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Når havet
kalder
Det er et (u-)sikkert forårstegn, når roklub og kajakfolket hejser standerne og
sætter bådene i vandet
Hvis Tårnby havde været en
nation, et eget land, ville man
kalde os en søfartsnation,
mens man nynner sangen
Langt højere bølger, så viden
om vand...
Nu er vi kun en kommune,
men det med søfart har sin
rigtighed selvom tonnagen
er beskeden. I den forløbne
weekend har Kajakklubben
Røse og Roklubben Øresund
sat flaget og dyppet bådene.
Roklubben har endda søsat
en særlig driftsikker båd, en
coastal (foto) som med sine
brede borde er velegnet til
havroning.
Kajakklubben Neptun fejser sin 90 års fødselsdag med
et nostalgisk, men fornøjeligt
tilbageblik.

Læs mere om robåde og
kajakker på side 36 og 37.

Golden Angels Cheerleaders
har opnået at deltage i to
konkurrencer i Tyskland,
Summercup i Danmark samt
danmarksmesterskaberne.
De kan også prale af, at være
kåret til årets klub 2016/17
ud af 12 andre konkurrerende
klubber.

ske sig. Fortsat mangler der
blandt andet redskaber og
ikke mindst en fast adresse.
Klubben er blevet dannet
uden nogle midler, men har
med gode sponsorer og ambitiøse mennesker fået hjulene
til at køre. Drømmen om, at
det en dag skal lykkes, er en
stor drivkraft i klubben.

En klub i akrobatisk firspring
Årets Cheerleader-klub
kommer fra Tårnby og har
100 medlemmer
Cheerleader er udover at
være en sang, en form for
heppekor. Man ser dem typisk
under
sportsbegivenheder,
hvor de underholder i miniskørter med akrobatik, dans
og sang.
Frederikke Stages, Matilde
Isabel Prüser Kjærulff og Josefine Eljerskov Jeppe, har for

to år siden stiftet deres egen
cheerleader klub, Golden Angels Cheerleaders. De unge
piger oplevede kort tid efter
stiftelsen en stor interesse fra
omegnen og har formået at
udvide klubben fra seks medlemmer til omkring hundrede,
som både konkurrerer i indog udland.

En ønskeseddel
Klubben har dog ikke helt de
ressourcer, som de kunne øn-

Læs side 38

Løven Leonardo
udlodder billetter til
Cirkus Baldoni
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Det var en mørk og
stormfuld nat
Stormen Urd time for time i
Tårnby Onsdag 4. januar blev brandvæsenets katastrofe- og kriseberedskab afprøvet, om
end der heldigvis ikke skete
de store ulykker den dag
Indledningsvis
blev
”LBS’en” kaldt sammen på
Politigården på grund af meteorologiske meldinger om at
vandstanden ville stige meget, faktisk op til 1,5 m over
normal vandstand.
LBS står for Lokal Beredskabs Stab, og er en samling
af repræsentanter for alle
relevante myndigheder som
kan trommes sammen i den
enkelte
politikreds,
hvor
Tårnby Brandvæsen har en
fast plads.
Herefter blev den lokale
krisestab i kommunen samlet, først på Tårnby Rådhus, og
siden rykkede en del af den
over på brandstationen.
Kommunens og brandvæsenets hjemmeside blev fra
klokken 12 og dagen igen-

nem løbende
opdateret på
status og forh o l d s o rd re r
til hvad den enkelte
borger kunne gøre.
Klokken tre om eftermiddagen blev der slået storalarm
for at samle alt disponibelt
mandskab som herefter kunne sendes ud fra stationen til
forskellige opgaver, primært
på Vestamager. Der blev hjulpet flere steder og en del af
arbejdet foregik i samarbejde
med hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Beredskab
Hovedstaden.
Vandstanden toppede omkring 19.30 og nu var faldende og omkring klokken 22 var
de sidste brandfolk tilbage på
stationen igen.
tsp

Tårnby Bladet sætter
fokus på oversvømmelser 10.000 års hændelser
- digebyggeri.

Læs siderne 6, 7, 13 og 15

Hvad man siger og hører
DET ER IKKE ALLE MAN SIGER HEJ TIL –
SOMME TIDER MÅ MAN NØJES MED ET HOV!

