan sikre sig et bedre liv efter døden. I nogle af teserne afviser 
Luther pavens mulighed for at tilgive synder og eftergive skyld. Den myndighed har kun Gud, fastslog Luther. 
Kirken skal blot forkynde om Guds tilgivelse. Det var de teser, der gav stødet til dannelsen af den lutheranske 
kirke. Hvilke teser sætter Bertel Haarder som afsæt til en ny retning for kirken af 2017, fem hundrede år senere 
end de første blev hamret op på kirkedøren i Wittenberg? 

Onsdag 7. juni kl. 19 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Det sker også i  
Kastrup kirke:

Maj
Søn. 28. maj kl. 11 
Højmesse ved Susanne 
Worm Steensgaard

Juni
Tors. 1. juni kl. 18  
Offentligt 
menighedsrådsmøde

Søn. 4. juni kl. 11  
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen

Man. 5. juni kl. 11 
Gudstjeneste på Femøren, 
Amager Strand

Man. 5. juni kl. 16 
Gospelkoncert

Ons. 7. juni kl. 19  
Tapas i det store rum med 
Bertel Haarder

Søn. 11, juni kl. 11  
Højmesse ved Susanne 
Worm Steensgaard

Søn. 18. juni kl. 11  
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen 

Tors. 22. juni kl. 19  
Håb - En dialogandagt

Søn. 25. juni kl. 11  
Sct. Hans gudstjeneste 
ved Susanne Worm 
Steensgaard og  
efterfølgende sommer-
frokost

Andagt hver  
onsdag kl. 12

Højmesse hver  
søndag kl. 11

Børnekor hver torsdag kl. 
15-16 indtil sommerferien

Se mere på

Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke

og hjemmesiden:  
www. Kastrup-kirke.dk

Sct. Hans 
– Hvem var manden?
I anledning af midsommer 
holder vi Sct. Hans gudstjeneste 
i kirkens gårdhave.

Her løfter vi sløret for, hvad Sct. 
Hans egentlig er!

Efterfølgende vil der være en 
hyggelig Sct. Hans frokost.

Søndag 25. juni kl. 11  
i Kastrup kirke, Kastruplundgade.
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60

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

DØDSBOBEHANDLING
-  Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte   
af dødsboer.
-  Eneste autoriserede bobestyrer med kontor  
 på Amager.
-  Kontakt os for en uforpligtende orientering.
-  Første møde er gratis.

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Skovtur. 1. juni. OBS. afgang kl. 9.45.
Sommerferie indtil torsdag 7 september, hvor vi 
mødes til 40års Jubilæumsbrunch kl.10.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Film, foredrag eller hygge onsdag 31. maj. 
Banko fredag 2. juni 
Banko fredag 9. juni 
Banko fredag 16. juni 
Sommer i Gedesby fra mandag 7. til mandag 14. 
august.
God sommer
Vi ses igen til banko fredag 25. august 2017

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

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

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s.6

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Høreforeningen holder ferie. Vender tilbage i 
september 2017.

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Skovtur til Peter Lieps Hus på Bakken 29. juni.
Sommerferie indtil 17. august

Diabetes foreningen
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjte-
gårdsvej. Hver mandag kl. 10.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S. 
Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 
5333. amager@bedrepsykiatri.dk 
Walk and talk. En gå-tur i lokalområdet med evalu-
ering og erfaringsudveksling. Tirsdag 20. juni kl. 19.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Banko tirsdag 6. juni
Cafemøde, vi hygger og ønsker hinanden god som-
mer
Sommerferie indtil tirsdag 15. august, hvor vi 
holder Lisbeths 75års fødselsdag.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

Nu kan man også synge 
sange i kirken efter Kirke-
sangbogen

Sangskrivere som Lars Lil-
holt, Anne Linnet, Sys Bjerre, 
Steffen Brandt og Teitur 
rykker ind i kirken med 
Kirkesangbogen, som Det 
Kgl. Vajsenhus har udgivet. 
Bogen rummer et bredt og 
varieret repertoire af både 
salmer og sange.

Ambitionen er at fremme 
sangglæden og forny, styrke 
og videreføre den danske 
fællessangstradition. Kirke-
sangbogen skal også op-
fylde behovet for et større 
og bredere repertoire i de 
danske kirker.

- Sangbogen er et nyt trin 
ind i virkeligheden. Her mø-
des salmer og sange. Her 

mødes forskellige genrer. 
Her er nyt og gammelt, dig-
tet og gendigtet, kendt og 
ukendt, siger biskop Peter 
Skov-Jakobsen, initiativta-
ger til Kirkesangbogen. 

- Jeg glæder mig til rejsen 
ind i dette nye land, hvor 
noget vil passe mig – andet 
udfordre mig. Jeg synes hele 
tiden øjnene falder ned over 
tekster, der taler og nynner, 
og jeg hører melodier, der 
ikke vil lade mig være i fred.

Redaktionsgruppen var 
igennem flere end 10.000 
salmer og sange, og kun 229 
slap gennem nåleøjet

De har digtet og  
komponeret

Nye samarbejder mellem 
sangskrivere, digtere og 
komponister er blevet ind-
gået på en række workshops 

henover de sidste tre år, og 
det har resulteret i en lang 
række salmer og sange af 
kunstnere som Jonas H. Pe-
tersen (Hymns from Nine-
veh), Dy Plambeck, Jonas 
Breum, Matti Borg og Mirian 
Due. 
Men redaktionen har også 
opsøgt og udvalgt ældre po-
esi af Jørgen Gustava Brandt, 
Tove Ditlevsen, Ole Sarvig 
m.fl. og bedt komponister 
skabe melodier til disse. 

Flere kendte nyere sal-
medigtere er også repræ-
senteret i Kirkesangbogen. 
Eksempelvis Lisbeth Smede-
gaard Andersen, Iben Krogs-
dal, Holger Lissner og Simon 
Grotrian. Hertil et udvalg af 
klassiske danske sange og 
et mindre udvalg af kendte 
engelsksprogede salmer og 
sange.

Sangbog supplerer salmerne
Den skulpturelle legeplads, 
Amagerarken, er halvvejs 
brændt. Uvist om den gen-
opbygges

Af Terkel Spangsbo

Skulpturen Arken ved Na-
turcenter Vestamager slap 
relativt billigt fra en brand 
en fredag sidst i april. Den 
populære legeplads er dog 
ikke brændt ned til grunden; 
Det er hækken (den bagerste 
del af et skib), der er forsøgt 
futtet af, så de øverste trin på 
dækket er sodede og utilgæn-
gelige.

En videooptagelse taget 
fra  en bygning i Ørestad vi-
ser den første rødudvikling 
øverst på dækket og ilden har 
derefter bredt sig nedad. Der 
er højst sandsynlig tale om en 
påsat brand. 

Branden har berørt mange. 

Naturvejleder Jes Aagaard, 
Naturstyrelsen i Køben-
havn fortæller, at der er over 
70.000 reaktioner på Natur-
center Vestamagers Face-
book.

Ydersiden er spærret af, og 
brædderne er pillet af, så det 
ser lidt skeletagtigt ud. Men 
resten er uskadt, og det skulle 
ikke volde enormt besvær at 
genskabe den stolte skude, 
skønner Tårnby Bladets ud-
sendte.

- Nu afventer vi en udtør-
ring af arealet, så vi i første 
omgang kan genopføre ski-
bets sider. Hvis vi får midler 
fra Naturstyrelsen centralt, så 
vil trappen inde i skibet også 
blive genopført, men det er 
ikke afklaret, fortæller Jes 
Aagaard til Tårnby Bladet.

Branden på Arken
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Amalie Dideriksen fra Amager Cykle 
Ring fik sin fjerde medalje for årets 
idrætspræstation

Af Terkel Spangsbo Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub

Borgmester Henrik Zimino kunne have 
genbrugt sin tale fra 2013, 2014 eller 
2015, da han ved idrætsforeningernes 
prisfest på Tårnby Rådhus i slutningen 
af april skulle overrække Tårnby Kom-
munes Æresmedalje for Idræt. Det var 
nemlig for fjerde år i træk, at Amalie 
Dideriksen igen står for den største 
idrætspræstation i 2016.

- Sidste år afsluttede jeg min tale 
med blandt andet at ønske Amalie al 
mulig held og lykke ved de kommende 
Olympiske Lege i Rio De Janeiro i Bra-
silien i august 2016, som Amalie på 
dette tidspunkt lige havde kvalificeret 
sig til, sagde Henrik Zimino.

- Amalie skuffede ikke, og som de 
fleste af os med spænding fulgte med 
i på skærmen fra Brasilien, så leverede 
hun en fantastisk præstation, og blev 
på banen ved legene en flot num-
mer fem i Omnium. Herudover gjorde 
Amalie sidst på året ”rent bord” ved 
danmarksmesterskaberne i banecyk-
ling, hvor hun blev firedobbelt Dan-
marksmester.  