Dirch Passer er halehelt
på Norwegian-flyet med
registreringen EI-FVK.
(Foto: Norwegian)

Dirch på norske fly

17 fly fra Norwegian har udsmykket flyenes haler med danske forfattere, videnskabsmænd og komponister.
I februar var halen på det seneste fly udsmykket med portrættet af skuespilleren Dirch Passer, skriver Flåde nyt. Han
var i 2016 aktuel i anledning af sin 90 års fødselsdag. Den
folkekære skuespiller døde i 1980 i en alder af kun 54 år.
Dirch Passer er den 17. dansker i rækken. Tidligere har der
været personligheder som H.C. Andersen, Søren Kirkegaard
og Karen Blixen på flyhalerne, men med Dirch Passer er det
første gang, at en mere nutidig og folkelig personlighed bliver ophøjet til halehelt.
Norwegian fortæller, at personlighederne på flyhalerne
vælges ud fra nogenlunde samme kriterier, som har været
baggrunden for Norwegians entré i luftfartsmarkedet. Det
skal være personer, der har flyttet grænser, udfordret det
etablerede og inspireret andre.

Møde om kulturarv

Allan S. Andersen, borgmesterkandidat, besvarer en række
spørgsmål fra Bevaringsforeningen om Tårnby kommunes
fysiske udvikling med fokus på kulturarv. Knud Vilby, tidlige
formand for Forfatterforeningen og ditto chefredaktør for
Dagbladet Information er ordstyrer.

INFO:
Onsdag 5. april kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek, Lokale 1.

Stordalen vil mere end Kastrup

Den norske mangemilliardær og ejer af Nordic Choice Hotels,
Petter Stordalen, som for nylig købte Hilton Hotel i lufthavnen og fortalte, at han (Nordic Choice Hotels) vil bygge et
Comfort hotel på Hiltons nabogrund, har i Dagbladet Børsen
annonceret, at han vil eje hvert femte hotel i København.
Kæden står allerede bag fire hoteller i Storkøbenhavn,
blandt andet Centralpostbygningen i København, der skal
konverteres til hotel for mere end 1,3 mia. kr.
Petter Stordalen håber i interviewet med Dagbladet Børsen, at han sammen med partnere kan investere 7-8 mia. kr.
i nye hoteller.
- Vi vidste, at det ville komme til at koste penge at komme
tilbage til Danmark, og vi har en stor millardpose, som er
gemt til Danmark, og den pose øges hele tiden, siger Petter
Stordalen til avisen.

Møde for alle bi-glade

Foreningen Tårnby-bi håber at kunne vække interesse og vise
fordelene ved at holde bier. Derfor er alle interesserede i bier
og biavl inviteret til møde på Hovedbiblioteket. Her vil bestyrelsen fortælle om foreningen og om de kommende events.

INFO:
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Hovedbiblioteket Kamillevej tirsdag 18. april
klokken 19- 21. Yderligere information hos
Vivian Kruse på telefon 2347 41 16 eller
facebook ”Tårnby-bi”.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, 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 Ehrenreich, Jesper Israelsen, dj,
Birgitte Barkholt, Mona Gjedved,
Nadja Arpe, Ole Gjedved (foto).

JEG HAR LIGE AFSLUTTET en telefonsamtale
med en af pionererne i Tårnby Bladforening
og kunne høre, at det ikke var i dette tilfælde
at samtalen kunne slutte med et hej – og slet
ikke det dér grusomme ”- og hav en fortsat
god dag!” Bliver jeg selv mødt af dette fortsatte ønske plejer jeg at sige ”Forsat!! Jeg
kommer lige fra begravelse.”
ANDRE ØNSKER BLOT hav en god dag, men
det gamle farvel kan fortsat benyttes, selvom
hej også ligger os fritidspensionister lige på
tungen.
MEN DENNE KLUMME begyndte egentlig med
trafikkaos på motorvejen i går. Automobilerne hobede sig op rundt om det gamle vandtårn, ned af Tårnbyvej og opad Englandsvej
ind mod København, muligvis længere ind i
distriktet, men fra min udkigspost på Tårnby
Bladets redaktion rakte kikkerten ikke længere, men så fik jeg en åbenbaring.
I TRE TILFÆLDE SÅ JEG, at bilister som kom
nordfra undlod at køre frem og blokere for
udkørsel fra Sneserevej selvom de havde
grønt lys, men tydeligvis ikke ville have fået
røven med sig på modsatte side. Står billedet
klart? Tre på hinanden følgende bilister udviste hensyn (og holdt i øvrigt færdselsloven),
så bilister fra Sneserevej kunne slippe ud.
HVIS IKKE OPGAVERNE havde hobet sig op på
skrivebordet kunne jeg have nydt synet længe, men to ting jog mig tilbage. Dels opgaverne, som ikke løser sig selv og forventningen
om, at min højstemthed over hensynsfulde
bilister – og så tre på stribe – kunne lide skibbrud når som helst. Jeg ville som pigen med
svovlstikkerne holde på det dejlige syn.

læsende yngre, som også havde placeret sig
på sæderne. Vi var nogle stykker af ældre årgange som hang i stropperne. Nu ved jeg jo
ikke, om de siddende 12-årige havde træben
eller fødderne i gips. Måske led de af impulsiv svimmelhed eller var udmarvede efter
skoledagen. Jeg ved det ikke, men at tre på en
gang skulle lide af sygdomme, så de var ude
af stand til at være selvbærende, forekom foruroligende. Det lover ikke godt for de opvoksende generationer.
JEG RODER NOK RUNDT I, om det kun var
ældre damer, vi skulle føre over gaderne og
rejse os for i sporvognen. Skal da heller ikke
garantere, at jeg altid gjorde. Faktisk havde
jeg benet i gips i mange af mine drenge-/
teenageår.
MEN JEG VENDTE mit indvendige sure opstød
til en tilsvarende glæde over, at jeg nok ikke
så ud som en ældre sæde- og siddetrængende herre. Hvilken kompliment – spejlet siger
noget andet.
JEG KOM FRA ET FOREDRAG med tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen og godt
nok havde vi underkastet os referatforbud,
men jeg forbryder mig alligevel mod løftet.
I spørgsmål/svar-runden kom spørgsmål om
virkningen og oplevelsen hos klageren af ombudsmandens afgørelse og Hansen svarede,
at mange klagere havde følt deres ærinde var
lykkedes, hvis myndigheden, der var klaget
over, på et tidspunkt havde sagt ”Undskyld”.
Hansen mente, at vi (alle tilhørerne var over
60 år) da sagde undskyld, hvis vi i metroen
kom til at træde nogen over foden.
EN TILHØRER PÅSTOD, at blev han
trådt over foden i en metro var svaret bare et ”Hov”.

SENERE PÅ DAGEN stod den på metrotur stoppet med passagerer. Tre 10-12-årige havde
bemægtiget sig siddepladser, den ene endda
med en stående mor. Der var andre telefon-

Med ikke sur men forårshilsen fra
redaktøren, Terkel Spangsbo

Vil vi virkelig vide det?
§ Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal
offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for
at varetage bestyrelseshverv i kommunale
fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber
eller andre privatretlige selskabsdannelser,
hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. Reglerne gælder tilsvarende for ansatte
i den kommunale administration. §
Det kan være viden nice to have, nok mere
end need to have, men så kommer næste
sætning: Oplysningspligten omfatter kun
vederlag. Andre udbetalinger, som er knyttet
til varetagelsen af det pågældende hverv, er
ikke omfattet eksempelvis mødediæter, kørselsgodtgørelse samt diverse udlæg.
resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset,
Udstillingscenter Plyssen, oa.
TRYK: Provins-Trykkeriet

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

DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt. 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.

OPLAG: 21.000.
16.500 husstandsomdeles,

DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 31. marts.

Så gælder det om at vide, hvad der vederlag, godtgørelse, udlæg og diæter - og hvad er
det så, vi får at vide. Det hele, det halve eller
brøker heraf.
Det største ben kommer Tårnby Forsyning
med. Det er der seks kommunalbestyrelsesmedlemmer, som hæver i variende størrelse.
Syv personer, heraf seks kommunalbestyrelsesmedlemmer hæver vederlag - og nu
er det efter ønske fra partiet Venstre blevet
lettere at finde. Tast søgeordet ”vederlag” på
hjemmesiden og et antal beløb og navne toner frem. Så må du selvom, du synes det var
”nice” eller ”need” at vide og om du vil være
misundelig, forarget eller tilfreds.
red-

FØRSTKOMMENDE UDGAVE herefter er maj, som udkommer 28.
april. Deadline mandag 24. april.
Deadline for større annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man
er senere på den.
UDGIVELSESDATOER I 2017:
Juni udkommer fredag 26. maj,
deadline søndag 21. maj, OBS
rykket grundet Kr. himmelfartsdag. Annonce-deadline 19. maj
Juli/august udkommer fredag
30. juni , deadline mandag 26.

juni . Annonce-deadline fredag
23. juni
August OBS udkommer fredag
4. august. Deadline mandag 31.
juli, annonce-deadline fredag
28. juli.
September OBS udkommer
fredag 1. september. Deadline
mandag 28. august . Annoncedeadline fredag 25. august
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Tårnby niende dyreste
ved huskøb
Ved køb af hus i Tårnby får
man 36 kvadratmeter i et
parcelhus for en million
Der findes flere måder at gøre
huspriser op på. Her fortæller boligsiden.dk hvor meget
man kan få for en million kroner.
På kortet i højre hjørne ses,
hvordan priserne fordeler sig
med de dyreste kvadratmetre
omkring de fire store byer, og
ikke overraskende er der billige huse at købe i de lyse- og
mørkegrønne områder.

Tårnby er i selskab
med kommuner som
Frederiksberg, Gentofte,
Rudersdal og Hørsholm og
selv i ”fattige” Dragør skal
man af med 3.400 kroner
mere for en kvadratmeter
hus end i ”rige” Tårnby.