- Amalie er en stor sportsudøver, 
en ukrukket, beskeden og sympatisk 
kammerat, som altid har tid til en snak 
med de andre ryttere, og som vi alle 
kan være stolte af. 

Henrik Zimino fremhævede også 
en af de største danske sportspræsta-
tioner i 2016, da Amalie Dideriksen i 
oktober måned blev den første danske 
verdensmester i landevejscykling no-
gensinde. Resultatet er en milepæl for 
dansk cykelsport i almindelighed og 
kvindecyklingen i særdeleshed.

Ildsjælene fra Basketballklubben 
Amager

- Anette og Claus Jensen er i sandhed 
ildsjæle. De fremtræder altid venlige 
og udadvendte, smiler, giver et hånd-
tryk, ja, man føler sig altid velkommen 
i Amagerhallen og godt tilpas i deres 
selskab, og alle i klubben ved hvem 
Claus og Anette er, sagde kulturud-
valgsformand Winnie Sørensen ved 
overrækkelsen af Tårnby Kommunes 
Idrætslederpris.

Claus Jensen er formand og har væ-
ret det i ca. 10 år. Forinden var han i en 
lang periode menigt bestyrelsesmed-
lem. Han har stort fokus på klubbens 
ungdomsafdeling og udviklingen af 

egne talenter. Derudover står udvik-
lingen af dansk kvindebasket hans 
hjerte nær. 

Anette Jensen er kvinden, der får 
hjulene til at dreje rundt i klubben, 
hun er den store drivkraft, hun er 
medlemsansvarlig og sørger for, at 
alle får betalt deres kontingent, hun 
er turneringslederen, der sørger for 
planlægning af alle kampe henover 
sæsonen, og så er den lille tut ”Side-
linjen” i Amagerhallen – kendt som 
den bedste tut i de danske basketball-
haller - Anettes hjertebarn. 

Anette og Claus Jensen er stort 
set til stede ved alle arrangementer i 
Amagerhallen, store som små og ud-
over den fantastiske indsats, de yder 
i BK Amager, har de begge tilknytning 
til Kastrup Boldklub, hvor de begge 
hjælper til, når der er behov - og så er 
Anette Jensen også lige medlemsan-
svarlig i Kastrup Boldklub.  

Fjerbold med de større

Jørgen Jørgensen, formand for Ka-
strup Tårnby Idrætssammenslutning, 
KTIS og KMB2010 (badmintonklub) 
havde æren at overrække prisen som 
Årets Fund til en af medlemmerne af 
hans egen klub, Matilde Cramer.

- Du har de sidste mange år ligget 
helt i toppen af din årgang. På trods af, 
at du i dag kun er 16 år, har du allerede 
opnået helt unikke resultater. Sidste 
sæson dominerede du suverænt din 
årgang og vandt blandt andet dame-
singlerækken i alle de U15 eliteturne-
ringer, du deltog i.

Det har betydet, at Matilde Cramer 
har fået mulighed for at rykke op i en 
højere årgang - nemlig U17-rækken.

- Og også her har du været med helt 
fremme i damesingle. Du indledte 
sæsonen med at blive udtaget af Bad-
minton Danmark til at spille en inter-
national turnering i Langenfeld i Tysk-
land i august. Her stillede du op i U17-
rækken (igen en årgang højere end 
hvor du hører til), og du endte med at 
vinde hele turneringen i damesing-le, 
sagde Jørgen Jørgensen.

- Så kun14 år gammel vandt du alt-
så en turnering, hvor en stor del af de 
bedste europæiske og danske spillere 
– i alderskategorien 15-17 år - deltog. 

- Det er super flotte præstationer, 
du har opnået på få år. Og når man 
tænker på, at du udover din daglige 
træning samtidig har et skoleliv, ven-
ner og familie at passe, så må din pas-
sion for idrætten være utrolig høj.

Omnium
Historisk set har omnium haft en række forskellige formater. Omnium blev 
genindført ved verdensmesterskaberne som et løb med 5 discipliner for 
mænd i 2007 og for kvinder i 2009. Det blev ændret i 2010 af Den Interna-
tionale CykelUnion, UCI, til at omfatte udskilningsløb og distancekørsel og 
det skete for at favorisere udholdenhedscyklister.

UCI definerer løbet således:

Afvikles over 2 dage.
1) Scratch løb (minder om 6-dages løb, hvor rytterne skal tage omgange for 
feltet)
2) Individuelt forfølgelsesløb 
3) Udskilningsløb
4) Tidskørsel 
5) Flyvende omgang (mod uret)
6) Pointløb

En sportslig milepæl fra Kastrup

Da priserne for idrætspræstationer blev uddelt onsdag 26. april på Tårnby 
Rådhus kom Amalie Dideriksen Amager Cykelring endnu engang på podiet 
for sit verdensmesterskab opnået i 2016. Her sammen med borgmester 
Henrik Zimino (S).

Idrætslederprisen 2016 gik til Anette og Claus Jensen BK Amager 
(basketklub) for mange års godt arbejde i foreningen. Sammen med formand 
for kulturelt udvalg Winnie Sørensen (SF)

Årets Fund blev Matilde Cramer Ahrens KMB  (badminton) som blev 
europamester i 2016. Prisen fik hun overrakt af formand for KTIS, Jørgen 
Jørgensen.
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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 9-19  
LØRDAG   9-16 

ER DU JOBSØGENDE? - FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10
Tilmelding er ikke nødvendig.

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

ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en 
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495  
eller via www.aof-amager.dk. Se efter logo ved arrangementet
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved 
indgangen.

Højtlæsning for børn
Hver tirsdag og torsdag kl. 10-10.30
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Kom og hør en god historie hver tirsdag og torsdag.

Blip Båt 
Vi finder et udvalg af bibliotekets robotter og andre gadgets frem til fri 
leg. 
Både børn og voksne er velkomne. Gratis adgang
Fredag 2. juni kl. 16-18 / Lørdag 10. juni kl. 11-14 / Fredag 30. juni kl. 
16-18 / Vestamager bibliotek 
Fredag 9. juni kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek 
Kom og prøv Bee-Bots, Ozobots, Sphero, Dash & Dot og meget andet
Udvalget varierer fra gang til gang. Både børn og voksne er velkomne. 
Gratis adgang - uden billetter

Erindringscafé: Markeder, omrejsende tivoli og cirkus, loppeboder 
og carportsalg 
Tirsdag 6. juni kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Vi elsker årstiden hvor der kommer markeder eller et omrejsende cirkus, 
men også de begivenheder har i årenes løb ændre karakter.
Måske har du selv været engageret i et af de arrangementer, så du 
også har nogle historier om de bagvedliggende forberedelser m.m., eller 
måske er du en af dem, der har et minde om en helt speciel begivenhed 
du vil dele med os. Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi 
deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider over en kop kaffe.
 

Skændes du med din kæreste? Sådan løser du konflikter i 
parforholdet Foredrag ved Amalie Pedersen
Onsdag 7. juni kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré
Vi kan alle komme i en konflikt og normalt starter en konflikt med en 
lille uoverensstemmelse, som udvikler sig til en større konflikt - alt ef-
ter hvor længe den får lov at leve. Ikke alle konflikter kan vi klare selv, 
men med en større bevidsthed om adfærd, krop og sprog kan vi klare 
mange ting selv.

Kreativt Krydsfelt: Leg med LittleBits - for børn fra 8 år
Fredag 9. juni kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
LittleBits er en slags elektroniske byggeklodser. Ved at sætte de en-
kelte klodser sammen kan du få ting til at blinke, bevæge sig eller sige 
lyde
Vi skal prøve at bygge tyverialarmer, fjernstyret dørklokker og chips-
pose forskrækkere, eller måske har du selv en god idé. 

Akvarelcafé
Onsdag 14. juni kl. 10-19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang.

Kreativt Krydsfelt: Drømmefanger perlepladeri
Torsdag 15. juni kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis bil-
letter
Kom og lav din helt egen unikke drømmefanger med perler og fjer. Vi 
sørger for perler, fjer, plader og varme på strygejernet. Kom og vær 
med. Det bliver magisk! 

Kreativt Krydsfelt: Lav din egen animationsfilm - for børn fra 6 år
Mandag 26. juni kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Slip fantasien løs og lav din egen animationsfilm med ”stop motion” 
teknikken. Du arbejder med din film i forskellige faser - idé, produktion 
af baggrunde/figurer og endelig optagelse. Vi sørger for alle nødven-
dige materialer, men du er velkommen til at medbringe egne figurer, 
som du kan bruge i filmen. 

Cirkusskole - ved cirkus- og teaterkompagniet GLiMT
Fredag 30. juni kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 20 kr.
Vil du se, hvordan man laver cirkusakrobatik og måske ligefrem prøve 
selv? Og er du mellem 8 og 14 år?
Så kom og se de to artister, Lars Lindegaard Gregersen og Camilla 
Sarrazin fra cirkus- og teaterkompagniet GLiMT optræde med cirku-
sakrobatik - og lær selv hvordan. Hvis vejret er til det, kommer det til 
at foregå på Hovedbibliotekets udendørsarealer. Kun de deltagende 
børn skal have billet.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET

Næste ”Glemmer Du” udkommer primo juli.

Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne, så længe oplag haves, el-
ler hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og 
Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

TÅRNBY KOMMUNE
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Kastrup Sejlklub fylder 90 år nu med 
det fjerde klubhus – på land

Af Marion Pedersen

Kastrup Sejlklub er i dag, trods sine 
90 år på bagen, en velfungerende 
sejlklub med sejlerskole, cirka 220 
medlemmer og cirka 70 både. Når 
klubbens medlemmer ikke er på søen, 
udfolder de deres aktivitet i klubhuset 
i Kastrup Lystbådehavn.

Sejlklubben startede med et til-
fældigt møde mellem Jakob Brask og 
Hans Louv for 90 år siden. Mødet førte 
til, at 14 gæve sejlere 15. juni 1927 
stiftede Kastrup Sejlklub, KS, og der er 
stadig medlemmer, som er efterkom-
mere af de oprindelige stiftere.

Stiftelsesdokumentet er skrevet på 
et stykke indpakningspapir som fru 
Brask en time tidligere havde fået pak-
ket røget sild ind i. (Dette dokument er 
stadig i sejlklubbens eje). 

Første standerhejsning var 3. juli og 
allerede 7. august samme år indbød 
man til kapsejlads, hvori der deltog 
30 både - hvilket var et overvældende 
antal i 1927. Samme efterår byggede 
medlemmer egen bedding, så bådene 

kunne komme sikkert på land, ligesom 
klubben modtog sin første øvelsesbåd 
fra P. Jensen - det var kragejollen Rio.

Eget dækshus og sejlerskole

I 1929 var medlemstallet vokset til 84 
og der var 44 fartøjer, heraf 10 motor-
både. Ved udgangen af 1933 var der 
115 medlemmer og 72 fartøjer. Sam-
me år blev KS medlem i det, vi i dag 
kender som Dansk Sejlunion.

4. juli 1930 kunne klubbens med-
lemmer indtage det første klubhus, 
et gammelt dækshus som man havde 
fundet og købt for 500 kroner i en 
nærliggende kolonihave.

Et masteskur fik man i 1935 og i 
1942 gik medlemmerne i gang med at 
bygge et arkitekttegnet klubhus.

I 1943 oprettede man en Junior 
Fond, så klubben for alvor kunne kom-
me i gang med at uddanne næste ge-
neration af sejlere. Sejlerskolen lever 
stadig i bedste velgående, og uddan-
ner hvert år nye sejlere med kundska-
ber om både navigation og praktisk 
sømandskab, så de kan sejle sikkert.

Få år efter indkøbte klubben mate-
rialer og byggede selv to juniorbåde, 
som blev søsat på klubbens 20 års 
fødselsdag i juni 1947.

Ny havn er nu den gamle

Siden starten lå klubben i fiskerihav-
nen, men i 1954 byggede Tårnby Kom-
mune en lystbådehavn til 150 både 
(den der i dag hedder Gamle Havn) og 
klubben flyttede med. Den nye havn 
betød stor tilgang af nye medlemmer, 
hele 210, og derfor byggede klubben 
nyt og større klubhus i 1966.

Sejlsport blev i mellemtiden mere 
og mere populært, hvilket betød, at 
Tårnby Kommune endnu en gang byg-
gede en ny og større havn, og i 1979 
flyttede klubben over i den nye havn 
og byggede endnu en gang nyt klub-
hus, denne gang sammen med Køben-
havns Motor Yachtklub. 

I 2009 fik man eget domicil. Det er 
så klubbens fjerde klubhus.

Ej just til pynt

I slutningen af 70’erne oprettede tre 

gæve kvinder en pigeafdeling, da de 
var trætte af kun at være til pynt og 
lave mad og lignende til festerne - en 
naturlig forlængelse af, at der var flere 
kvinder, som sejlede med på både tur-
og kapsejladser. Denne ”klub i klub-
ben” eksisterer ikke mere. Kvinder er 
nu ligestillede medlemmer og lige så 
rutinerede sejlere som deres mænd.

Til gengæld bliver den meste mad 
i klubben i dag lavet af mændene i 
”Spæd salat”.

Gennem 1980’erne foregik der, 
trods oliekrisen, mange store kapsej-
ladser som Danmarks Mesterskaberne 
og Europa Mesterskaberne med Ka-

strup sejlklub som vært. Desværre er 
det nu noget tid siden klubben har 
haft de helt store kapsejladser, men 
der kapsejles stadig på livet løs hver 
torsdag i sæsonen.

Som nævnt har klubben stadig en 
aktiv sejlerskole og også en aktiv ve-
teranklub, som hver anden torsdag 
spiser fælles frokost i klubben.

Nu som for 90 år siden er det klub-
bens formål at fremme sejlsporten, et 
formål som alle søger at efterkomme 
via en smittende kærlighed til havet 
og et højt aktivitetsniveau.

Sejlerskolens ”optimister få en tur på Esmaralda ved et sommerarrangement.

Klubbens 
sejlerskole 
uddanner 

hvert år nye 
sejlere, med 
kundskaber 

i både 
navigation 
og praktisk 

sømands-
skab, så de  
sikkert kan 

udleve deres 
kærlighed til 

havet.

90 år med vind i sejlene

De unge badmintonspillere 
fra Kastrup Magleby Bad-
mintonklub beholdt poka-
len, som de har haft siden 
1999
I uge 20 dystede 100 ung-
domsspillere i Hollænder-

hallen fra de fem badmin-
tonklubber på Amager ABC, 
Dragør, Islands Brygge, KMB 
og NBK endnu engang om 
Amagermesterskaberne. 

Denne gang var det Dragør 
Badminton Klub, der stod for 

det store arrangement.
Det blev til mange spæn-

dende kampe i HS (Herresing-
le), DS (Damesingle), HD (Her-
redouble), DD (Damedouble) 
og MD (Mixdouble) inden for 
de forskellige aldersgrupper 
U9 –U19.

Det begyndte i 1982 med 
en vandrepokal, hvor den 
klub, der vandt flest kampe 
i HS, DS, HD, DD og MD til 
Amagermesterskaberne, fik 

indgraveret deres klubnavn 
og årstal.

KMB vandt pokalen det 
første år, og har nu haft den 

siden 1999. Det lykkedes at 
vinde den igen i år.

Nina Borg (KMB)
 

Sejlklubbens dåbsdokumenet 
på et veldekoreret stykke brugt 
smørrebrødspapir.

De  (fleste af dem) glade vindere af 
Amagermesterskaberne 2017, fra 
Badmintonklubben KMB. Det er vinderne fra 
KMB både de store og de små. 
De yngste fik deres medaljer klokken 20, 
det var de nødt til, da de var godt trætte. De 
store børn fik først deres kl. 21 og var der til 
fotograferingen.

Vandrepokalen gik (igen) til KMB
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Tårnby Bladet forærer sine 
anmeldereksemplarer af bø-
ger til avisens læsere. Sam-
tidig ryddes op, så udvalget 
er større end nogen sinde

Af Terkel Spangsbo

Vores flittige anmelder Søren 
Markvard har læst og skrevet 
om en hel del bøger, siden vi 
i juli 2016 sidst tømte lageret 
af anmeldereksemplarer.

Normalt sender forlagene 
først en pressemeddelelse 
om en ny bog og spørger, om 
vi har tid og lyst til at anmel-
de, men vi kan også få tilsendt 
bøger uopfordret. Derfor er 
listen over gratis bøger læn-
gere, end før og visse bøger 
kan have et par år på bagen.

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

Vi sætter en hurtig frist til 
onsdag 7. juni klokken 12. 

Derefter får vinderne besked 
og skal selv afhente bogen på 
redaktionen. Vi sender ikke, 
men i disse uger er der be-
mandet ud over den normale 
åbningstid hverdag 9 til 12.

Du kan maile dit ønske på 
redaktionen@taarnbybladet.

dk og skriv ønskebog i em-
nefeltet. Ønsker kan også 
afleveres i vores udendørs 
postkasse på Englandsvej 290 
eller sendes til postboks 34, 
2770 Kastrup. Men altså det 
hele til os senest onsdag 7. 
juni kl. 12.