I landets billigste kommune får du 184 kvadratmeter
hus for en million kroner. For
samme beløb bliver det til
gengæld ikke til mere end 20
kvadratmeter i landets dyreste, skriver Boligsiden.dk
Det er i Tønder kommune,
man finder landets billigste
hus-kvadratmeter. Ikke uventet er landets dyreste kommune Frederiksberg.
- Kvadratmeterprisen er
generelt højest i området i
og omkring København, og

faktisk skal vi helt ned på 22.
pladsen i bundlisten, før vi
finder en kommune uden for
Sjælland, siger Birgit Daetz,
der er kommunikationsdirektør på Boligsiden.dk
- Det er Aarhus, hvor du kan
få 46 kvadratmeter per million kroner. Kommuner som
Hvidovre, Ballerup og Brøndby, der hen over de seneste
år har fået et popularitetsløft,
overhaler dermed den jyske
hovedstad på kvadratmeterprisen.

På top 10-listen over de dyreste kommuner hvad angår
kvadratmeter priser gør Sjæl-

land rent bord.
spanger

Du kan få mere end fem gange så mange kvadratmeter for
pengene i Tønder som i Tårnby.
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Kåret i Kroatien
Tre priser af fem til Autonorden ved en stor galla-event,
Nissan Drive, i Kroatien
Ved årsafslutningen samles
alle Nissan forhandlere fra
de nordiske lande til et årligt
arrangement, som hylder de
forhandlere, der har gjort en
ekstraordinær indsats. I år
var arrangementet henlagt til
Dubrovnik, Kroatien.
Der blev uddelt priser i
fem kategorier og tre af dem
kunne Autonordens direktør
Kasper Norden stolt tage med
sig hjem til virksomheden i
Kastrup.
Autonorden blev tildelt pri-

ser som: Årets forhandlerpris,
Årets bedste Nissan Forhandler, Nordic og Årets bedste
Nissan Forhandler, Danmark.

Stolte og ny afdeling
At modtage tre så store priser
kræver ikke blot et godt salg,
men en særdeles unik kundeservice fra start til slut. Autonorden er Nissan-ambassadør
helt ind i hjertet. Det kræver
en stor holdindsats fra hele
virksomheden, at vinde tre så
store priser blandt de mange
dygtige og målrettede forhandlere i hele norden.
- Vi ved, at den gode kundeoplevelse er altafgørende.
Holdet fra Autonorden med pokal og diplomer efter kåringen
i Kroatien.
- Vi er simpelthen så glade og stolte over vores
medarbejdere, der hver dag brænder for at give vores kunder
den service, som ligger til grund for disse flotte priser.
Medarbejdere skal have æren for de store priser, siger Kasper
Norden.

Den er nødt til at være dit absolutte DNA i virksomheden,
fortæller Kasper Norden.
- Vi er meget taknemmelige, og vi ved, at de gode resultater forpligter. Vi har solgt
Nissan i over 30 år, og vi vil
blive ved med at forny os.

... er en ny blomsterbutik på Korsvejen / Amager landevej 49.
Hos os kan du hurtigt og nemt
bestille buketter, sammenplantninger,
begravelsesbinderi mm. enten til
udbringning eller afhentning.
Firmaaftaler:
Hos os kan man få en aftale om fast
levering af blomster og planter til din
virksomhed
Kaffeblomsten er medlem af Euroflorist, levering til hele Danmark og
udlandet. Send blomster - levering
samme dag.
Høj kvalitet og god service er vigtigt
ting hos kaffeblomsten, vi holder
altid konkurrencer og gode tilbud.

FAKTA:
Årets forhandlerpris - salg:
Repræsenterer
imponerende resulterer inden for
salg, og viser samtidig at
virksomheden er en fremragende Nissan mærke-ambassadør.

Årets bedste Nissan Forhandler - Danmark:
Viser at Autonorden har
gjort et ekstraordinært arbejde det seneste år både
i salgsafdelingen og i servicecenteret. Prisen fortæller om et usædvanligt stykke arbejde på alle fronter;
før, under og efter salg samt
plejen af kunder.

- 1. april åbner vi dørene til
vores ny-renoverede Nissan
salgsafdeling, som opfylder
de allernyeste standarder for,
hvad man kan forvente sig af
et moderne showroom i 2017.

Årets bedste Nissan Forhandler –Nordic:
Prisen som Årets bedste forhandler i Danmark, Norge,
Sverige, Finland og de baltiske lande understreger at
Autonorden gør noget langt
ud over det sædvanlige.

INFO:
Nissan Drive er et program,
som hvert år belønner entusiasme, vision og integritet
hos Nissans bedste forhandlere og deres medarbejdere.
Vinderne er kendetegnede
ved at have givet en exceptionel kundeservice, og
priserne afgøres primært af
tilbagemeldinger fra kunderservice og kundetilfredshedsmålinger.