Titel/forfatter   Anmeldt i TB
Planen af Morten Pape  Februar 2016
Fløjtemanden af Bjørn Schiønning Januar 2017
Skriveren af Max Madsen         Juni 2016  
Dødsvalsen af Mie Hald  August 2016
Den højeste dom af Torbjørn Rafn November 2016
Modne mænd af Bo Østlund  December 2016
Sola Scriptura af Frank Hemmingsen April 2017
Den serbiske forbindelse,Østergaard November 2016

Ikke anmeldte bøger
Lille Viggo af Rune Engstrøm 
Ulvetimen af Rune Engstrøm
Mystiske Dødsfald, Susanne Meelbye
Håndbog for halvgamle mænd, Bjarne Schilling og Gorm Vølver
Ture i Københavns omegn, Københavns amt
Livet er sgu dejligt af Søren Anker Madsen
Meetback af Kim Fogh
Bluffers Guide til Opera
Kun”traster af Glenn Enrico Buhl Liwervalli
Univers af Glenn Enrico Buhl Liwervall 

Gratis bøger til sommerlæsning

Tårnby Skøjte Klub havde 
med knap 60 medaljer en 
flot stor rekord i sæson 
2016/17

Tårnby Skøjte Klub’s, TSK, sid-
ste konkurrence i sæsonen 
var Berlin SCC Pokal 2017 
med deltagelse af 300 dyg-
tige skøjteløbere. 

TSK havde sendt deres 
bedste konkurrence- og me-
sterskabsløbere af sted, en 
delegation på 27 familiemed-
lemmer, træner og 10 løbere. 

De tilbragte en dejlig for-
længet weekend i storbyen 
og var en del af den store 
feststemning i Berlins skøjte-
hal ved konkurrencerne.

Hvad TSK ikke lige er vant 
til var, at man kan købe mas-
ser af øl og glühwein i hallen. 
Men TSK havde ellers forbe-
redt sig med masser af danske 
flag og bannere, så man var 
ikke i tvivl om, at der var mas-
ser af danskere i hallen. 

TSK lægger meget vægt på 
det sociale. Derfor var der na-
turligvis tid til hyggelig fælles 

spisning inden den store kon-
kurrence.

TSK havde også sin egen 
guide med på sightseeing og 
der blev plads kanalrundfart 
og shopping i det solrige og 
skønne vejr.

Rekorder og guld

Personlige rekorder, flotte re-
sultater og tre gange impone-
rende guld blev det til i Berlin. 

• Annika Skibby stod øverst 
på skamlen, med et fint fejl-
frit program. 

• Cecilie P. Christensen løb 
overlegent med 8 point til sin 
nærmeste konkurrent.

• Filip S. Telén fik også ca. 
8 point mere, end sin person-
lige rekord. 

De 10 øvrige TSK’er havde 
alle flotte resultater med 
hjem i kufferten og rig på 

gode oplevelser. 

Afslutningstrolde

TSK sluttede sæsonen af med 
et brag af et afslutningsshow, 
hvor over 100 sjove udklædte 
trolde leverede et sjovt og 
godt show på isen. 

Temaet var hentet fra teg-
nefilmen Trolls, hvilket gav 
anledning til den helt store 
krigsmaling og opsat hår, ved 
det farverige og underhol-

dende show. 
Både store og små trolde 

invaderede isen til den fede 
musik fra filmen. Her kom alle 
TSK´s ca. 120 medlemmer 
på isen. Der blev vist alle de 
omfattende færdigheder, som 
løberne havde lært i løbet af 
året.

Finder isen udenlands

Selv om sæsonen er slut i 
Tårnby tager mange af TSK´s 
løbere til Rødovre for at del-
tage i Dansk Skøjte Unions 
forsommertræning.

Derudover er der Off ice 
frem til sommerferien (bestå-
ende af løb, styrketræning og 
leg mm.). 

Derefter tager mange skøj-
teløber til udlandet for at få is 
under klingerne. Der kommer 
nemlig først is i Tårnby igen i 
august måned.

Under turen til Berlin blev 
der også tid til sight seeing 
- her er de unge på besøg 
i mindesmærket af Peter 
Eisenman for de myrdede 
jøder under 2. verdenskrig.

Skøjterne lagt på is med succes

Nogle af de over 100 sjove 
trolde, der løb på isen ved det 

store afslutningsshow i Tårnby 
Skøjte Klub.

Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby 
Bladforening og alle kan få optaget indlæg, som 

dog undergår en redaktionel behandling.

Næste udgave juli 2017 af Tårnby Bladet 
udkommer fredag 30. juni og dækker redaktionelt  

helt frem til 4. august. 
Deadline se kolofonen på side 2.

Vil du være med til at producere Tårnby Bladet, så 
kontakt redaktionen. Se side 2. 
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

A M A G E R T E A T R E T

I vores 54. sæson 2017/2018 spiller vi fire forestillinger,  
Skattesagens helte • Til (ingen verdens) nytte • Piraterne fra Penzance • Inden jeg fylder 67  

i abonnement samt en familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO
Abonnement via www.amagerteatret.dk • Det er muligt at vælge mellem mandage, tirsdage og onsdage!

MÅNEDENS FOTO: Gengivelsen på avispapir yder næppe retfærdighed til dette månedens foto af Peder Lykke Centeret reflekteret i regndråbe tager af Jakob 
Flygare, Amager Fotoklub. Men det er tydeligere i udgaven, som kan ses på www.taarnbybladet.dk seneste udgave. Er man i det melankolske hjørne kan man 
tyde billedet som højhuset gengivet i sine egne tårer. Efter en omtumlet tilværelse står bygning ved Peder Lykkes vej til nedrivning.

Tegninger og tekst af Ninna Feldvoss om spektakulære steder i Tårnby udgår i denne udgave af Tårnby Bladet 
grundet pladsmangel
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BOSS BABY, 2D – dansk tale
26 – 27/5: kl. 15.30
MÅNENS VOGTER, dansk tale
26 – 27/5: kl. 13.30
3 – 5/6: kl. 12.45
3 TING
26 – 31/5: kl. 20.15
3 – 5/6: kl. 14.45 * 
12 – 14/6: kl. 17.00 *
* med danske undertekster

PIRATES OF THE CARIBBEAN: 
SALAZAR’S REVENGE – 2D
26 – 28/5: kl. 14.00 + 17.00 + 19.45
29 – 31/5: kl. 17.00 + 19.45
1 – 2/6: kl. 19.30
3/6: kl. 16.45
4 – 5/6: kl. 16.45 + 19.30
6 – 7/6: kl. 19.30
8 - 9/6: kl. 17.30
10 – 11/6: kl. 14.00 + 17.30
12 – 14/6: kl. 17.30

ALT ELLER INTET
26 – 31/5: kl. 18.00
2 – 6/6: kl. 17.45
Eventpremiere:
THE BEATLES: SGT. PEPPER 50 ÅR
1/6: kl. 17.45
Vises i anledning af 50 års dagen for 
udgivelsen af Beatles albummet: Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Danmarkspremiere:
WONDER WOMAN – 2D
1 – 7/6: kl. 20.00
8 – 9/6: kl. 19.45
10 – 11/6: kl. 17.00 + 19.45
12 – 14/6: kl. 19.45
Danmarkspremiere:
HISTORIEN OM KAPTAJN 
UNDERHYLER, dansk tale
1 – 2/6: kl. 17.00
3 – 5/6: kl. 13.15 + 15.30
6 – 9/6: kl. 17.00
10 – 11/6: kl. 13.30 + 15.30

Danmarkspremiere:
THE MUMMY – 2D
8 – 14/6: kl. 20.15

Programmet for perioden 15 – 29/6 kan ses 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra 
starten af uge 24, men vi ved allerede nu at 
du bl. a. kan glæde dig til følgende:
Danmarkspremiere 15/6:
DEN BEDSTE MAND 
og
Danmarkspremiere 15/6:
ULV I FÅREKLÆDER
Formel 1:
Monaco Granprix
28/5: kl. 13.30

Champions League finale:
3/6: kl. 19.45
Der følger en øl og et lille bæger popcorn 
med i billetprisen. Og caféen er selvfølgelig 
åben i pausen.

Filmoversigt 

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

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

BILLETPRISER 
OG RABATKORT

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

ULV I FÅREKLÆDER
I et magisk land langt, langt væk i 
en lille idyllisk landsby bor en gruppe 
får, der ikke har mange bekymringer 
at tage sig af. Det ændrer sig, da en 
ulveflok slår lejr i en nærliggende 
kløft. Men Grå står over for en anden 
udfordring, da en spåkone giver ham 
en magisk eliksir. Næste dag vågner 
Grå op i ulvehulen som et får! 

THE BEATLES SGT. 
PEPPER 50 ÅR
Filmen dykker ned i de tolv måneder 
fra august 1966 til august 1967, 
hvor de ikke længere var verdens 
førende turné-rockband, men i 
stedet udartede sig til verdens 
mest nyskabende kunstnere. En 
periode med ekstrem kreativitet 
og en regulær genfødsel, hvor de 
omfavnede både Swinging London, 
avantgarde, LSD og The Summer of 
Love.

WONDER WOMAN 
Wonder Woman, Diana, Prinsesse af 
Amazonerne, opvokset i et isoleret 
ø-paradis og trænet til at være en 
uovervindelig kriger. 
Da en amerikansk pilot styrter 
ned på deres strand og fortæller 
om en massiv konflikt som raser i 
omverden, forlader Diana sit hjem, 
overbevist om at hun kan stoppe 
truslen. 
Mens hun kæmper for at slutte 
krigen over alle krige, opdager hun 
sine fulde kræfter... og sin sande 
skæbne.

HISTORIEN 
OM KAPTAJN 
UNDERHYLER
To drenge med en meget levende 
fantasi skaber en tegneseriefigur, 
der pludselig bliver virkelig, da de 
hypnotiserer deres dødbider af en 
skoleinspektør og overbeviser ham 
om, at han er Kaptajn Underhyler!

DEN BEDSTE MAND
Den legendariske danske bokser 
Jørgen Gamle Hansen er af de fleste 
dømt færdig i boksning. Han er 
bange for at gå i ringen, hans krop 
er slidt, banken truer med at tage 
huset. Men da han stik mod alle 
odds tilbydes en EM-titelkamp mod 
den frygtindgydende englænder 
Dave ”Boy” Green, der kan redde 
både karrieren og familiens hjem, 
må han se sin største fjende i øjnene 
én gang for alle: En panisk rædsel 
for at bokse…

THE MUMMY
Begravet dybt under ørkenens 
nådesløse sand hviler en årtusind 
gammel dronning, en sagnomspunden 
mumie. Hun fik aldrig forløst sin 
skæbne og nu vækkes hun til live 
i vores tid, mere ondsindet end 
nogensinde før. 

Se Champions League  
finalen hos os: 
3/6 kl. 19.45

Der følger en øl eller  
sodavand og et lille bæger  
popcorn med i billetprisen. 

Caféen er selvfølgelig  
åben i pausen.

 

Formel 1: Monaco Grand Prix
28/5 fra kl. 13.30 viser vi optakt,  

men man kan købe billet helt til løbstart kl. 14.00!
(Arrangementet forventes at slutte kl. 16.00)

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Kastrupløverne fyldte rotunden på 
Hovedbiblioteket med irske og skot-
ske toner

Af Per Pedersen Foto: Christian 
Hygom

Godt 90 billetter af den gratis slags 
havde bibliotekets folk udleveret til 
denne hyggekoncert, som Løverne 
havde besluttet at ville gi’ til bedste 
en kold mandag aften i maj.

Publikum var overvejende af slag-
sen med de grå stænk i håret, hvilket 
passede rigtig fint til Løverne; vi taler 
nemlig om nogle herrer med en del år 
på bagen, suppleret med et naturligvis 
langt yngre medlem fra spindesiden, 
Karen på fløjten. 

Kastrupløverne er en gruppe af 

pensionister, der mødes i Solgården 
omkring deres fælles interesse for 
det keltiske – irske og skotske sange 
og melodier forstås. Og ind imellem 
forlader de så den sikre base og dra-
ger ud I virkeligheden for at fornøje os 
andre med de dejlige og for de flestes 
vedkommende, kendte hymner på 
både engelsk og dansk.

Jo, der var fællessang og gang i ban-
jo, trækharmonika, violin, guitarer og 
fløjten, som kom fint til sin ret i de to 
instrumentale numre. Bagude styrede 

Allan teknikken med hård hånd. - Og 
for at det ikke skulle være løgn, sørge-
de bibliotekaren for, at den forskrifts-
mæssige stemning kunne opnås; der 
var mulighed for at købe sig en pilsner 
til en yderst rimelig pris!

Jo, en rigtig hyggelig aften, hvor 
keltisk humor også kom til sin ret, for 
eksempel: ”Hvad bærer skotterne un-
der kilten?” ”- Skotlands fremtid, selv-
følgelig!”

Karen, Bent, Julle, Willy, Ole, Svend-
Aage og Peter diskede op med 

et udpluk fra den store mængde 
melodier derovrefra, såsom Molly 

Malone, When Irish Eyes Are Smiling, 
Loch Lomond, Tipparary (som nok 

ikke er så irsk eller skotsk endda, 
men naturligvis skøn at synge med 

på), Home Boys, Home, Nu ta’r jeg til 
Dublin, Whisky i min dunk mm. 

Hyggekoncert med løvebrøl

Omkring 100 
tilhørere havde 
fundet vej til 
koncerten med 
Kastrupløverne på 
Hovedbiblioteket. 

Vi har modtaget:

Tårnby Bladet 
burde modtage 
flere flygtninge
Taarnbybladet kan ta emot fler 
flyktingar, hedder det fra en svensk 
analytiker i ny bog

I en ny bog Var går gränsen? Om flyk-
tingmottagande, øppna hjärtan och 
systemkollaps, siger den svenske sam-
fundsanalytiker, Carlos Rojas, at Tårn-
by Bladet har kapacitet at tage imod 
flere flygtninge.

- Vi talar ofte om at Sverige tager 
mod et stort antal flygtninge, men det 
är mer så att andra länder tar emot ett 
litet antal, säger Rojas.

- När det blev kaos i Europa er det 
ikke fordi, at antallet var uhåndterligt. 
Det blev kaos fordi, at vi ikke havde en 
plan, vi var ikke beredte for det antal 
som kom. 

De 86 stater som Freedom House 
anser som fuldgyldige demokratier, 
har en samlet befolkning på tre mil-
liarder. Antallet af mennesker på flugt 
i verden er rundt regnet 50 millioner, 
hvilket svarer til 1,5 procent af den frie 
verdens indbyggere. 

Og så citeres den svenske sam-
fundsanalityker at det er Redaktionen 
på Tårnby Bladets skyld. 

Og på svensk fortsætter han ”Så det 
är upp till Taarnbybladets regering att 
antingen ha en plan när den øknin-
gen kommer, eller bli øverraskade och 
hamna i kaos när det händer. 

Vi aner, at der er noget, den kære for-
fatter har misforstået, så vi har mailet 
til ham, at det vil øge troværdigheden 
af hans bog, hvis han havde orienteret 
sig om, hvem Tårnby Bladet er.

- Vi inddrager gerne flygtninge i vo-
res lille forening – de skal bare kom-
me, men de skal have et minimum af 
kendskab til det danske sprog. Vi udgi-
ver nemlig en avis.

Det har han så ikke svaret på – endnu.

Lørdag 
d. 3. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2017

X

Amager Vikings 
- softball klub på Amager
Godt gemt i sportsanlægget på Ved Diget nr. 21 fin-
der man en af Danmarks største og bedste softball 
klubber, Amager Vikings.

Klubben har 38 år på bagen, og råder over et me-
get fint anlæg med grusbane, såkaldte ”dugouts”.

Amager Vikings har tre juniorhold i aldersgrup-
perne U-12, U-15 og U-19, hvor piger og drenge 
spiller og træner sammen. 

Softball er en slags avanceret rundbold, hvor 
bolden ikke er blød, som man ellers skulle tro, 
men ”soft” i betydningen, at pitcheren kaster un-
derhåndskast ind til batteren. Med et almindeligt 
kendskab til rundbold kan man ret hurtigt få greb 
om grundreglerne i sporten, og det er let at komme 
i gang. 

Klapper af modstanderne!!

Softball er en gentleman sport. Man hører ingen 
grimme tilråb hverken til modstanderens eller eget 
hold, men der heppes af fuld kraft. Og der klappes, 
hvis det er modstanderne, der leverer det gode spil.

Resultater tæller selvfølgelig også og klubbens 
samling af trofæer taler sit tydelige sprog. Vitrine-
skabene bugner af pokaler, små og store, og medal-
jerne hænger tæt. 

Softball er en lille sport i Danmark, men stor i ud-
landet og  Softball er på OL-programmet i 2020. Når 
der virkelig søges udfordringer, går turen til lande 
som Tjekkiet, England og Holland og i Danmark er 
der et tæt samarbejde mellem klubberne, og der 
spilles turnering. Selvom banen er kridtet op til en 
vigtig kamp, kan man sagtens låne spillere af hin-
anden, eller give gode råd til en spiller fra et andet 
hold.

Det er aldrig for sent at starte til softball. Var du 
ham/hende der altid slog befrier til rundbold, så kig 
ned forbi banerne Ved Diget. Klubben har også et 
superseniorhold, for dem der er mere end 35 år. Du 
låner en handske af klubben, og så er du i gang.

U-15 vinder DM-sølv. 
Foto Rick Locke.