Følg os på Facebook og instagram
Hos kaffeblomsten er der altid en
Dagens buket til kun 100,- kr.
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Vi har også Kaffe, te, chokolade.
Åbningstider:
Mandag - torsdag: 9 til 18
Fredag : 9 til 19
Lørdag: 9 til 18
Søndag: 10 til 18

Amager Landevej 49 st. tv. 2770 Kastrup
Tlf. 34 12 30 00 • info@kaffeblomsten.dk

Priser og diplomer
er nu udstillet
i domicilet hos
Autonorden.

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer
fredag 28. april 2017
Deadline er mandag 24. april 2017 kl. 10

Hensyn til havudsigt og huspriser
Mange kommuner ud til Øresund
Køge Bugt, men de har vidt forskellige holdninger til, hvor langt
de skal gå for at beskytte sig mod
stormflod og oversvømmelse
København, Hvidovre og Tårnby og
Køge vil sikre sig mod en såkaldt
10.000 års hændelse a la den berygtede stormflod i 1872, der gik hårdt
ud over Lolland og Vadehavet, og som
nogle steder fik vandstanden til at stige op til tre meter over daglig vande.
Dragør tager chancen og satser
på, diger, der kan en såkaldt 100-års
hændelse, hvilket betyder en forhøjet
vandstand på 1,5-1,9 meter.
Det er et niveau, som hidtil er blevet betragtet som en 1000-års hændelse, men ifølge dagbladet Politiken
tyder det på, at en sådan hændelse
snarere forekommer hver 300. år. Og
en sådan hændelse vil forekomme oftere som følge af den globale opvarmning og den deraf følgende stigende
vandstand i verdenshavene.
Beslutningen er ikke truffet endnu
i kommunalbestyrelsen, men Dragørs
borgmester Eik Dahl Bidstrup regner
med, at man kan være klar med en afgørelse inden sommerferien.

Vil ikke kigge på høje diger
Det skyldes både hensyn til kyst og
naturbeskyttelse, men også mange
husejere i Dragør vil heller have havudsigt end udsigten til tre meter høje

diger.
Flere
husejer
er
også bekymrede
over
udsigten til
faldende
h u s p r i s e r,
hvis havkigget bliver
blokeret.
Tårnby og København
har allerede et over fem meter højt
dige rundt om det inddæmmede område på Vestamager, som kan klare en
10.000-års hændelse - en stormflod,
der er endnu voldsommere end den
i 1872. Årsagen til, at man vil sikre
sig så kraftigt, er behovet for at beskytte vigtige infrastrukturer som for
eksempel motorvejen, Ørestaden og
metroen.

Brug for en bagløbsbremse
Nu vil Tårnby opføre et landdige, der
skal gå fra Kystdiget ved Kongelunden og østpå til Tømmerupvej.
Al snak om at finde en fælles løsning mellem Dragør og Tårnby har lidt
skibbrud. I Dragør ønsker man ikke et
fem meter høj vold. De mener, at tre
meter må være nok.
Dragør er ved at klarlægge mulighederne for at forhøje de nuværende
diger, som er omkring to meter høje,
men kommunen kigger også på muligheden for at lægge diger længere
inde i landet. 
Kilde: Politiken

Unikalk, kosttilskud
med kalk og vitamin D
Vælg mellem Unikalk Forte, Mega eller Silver 180+30
tabletter

pris 127,95
La Roche-Posay
Lipikar Balm AP+ er en creme beregnet til ekstremt tør, sensitiv og irriteret hud med tendens til eksem og kløe.
For bedste effekt anbefaler vi at den kombineres med:
Lipikar Syndet AP+ Douchegelecreme er en sæbefri vaskegelé
creme til meget tør og irriteret hud med tendens til kløe.
Vaskecremen kan anvendes ved atopisk eksem.

Lipikar Balm AP+ 400 ml,

pris 235,-

Lipikar Balm AP+ 200 ml,

pris 155,-

Lipikar Syndet AP+ 400 ml,

pris 155,-

Ved køb af ovenstående produkter fra La Roche-Posay
medgives et babykit til gravide og nybagte forældre.

Vichy

Flere varianter.
Limited Edition 75 ml i krukke.

Priser fra 239,Aktivitet på apoteket:
Få huden klar til din konfirmation
Til alle kommende konfirmander i Tårnby og Dragør!
Gør huden klar til din store dag.
Vi står klar til at vejlede dig i hudpleje i tidsrummet 14.00 - 17.30
Mandag den 3. april på Kastrup Apotek
Torsdag den 6. april på Dragør Apotek.

Vi glæder os til at se dig.

Endelig kan vi præsentere

Åbningstider
Man og tirs 09:00 - 17:30
Ons
09:00 - 18:00
Tor og fre 09:00 - 17:30
Lør
09:30 - 13:30
Søndage lukket

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

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

Kortet over en mulig kommende digeføring
fra inddæmningen af vestamager (tv.) til
Tømmerupvej (th.) i øst. Der er tale om
en arbejdsskitse, så hverken mål eller
linjeføring skal tages som andet end
vejledende. Kilde: Tårnby Kommune

Voldene genoplives mod Dragør og vand
Den seneste storm i januar
aktualiserede opførelse af
et dige, som skal beskytte
det syd-vestlige Tårnby mod
oversvømmelse
Af Terkel Spangsbo
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I januar - umiddelbart før
Amager for alvor fik følgerne
af kraftig storm, højvande og
voldsomme bølger at føle,
havde Beredskabsstyrelsen
udsendt en pressemeddelelse om fremtidens risikobillede ved de 10 værste hændelser.
På første og anden pladserne stod orkaner og stærke
storme samt oversvømmelser
fra havet.

De stærke storme forekommer hyppigt og rammer ofte
hele Danmark eller store dele
af landet samtidig. De kan
ikke forebygges, men var ofte
varslet med stor sikkerhed og
konsekvenserne kan forudses.
Oversvømmelserne fra havet kan til dels forebygges,
men det er vanskeligt og resourcekrævende. Til gengæld
kan skaderne efter oversvømmelser være kostbare, langvarige og deprimerende oplevelser for de borgere, det går
ud over. Det så man blandt andet efter stormene, der ramte
sommerhus-ejerne i Jyllinge
Nordmark i Roskilde Fjord,

som blev ramt flere gange
med få års mellemrum.
Amager er et af de meget
udsatte steder og i Køben-

Ved en 10.000 hændelse
forventes en vandstand 5
meter over daglig vande.
Ved kyster skal man tillige indregne 50 centimeters bølgeoverslag.
Ergo skal man for at sikre
sig mod oversvømmelser
bygge et dige på 5,5 meter ved kysten.
havns kommune har man besluttet sig for en sikring i en
klasse 10.000 års hændelse.
Udtrykket 10.000 års hæn-

delse er en statistisk vurdering af, hvor ofte teoretikerne
mener, at ændelse indtræffer,
men med havstigninger og
stadig hyppigere storme er
tallet misvisende og bruges
derfor som et mål for en given
forebyggende indsats.
København har underjordiske anlæg som metro og
fjernvarme-systemer,
som
man ”under ingen omstændigheder” vil have oversvømmet. Allerede ved bygningen
af metroen forhøjede man
”nedkørslerne” i alle åbne ender (Øresund, Islands Brygge
og Fansanvej/Solbjerg) , så de
ligger højere end en 10.000
års hændelse vil ramme.

Således arbejder Tårnby
kommune på at bygge et dige
fra det inddæmmede område
til Tømmerup med en højde
på godt fem meter ved kysten
i vest dalende i højde til cirka
en halv meter ved Tømmerupvej.
I den foreløbige skitse skal
en del af Tømmerupvej hæves omkring 25 centimeter i
den sydlige ende.

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

Kommunalbestyrelserne i Tårnby og Dragør vil ikke arbejde sammen om
en fælles digeløsning. Tårnby har besluttet, at man vil bygge et dige i
forlængelse af vestdiget. Dragør overvejer stadig.  Illustration: Google Maps.

Vi er enige om at være uenige
Politikerne i både Tårnby og Dragør kan i hvert fald blive enige om én ting,
og det er, at de ikke vil være fælles om at bygge et nyt dige til sikring af
hele den sydlige del af Amager. Tårnby Kommunalbestyrelse vil have én
slags løsning og Dragør Kommune en anden
Af Jesper Israelsen

Der har i nogen tid været forhandlinger mellem Tårnby og Dragør om,
hvorvidt man var interesseret i at gå
sammen om en fælles løsning om sikring af den sydlige del af Amager mod
fremtidige oversvømmelser. Det er et
scenarie, der blev skræmmende aktuelt under den seneste storm Urd, hvor
det var lige ved at gå galt på Vestamager.
Men politikerne i de to kommuner
har ikke kunnet finde en fælles løsning. Tårnby ønsker at sikre kommunen, dens borgere og infrastruktur
mod en såkaldt 10.000 års hændelse,
mens Dragør kun ønsker at sikre mod
en 100 eller 1000 års hændelse.