3
8

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

N
I 2

0
1

7

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

OPSLAGSTAVLEN
med inspiration fra Bryggebladet 

OPSLAGSTAVLEN
... er åben for køb/salg. Mærkedage og 

hvad der ellers hænges op på køleskabet.

Et antal Lego-klodser
 kan hentes grats Tlf. 3251 0911

Miele-vaskemaskine. 
  Defekt kilerem, ellers i god stand. 

Hjælp til rep. af kilerem ydes. Model 
Novotronic W 8620. Originale papirer 

medfølger 
Prisen ikke afgørende. 

4038 0450

Sofa, 3 lænestole og rundt sofabord. Chippendale-stil mahogny med rosentræs-ud-skæringer. Lad os tale om det. Prisen ikke afgørende. 
4038 0450

Lørdag 

d. 3. juni 

kl. 1000-2300

Kryds i 

kalenderen!

Korsvejsma
rked

2017

X

Mahogni borde med skuffe 

og sideklapper. Pris 300,-                 

4038  0450

Du kan få dit tilbud, 
loppemarked eller 

anden begivenhed (eks. føs’da) op på Opslagstavle
 - bare mail!

Savner du sådan en cykel? 

Ring 32 509 290
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Guidet tur rundt om hele na-
turområdet på Vestamager 
med Hjerteforeningen

Af Nadja Arpe

Kysten rundt om Kalvebod 
Fælled også kaldet Vestama-
ger er noget helt specielt, 
fordi den er kunstig! 

Hjerteforeningen i Køben-
havn S og Danmarks Natur-
fredningsforening København 
arrangerer igen i år på cykel-
tur rundt langs Kalvebod fæl-
leds kyst.

Der cykles stille og roligt 
fra Naturcenter Amager ud 
over Københavns største ind-
dæmmede naturområde til 
fugletårnene på den nyeste 
dæmning.

Guide på turen er biologi-
studerende Iben Hagedorn, 
ansat som friluftsvejleder ved 
Naturcenter Amager. 

På turen fortæller hun om 
landskabet, den gamle hav-
bund og områdets historie, 

samtidig med vi nyder den 
smukke og afvekslende natur. 
Der vil være forskellige stop, 
hvor Iben Hagedorn fortæl-
ler nogle særlige historier fra 
området. 

Praktisk

Man skal huske egen cykel 

eller leje en ved Frilufthuset 
for 30 kroner. Cyklerne fås til 
større børn og voksne. Hele 
turen er på cirka 16 kilometer 
og er gratis. Der er ingen til-
melding og man møder derfor 
bare op. Drikkevarer og even-
tuelt også noget spiseligt, må 
meget gerne medbringes. 

Kystvandring 2017 – på cykel!

INFO:
Læs mere: www.kystvandringen.dk 
Tidspunkt: søndag 11. juni 2017.
Start: Klokken 11.00 ved Friluftshuset, Naturcenter Amager.
Slut: Cirka klokken 14 ved Friluftshuset. 

Crossroad Gospel holder et 
brag af en koncert. 
Med et 50 mands stort kor in-
viteres alle både små og store 
til den årlige sommerkoncert i 
Korsvejskirken.

- Vi lover en oplevelse ud 
over det sædvanlige, vi ved 
det kan være svært at sidde 
stille, derfor er det tilladt for 
jer alle at klappe, danse, hop-
pe og synge med på de iøre-
faldende melodier, der dirige-
res af vores dygtige spillende 
dirigent Simon Jansfort, siger 
Winnie Johanson, der er for-
mand for foreningen Cross-
road Gospel. 

Traditionen tro er der ind-
lagt pause, med salg af vand 
og vin samt lotteri.

Livsbekræftende sommerkoncert

INFO: 
Tid og sted: onsdag 14. Juni klokken 19.30 
Adresse: Sirgræsvej 81 2770 Kastrup
Dørene åbnes kl. 19.00. Entré over 16 år 50 kr. 

Hop med egne kaninger og se de kære unger
Hvert år ved denne tid holder Amagerlands Ka-
ninavlerforening sommerudstilling med skøn-
ne racekaniner, der bliver bedømt af fagdom-
mere, med uddannelse i at bedømme kaniner.

Der er åbent hus, hvor gæster kan se de for-
skellige racer i mange størrelser og farver, som 
den store Belgiske kæmpe, kaninernes konge 
på over syv kilo, den lille Hermelin med de 
små ører. 

På udstillingen kåres den bedste kanin som 
Amagermester, og der er pokal til en hun med 
unger, så der vil være en hel del små søde ka-
ninunger at se.

Råd og vejledning

- Vi kan altid hjælpe med råd og vejledning 
hvis du har tænkt dig at anskaffe en kæle ka-
nin eller måske flere til avl eller slagtekaniner, 
fortæller Lars Peter Sørensen Amagerlands Ka-
ninavlerforening.

- Det er nu blevet populært at være selvfor-
synende med eget produceret kød, kaldet Ur-
ban farming, så her er en mulighed for sundt 
og dejligt kød og der vil altid være nogle at 
snakke med på udstillingen om det, du har 
brug for. Og så er der den sidegevinst, at de 

giver gødning til haven.
Der er også altid gode muligheder for at 

finde føde ude i naturen eller i haven en stor 
del af året f.eks. skvalderkål, mælkebøtter og 
græsser som de er vilde med og har godt af.

Program:
Udstilling lørdag 17. og søndag 18. juni ved 
klubhuset Nøragersmindevej 72 
Åben for publikum lørdag kl. 14–19 og 
søndag kl. 10–16. Begge dage kaninhop med 
egen kanin på en lang flot bane.
Søndag kl. 12.00-14.00 kæledyrsudstilling. 
Kom med din kælekanin, så bliver den 
bedømt og de bedste får en fin lille præmie.
Gratis adgang til udstillingen.
www.amagerkaniner.dk 

Kaninudstilling på Vestamager 
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Kommuner og NGO’er sender fæl-
les erklæring til den svenske og 
den danske regering om at beskytte 
naturen i Øresund

Øresund rummer trods sin beskedne 
størrelse et mylder af arter og unik 
natur. Den bør beskyttes bedre, og 
derfor er 14 danske og svenske kom-
muner i Øresundsvandsamarbejdet, 

samt en række NGO’er gået sammen 
om en fælles erklæring til den danske 
og svenske regering.

Erklæringen opfordrer regeringer-
ne fra de to lande til at gå sammen og 
indgå en ny fælles aftale om en lang-
sigtet beskyttelse af Øresund.

I dag foregår der eksempelvis 
sandsugning, der giver store lokale 
skader på havbunden.

 Kommunerne og NGO’erne under-
streger i erklæringen, at formålet ikke 
er generelt at lægge begrænsninger 

på erhvervs- eller fritidsaktiviteter på 
vandet, men at det skal foregå bære-
dygtigt. På den måde kan man både 
bevare det mangfoldige liv i vandet og 
det kan samtidigt blive et stærkt vare-
mærke for hele Øresunds-regionen. Et 
sundt sund til en millionbefolkning.

Stærkt varemærke for hele Øre-
sunds-regionen

- Formålet med en beskyttelse af 
Øresund er primært at langtidssikre 
den helt unikke og meget varierede 
natur, som findes i sundet. Øresund 

skal stadig kunne benyttes af både 
erhvervs- og fritidsbrugere, men de 
enkelte aktiviteter skal foregå på en 
skånsom og bæredygtig måde, frem-
går det af erklæringen.

- En fremtidig og mere effektiv be-
skyttelse af Øresund skal således sik-
re at både nuværende og kommende 
generationer får størst mulig glæde af 
den rene og varierede natur vi har i et 
meget tætbefolket og kraftigt benyt-
tet område. Denne kombination ud-
gør samtidigt et kæmpepotentiale for 
formidling af viden om havmiljøet og 
et stort potentiale for turisme.”

BONUS INFO:

Følgende kommuner og län i Øre-
sundsvandsamarbejdet støtter op om 
erklæringen: Helsingør, Fredensborg, 
Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentof-
te, Rudersdal, Höganäs, Helsingborg, 
Landskrona Stad, Kävlinge, Lomma, 
Burlöv, Malmö Stad, Vellinge og Läns-
styrelsen Skåne.

Følgende NGO’er står bag erklæ-
ringen: Oceana, Friluftsrådet, Fishing 
Zealand, Danmarks Sportsfisker For-
bund, Øresundsfonden, Marinbiolog.
se, Sea-U, Natürskyttsforeningen Skå-
ne, Øresundsakvariet, Greenpeace, 
WWF, Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Den Blå Planet.

tsp

Øresund skal beskyttes bedre 

Forældet beskyttelse
Det meste af Øresund er beskyttet 
af et trawlforbud fra 1932, lavet af 
hensyn til skibstrafikken i sundet. 
Det ønsker kommunerne og NGO’er-
ne afløst af en beskyttelse begrun-
det i sundets rige og unikke samling 
af meget forskellige plante- og dyre-
samfund.

Den store rigdom beror på de mar-
kante dybdeforskelle, og de variere-
de bundforhold og saltholdigheder 
i Øresund. Her findes alt fra klippe-
kyster over stenrev, til sand og blød 
mudderbund.

Der er registreret over 500 større 
arter af bunddyr ved Helsingborg og 
over 100 fiskearter i sundet. Fiskear-
terne har samtidigt en naturlig stør-
relses- og aldersstruktur, noget der 
sjældent ses i danske farvande, hvor 
store og gamle fisk oftest er en man-
gel pga. trawlfiskeriet.

Hele Øresundskysten er unik med hensyn til natur. Her fra Peberholm. Steen 
Brogaard©Øresundsbron

I anledning af Københavns 
værtskab for EM i svømning 
har Dansk Svømmeunion og 
Københavns Kommune et 
helt særligt tilbud til byens 
vandhunde: Gratis svømme-
undervisning i havnen hele 
sommeren

Københavnere og byens be-
søgende har denne sommer 
en unik mulighed for at blive 
bedre svømmere og lære at 
svømme i åbent vand. Fra fre-
dag 2. juni og resten af bade-
sæsonen er der fire ugentlige 
træninger i Københavns Havn 
– gratis og uden tilmelding. 
Instruktører fra Hovedsta-
dens Svømmeklub står klar 
på kajkanten i Havnebadet 
Sluseholmen og ved badezo-
nen Halfdansgade på Islands 
Brygge. 

De åbne træninger er en 
del af optakten til EM i svøm-
ning, der løber af stablen i 
Royal Arena i København til 
december.

Kultur- og fritidsborgme-

ster Carl Christian Ebbesen 
(DF) ser store muligheder i 
tilbuddet:

- EM i svømning er en stor 
begivenhed for hele Svøm-
meDanmark. Derfor er jeg 
glad for, at vi kan tage forskud 
på festlighederne med gratis 
svømmetræning i Køben-
havns Havn. Byens værtskab 
for internationale mesterska-
ber skal give mening og værdi 
for borgerne, og derfor invi-
terer vi alle til selv at prøve 
kræfter med svømning i vores 
fantastiske havn.

Alle er glade

Dansk Svømmeunion glæder 
sig over muligheden for at 
sætte fokus på svømning i 
åbent vand og samtidig på EM 
i svømning, som er årets helt 
store svømmeevent på dansk 
grund:

 - Det er fantastisk, at Kø-
benhavns Kommune har gjort 
det muligt at fejre EM hele 
året. Med de åbne træninger 
i havnen skaber vi en ramme, 

som kan inspirere endnu flere 
til svømning i åbent vand. Vi 
har i Danmark mange smukke 
by- og naturområder, hvor 
man kan nyde åbent vand-
svømning. Ikke mindst i Kø-
benhavns Havn – hvor vi jo 
også afvikler den årlige svøm-
metur i kanalerne rundt om 
Christiansborg, siger direktør 
for Dansk Svømmeunion,” Pia 
Holmen. 

Svømmeskolechef i Hoved-
stadens Svømmeklub, Jonas 
Enevoldsen, udtaler:

- Tilbuddet er en unik mu-
lighed for at introducere 
åbent vand-svømning til ny-
begyndere og dem, der nor-
malt kun svømmer i svømme-
hallerne. 

- Det harmonerer rigtig 
godt med vores visioner i Ho-
vedstadens Svømmeklub. Vo-
res dygtige trænere glæder 
sig til at give de fremmødte 
nogle gode oplevelser med 
åbent vand-svømningen, og 
vi håber naturligvis også, at 
nogle af de fremmødte får 

lyst til at prøve vores crawl-
hold og åbent vand-forløb i 

klubregi efterfølgende.

Badezonen ved Halfdansgade på Islands Brygge.

Gratis svømmetræning i Københavns Havn

INFO:
Åbne Træninger – tid og sted:
Sluseholmen Havnebad – fra 2. juni-27. august
Fredage kl. 17-18 
Søndage kl. 11-12
Badezone Halfdansgade på Islands Brygge – fra 3. juni-
28. august
Lørdage kl. 11-12 
Mandage kl. 17-18 
Min. alder for deltagelse i åbent vand-svømning er 15 år.
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Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling 
– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17. 

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Vandeventyr i Sommerharzen
6 dage på 4-stjernet hotel i Teistungen, Tyskland

Ankomst
Valgfri 25.6.-27.8.2017.

Victors Residenz Teistungenburg HHHH
Glæd jer til en oplevelsesrig sommerferie i den lille 
landsby Teistungen, som ligger ved Harzens sydlige 
indgang 3 kilometer fra den historiske by Duder-
stadt, og som grænser op til både Thüringen og 
Niedersachsen. I Teistungen lå engang et cister-
cienserkloster, grundlagt helt tilbage i 1260. I 1996 
opførte man i stedet et elegant, 4-stjernet hotel 
med alle de luksusfaciliteter, som klostermunkene 
kun kunne drømme om! Her kan I se frem til lækre 
aftenmåltider, en overdådig morgenbuffet og en 
fantastisk wellnessafdeling med både børnepool, 
boblebad og en stor, opvarmet udendørspool med 
vandrutsjebaner, der får det til at kilde i maven. 
Store som små kan se frem til mange timers sva-
lende vandleg på de varme sommerdage.

Pris. pr. person i dobbeltværelse

2.949,-
Pris uden rejsekode 3.249,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag/buffet 
• 1 velkomstdrink
• Entre til vandland og 
   stort saunalandskab
• 1 times leje af squashbane
   og badmintonbane
• 10 % rabat på wellness

Schlosshotel Nordland
Når I kører op ad alléen kommer den 
sartgule hovedbygning til syne i al sin 
nyklassicistiske ynde omgivet af et stort 
parkanlæg – og her kan I se frem til et 
par eventyrlige dage med afslapning i 
romantiske rammer. Det lille slot, hvis 
historie går tilbage til 1300-tallet, er 
opført i 1879 og restaureret med flotte, 
individuelt indrettede værelser og den 
smukke salon og havesal som naturligt 
midtpunkt under ferieopholdet.

4 dage på slotshotel i Nordtyskland

Slotsferie i klassiske rammer

Ankomst
Søndag til onsdag frem til 10.10 og 
valgfri i perioden 15.10.-18.12.2017.

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 x 4-retters middag
• 1 x velkomstdrink

Børnerabat 
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Børnerabat 
2 børn 0-11 år gratis. 
Ekstra opredn. fra 12 år: Pris 2.249,-

Hotel Lærkely
Skumfødt ligger Læsø smukt i Kattegats 
bløde bølger, når man ankommer 
med den lille, hyggelige færge fra 
Frederikshavn. Fra Vesterø Havn stræk-
ker øen sig sindigt i hele sine 22 kilome-
ters længde med varieret natur, små hyg-
gelige bysamfund og fredede områder. 
Her finder man det ægte øliv, som byder 
på masser af variationer afhængigt af 
vejr, vind og ikke mindst, hvornår på 
sæsonen man kommer.

3 dage på hyggeligt hotel ved Østerby

Læsø – himmel og hav

Ankomst
Juni: 19, 21, 26, 28.  – Juli: 3, 5, 9.
August: 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30.  –  September: 5, 6, 11, 13.

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag 
• Rabat på entre til 
   Læsø Kur
• Rabat på greenfee hos 
   Læsø Seaside Golfklub

Også 2 eller 4 
overnatninger

3 overnatninger 1.749,-

Victors Residenz Teistungenburg

Schlosshotel Nordland
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Med en overbevisende præ-
station i anden halveg vandt 
Aarhus Tigers 46-13 mod 
Amager Demons.

Af David Garby-HolmFoto: 
Michael Oxkjær / Photo by 

Mox

AMERICAN FOTBALL

Sidst i maj skulle Amager De-
mons (1-3) på hjemmebane 
forsøge at følge op på sidste 
uges sejr over AaB 89ers. 
Modstanderen var Aarhus Ti-
gers, der skulle revanchere 
sig for forrige uges nederlag 
til Søllerød Gold Diggers.

Gæsterne fik i begyndelsen 
af kampen fremtvunget en 
turnover, da Tigers #92 Chri-
stopher Muurholm buldrede 
ind i QB #4 Mads Edvardsen, 
der ikke kunne holde fast i 
bolden og så kunne Tigers’ 
#59 Timm Bertelsen samle 
den op på Demons 20-yard 
linje.

Trods den gode udgangs-
position, kunne Tigers ikke få 
bragt sig foran. De måtte nø-
jes med at forsøge at sparke 
et field goal og det forsøg gik 
forbi, men så var Demons ad-
varet.