Klar til detailplanlægning
Nu har Kommunalbestyrelsen i Tårnby
mistet tålmodigheden, og på forrige
byrådsmøde vedtaget at gå i gang
med detailplanlægningen af et nyt
dige, der skal strække sig fra Vestdiget til Tømmerupvej langs kommunegrænsen. Godt fem meter højt mod
vest, og jævnt faldende i højden mod
øst.
- Vi har for et par år siden tilkendegivet over for Pumpedigelaget ,
Hovedstadens Beredskab og Dragør
kommune, at i 2017 skulle der findes en løsning. Vi har vedtaget, at vi
vil have en sikring mod en 10.000
års hændelse, og det bliver et landdige langs sydsiden af kommunen
mod Dragør, siger Tårnbys borgmester
Henrik Zimino. (A)
Formanden for Teknisk Udvalg, Jan
R. Jakobsen (S) oplyser, at det bliver

Vestamagers Pumpedigelag, der skal
stå for opførelsen af det nye syd-dige.
Pumpedigelaget er sammensat af
en række interessenter blandt andet
Tårnby og Københavns Kommuner,
Vejdirektoratet, Jægerborg Skovdistrikt, DONG, Ørestadsselskabet, By
og Havn, Metro-selskabet, som i princippet skal deles udgifterne til opførelsen af diget. Udgifter som efterfølgende kunne spilles ud til de enkelte
grundejere.
På Kommunalbestyrelsesmødet i
februar lover Henrik Zimino dog at
ingen enkeltpesoner kommer til at
betale.
- Udgifterne for Tårnby Kommune
vil beløbe sig til omkring 10-15 millioner kroner, siger Jan Jakobsen.
- Nu skal vi i gang med detailplanlægningen og jeg tror, at vi kan påbegynde byggeriet inden for et halvt års
tid. Ved Kongelundsvej vil vi formentlig lave en bakke på højde med diget,
som man kan køre over. Ved Tømmerupvej er terrænhøjden større, så diget ikke behøver at være særlig højt.

Læs om Dragør Kommunes
indstilling til digebyggeri side 13
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- Det er en enig
kommunal
bestyrelse, der
har besluttet
at opføre et
dige fra det
nuværende på
Vestamager til
Tømmerupvej,
siger Tårnbys
borgmester,
Henrik Zimino.

- Det nye
dige vil stort
set forløbe i
kommune
grænsen, siger
formand for
Teknisk Udvalg
i Tårnby
kommune, Jan
R. Jakobsen.

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 25.04.2017, 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
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2017 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 30.05., 13.06.,
29.08., 26.09., 31.10., 28.11 og 12.12.2017
Der tages forbehold for ændringer.

DIGITAL SELVBETJENING

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

Vidste du, at fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker, og hvis du først er faldet én gang, er risikoen 2-3 gange større for
at du falder igen.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på følgende dage:
APRIL
• Tirsdag 25. april fra kl. 17.00-18.30
• Torsdag 27. april fra kl. 10.00-11.30
MAJ
• Torsdag 18. maj fra kl. 17.00-18.30
• Tirsdag 23. maj fra kl. 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A og vi byder
på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommunes
demenskoordinator på tlf. 5154 1364.
HAR DU LYST TIL EN LIVSSTIL, DER SPARER DIG FOR MANGE
PENGE OG GIVER ET BEDRE HELBRED?
Tilmeld dig dette rygestopforløb, hvor vi hjælper dig med at opnå dit mål
om et røgfrit liv.
KONCEPTET ER ENKELT: Det består af et hold motiverede
deltagere, kompetente rådgivere og 6 mødegange, hvor I på holdet får
råd og vejledning, blandt andet om korrekt brug af nikotinerstatning,
samt støtter hinanden gennem den første røgfrie periode.
NIKOTINPRÆPARATER: Ryger du mere end 15 cigaretter om dagen,
kan du få tilskud til nikotinerstatning, mens du går på holdet.
TILMELDING: Rygestopkonsulent Line Fjord tlf. 2119 0871
STED: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th, 2770 Kastrup
PRIS: Kurset er gratis.

CYKLING UDEN ALDER
Har du friske ben, elsker du at cykle og er du klar til at snuppe en
forårstur 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 boligorganisationen 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

DATO & TIDSPUNKT:
Tirsdag 25. april 2017 kl. 16-18
Tirsdag
2. maj 2017 kl. 16-18
Tirsdag
9. maj 2017 kl. 16-18
Tirsdag 16. maj 2017 kl. 16-18
Tirsdag 23. maj 2017 kl. 16-18
Tirsdag
6. juni 2017 kl. 16-18
Meld dig til nu. Næste rygestopkursus begynder 8. august 2017.