Demons måtte dog punte 
og der satte #21 Lasse Lykke 

turboen på og med et løb på 
omkring 40 yards bragte han 
Tigers helt ned i red zone. Her 
blev Tigers endnu en gang 
stoppet af et standhaftigt 
Demons-forsvar og aarhusia-
nerne måtte igen sætte kicker 
#29 Jacob Galsgaard på ba-
nen, som fra 22-yards sikkert 
satte tre point på tavlen.

Demons bed fra sig

Demons svarede dog hurtigt 
igen. Efter et godt kickreturn 
af veteranen #1 Micki Nielsen 
tog Mads Edvardsen sagen 
i egen hånd. Quarterbacken 
tog bolden under armen og 
med et løb på 25 yards kom 
bolden for første gang ind på 

Tigers’ territorium. Og efter 
et par yderligere spil fandt 
Mads Edvardsen sin receiver 
#2 Mads Hyrsting, der med 
et catch på 20 yards bragte 
hjemmeholdet i front.

I starten af 2. quarter havde 
Tigers ryggen mod muren i 
egen endzone, efter først en 
lang straf og efterfølgende 
blev QB #4 Jacob Karkov 
sacket på egen 5yard-linje af 
#75 William Nilsson. Tigers 
måtte derfor punte dybt fra 
egen endzone og Demons 
kunne overtage bolden på Ti-
gers’ banehalvdel.

Det kom der ikke noget ud 
af og Tigers’ overtog bolden 
midt på egen bane efter at 
Demons havde forsøgt at gå 
på den på fjerde down. Herfra 
drev Tigers på en håndfuld 
spild bolden ned på Demons 
1-yard-linje og #19 Emil Ar-
vesen kunne bringe de jyske 
gæster tilbage i front med et 
kort løb.

Føringen holdt dog kun 
nogle få sekunder, for på det 
efterfølgende kickoff tog 
Mads Hyrsting bolden 89 
yards til endzone og så var 
amagerkanerne igen i front.

I slutningen af quarte-
ret prøvede Demons at 

forcere tingene lidt med et 
trickspil. Mads Edvardsen gav 
bolden til Lars Hyrting, der 
forsøgte at finde #83 Frede-
rik Normann på et langt pass, 
men bolden blev interceptet 
af Jacob Galsgaard.

Demons fik dog hurtigt bol-
den tilbage, da Jakob Karkov 
med få sekunder tilbage af 
halvlegen forsøgte at finde 
en receiver dybt, men det 
havde #37 Zean Madsen luret 
og han interceptede bolden. 
Dermed kunne hjemmehol-
det gå til pausen i front.

Tigers tog teten

Om der var mere end blot 
Gatorade i tønden som Tigers-
spillerne drak af i pausen vi-
des ikke, men holdet kom ud 
som lyn og torden. Efter et 
godt return satte Lasse Lykke 
igen turboen på, og tog bol-
den i venstre side 40 yards til 
endzonen.

Herefter gik det jævnt ned 
af bakke for Demons. Tigers 
bragte sig yderligere foran på 
en safety, da Demons skulle 
forsøge at punte ud af end 
zonen men snappet gik højt 
over punteren og så kunne 
dommerne sætte hænderne 
sammen over hovedet.

En safety betyder som 
bekendt, at det hold der er 
scoret imod skal sparke bol-
den tilbage og så havde Ti-
gers igen bolden. Det angreb 
blev stoppet, men kort efter 
fik gæsterne bolden tilbage, 

da Mads Edvardsen kastede 
bolden i armene på #33 Lau 
Hartoft på Demons 20 yards-
linje.

På det efterfølgende spil 
løb Lasse Lykke op igennem 
midten, undgik et par tack-
linger og så var Tigers tilbage 
i endzone. Spillet blev dog 
kaldt tilbage på grund af en 
holding-straf, men det virke-
de Lasse Lykke ligeglad med. 
Han fik bolden igen og løb ud 
i venstre side, hvor han med 
sit andet touchdown bragte 
de hvidblusede yderligere 
foran.

Hvor første halvleg havde 
været en meget jævnbyrdig 
affære, var det ret meget 
som om kræfterne slap op 
for hjemmeholdet, der kun 
kunne stille med 20 mand. Og 
trods en heroisk indsats, for-
måede Demons ikke at lægge 
pres på Jakob Karkov, der fik 
tid til at finde sine receivere 
og Demons-spillerne skulle 
bruge lidt flere forsøg på at få 
Tigers-spillerne ned at ligge.

Med yderligere touch-
downs fra Emil Arvesen, #87 
Kevin Jeppesen og i kampens 
slutning Lau Hartoft, som kro-
nede en flot Tigers-kamp med 
et kort løb i endzone, sluttede 
kampen

Se på www.nationalligaen.
dk for Amager Demons 

hjemmekampe
 

Sommetider er det ganske morsomt at læse noget, man 
ikke fatter ret meget af. På de præmisser anbefaler 
redaktionen af læse dette kampreferat fra et opgør  i 
american fotball (fejlagtigt annonceret i hovedbladet som 
et referat fra softball - for det er det ikke).
Det har været komplet umuligt ar forkorte grundet 
redaktionens uvidenhed om emnet, men billederne er 
gode!

Aarhusianske tigre overvandt deres dæmoner 

Ingen kom fysisk til skade
Onsdag morgen (24. maj) mødtes en 
Audi og en Mazda i krydset Amdra 
allé og Klitrose allé. Resultatet ses her 
over. Audien holder næste uskadt et 
styrre herfra.

Mazda blev ført af en kvindelig bi-
list, som slap fysisk uskadt fra det 
voldsomme møde.

Tårnby Brandvæsen var hurtigt på 
stedet, men måtte vente på politiet, 
der kom fra København, før de kunne 
vende Mazdaen på ret køl og få ryddet 
krydset. (Foto Mikkel JOH)

Mere pollen end maling
Da redaktionen modtog meldingen 
om, at der flød gul/hvid maling langs 

vores Øresunds kyst, sendte vi strak 
budskabet/advarslen ud på Tårnby 
Bladets hjemmeside.

Siden er der kommet andre meldin-
ger om om, hvad det var der viste sig i 
det kolde badevand.
Første bud lød på, at det var gul ma-
ling, der var i vandet. Men flere bru-
gere mener, at det er pollen. Og det er 
en biolog enig i. 

Det var Hovedstadens Beredskab 
der blev kaldt ud til mulig miljøforure-
ning i vandet ved Amager Strandpark. 
De vurderede, at der var tale om gul 
maling i vandet. Men flere Facebook-
brugere har skrevet, at de mener, at 
der er tale om pollen.

Hovedstadens Beredskab har efter-
følgende fået meldinger om lignende 
tilfælde andre steder. 

- Der er også noget lignende i van-
det andre steder på kysten, både ved 
Charlottenlund og Køge Bugt, siger 
Brian Eriksson, operationschef, Ho-
vedstadens Beredskab. 

Det ligner pollen

Biolog Stig Rostgaard har set videoen 

af den gule stads i vandet, og han sy-
nes, det ligner pollen. 

- Jeg kan ikke helt afvise, at det er 
maling, men for mig ligner det pollen, 
idet pollen jo ikke opløses i vandet og 
har lavere vægtfylde, det flyder altså 
på overfladen, siger biolog Stig Rost-
gaard. 

Da han ikke selv har været ude at se 
det, er det selvfølgelig med forbehold, 
at han giver sin vurdering. Men han 
mener, at maling ville have fordelt sig 
anderledes i vandet, end på videoen.

- Farvepigmenter i maling er tun-
gere end vand, det ser man, når man 
skyller pensler i håndvasken, eller i en 
spand som så får lov at stå et stykke 
tid. Havde det været maling, ville det 
ikke have samlet sig langs stranden, 
men have fordelt sig i hele vandfasen, 
hvorimod pollen først bliver blandet 
ned i vandet, når det rammer bræn-
dingen, forklarer biologen.

Også hos Hovedstadens Beredskab 
er de med på teorien om, at der kan 
være tale om pollen. 

- Det er en af vores teorier, at det 
er pollen, men vi har ikke fået det be- 

eller afkræftet, siger Brian Eriksson, 
operationschef. 

Sygefraværet falder i 
Dragør Kommune

I 2016 er sygefraværet i Dragør 
Kommune faldet med 1,4 sygedage 
pr. medarbejder. Dragør er dermed 
sprunget fra nummer 85 i 2015 blandt 
landets 98 kommuner til en placering 
som nummer 45. Ifølge kommunaldi-
rektøren skyldes det primært en fæl-
les og ekstraordinær indsats fra med-
arbejdere og ledere.

- Et lavere sygefravær giver først og 
fremmest bedre service til borgerne, 
men det er også godt for både kolle-
gaerne på arbejdspladsen og for kom-
munens økonomi”, siger kommunaldi-
rektøren.