BARE FORDI DU BLIVER ÆLDRE,
BEHØVER DU IKKE AT FALDE!
Fald kan nemlig forebygges… og det er aldrig for sent!
Er du en af Tårnby Kommunes ældre borgere, som enten er faldet
eller er i risiko for at falde? - Så er det måske en ide, at få besøg af
en faldforebygger, som tilbyder råd og vejledning om, hvad du kan
gøre for at undgå at falde.
Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning
Ved besøget taler vi om:
• Hvordan du har det rent fysisk
• Hvordan dit helbred er
• Hvordan dit hjem er indrettet
• Hvilken medicin du tager
• Mad og drikke
• Motion/aktivitet
• Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med: Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeplejerske) Tlf. 3076 0677, mail chw.
sc.as@taarnby.dk

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 på hold af 1 times varighed
• 4 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sammenhænge i kroppen.
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitalsafdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, der
laver den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fysioterapeuten på tlf. 3076 0457.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Kastrup.

TÅRNBY KOMMUNE

REHABILITERINGSTILBUD TIL BORGERE MED KRÆFT
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning fra din egen
læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en individuel samtale med
en sygeplejerske og en fysioterapeut om rehabilitering. Samtalen
tager udgangspunkt i hvad du ønsker at blive bedre til i hverdagen.
Sammen vurderer vi, hvilke af vores tilbud, der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft
• Ernæring
• Psykosociale reaktioner
• Sociallovgivning
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to gange om ugen på hold
af 1 times varighed samt mulighed for social netværksdannelse.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte os på
tlf. 2115 0544 eller 3076 0452.
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Kastrup.
SPADSER UD I LIVET – OG IND I NYE VENSKABER MED
TÅRNBYS GÅ-VENNER
Ønsker du at glæde et andet menneske med dit selskab og få gået
en dejlig tur hver uge, er du måske vores nye gåven. Det kan også
være du ønsker at få en gåven, som du kan mødes med en gang
om ugen til en hyggelig gåtur. Du behøver ikke være i god form for at
være gåven eller for at få en gåven - I kan blot gå en lille tur.
En gåven er en form for besøgsven og initiativet er et samarbejde
mellem SundhedsCenter Tårnby og Ældre Sagen.
Du kan kontakte Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator på ngu.
sc.as@taarnby.dk eller på tlf. 3076 0525 for yderligere information.
STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag fra kl. 10.00-11.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km
eller 4 km, den korte rute er i moderat tempo, 4 km-ruten er rask i
tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokalforening.
Mødested P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.
ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter
Tårnby.
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2017 fra kl. 14.00-15.30:
• 3. april • 12. juni • 14. august • 2. oktober • 4. december
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården

Torsdag 6. april kl.
11.15
Informationsmøde omkring
Sønderjylland samt restbetaling
Fredag 7. april kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Torsten Søgaard kommer og spiller op til
dans denne dag.
Mandag 10. april kl. 12.15 - 15.30
Påskefrokost (se mere i bladet)
Torsdag 20. april kl. 13.15
Josephine tøj salg på 1. sal.
Fredag 21. april kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Harmonien kommer og spiller så kom og
få en sving om.
Torsdag 27. april kl. 9.30
Skovtur til Egholm Slot
Fredag 28. april kl. 13.15 - 15.30
Caféeftermiddag: Erik Spiermann kommer med sit band.

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 betjene 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:
April:

Lukket skærtorsdag 13. til og med 2. påskedag 17.
Fredag 28. fællesfrokost kl. 13.00. medbring selv
madpakken. Øl og vand kan købes.

Læs om Pensionisthuset Pilehaven på næste side
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KOM OG HØR FOREDRAGET: UORDEN I
TARMBAKTERIERNE
v/ overlæge, ph.d. Alice Højer Christensen, Aleris-Hamlet
Omkring 16 % af den voksne befolkning har irritabel tyktarm. Ved irritabel tyktarm menes en tilstand med oppustet mave, diarre og/eller
forstoppelse og smerter.
Kender du til disse gener? Så kom og hør om den nyeste forskning
inden for irritabel tyktarm, og hvad du kan gøre for at mindske generne.
Foredraget finder sted tirsdag 4. april kl. 16.30-18.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk
eller tlf. 3247 0079.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”

TÅRNBY
KOMMUNE
PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY
KOMMUNE.
Foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere og frivillige medarbejdere.
Tårnbymalerne starter deres 25. jubilæumsår med en udstilling på
Kunstnergruppen 10 plus fortsætter deres udstilling indtil 9. april.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN

Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972

Mændenes internationale
kampdag
Lørdag 1. april kl. 13 - 15

Der serveres vegetarmad! Gør
oprør og meld jer til køkkenholdet!
Præmie til den, der kan komme
med den mest sjofle vits! Gratis – tilmelding i Pilehaven.

Fra 22. april udstiller:

Hønse banko - Søndag 2. april kl. 13 - 16
Og kykkeliky - 3 plader samt kaffe og æggekage - 50 kr.
– tilmelding.
Påskefrokost - Søndag 9. april kl. 13 - 15 udsolgt
Påklædningsdukker - Tirsdag 11. april kl. 13 - 15

Vi spiser en enkel frokost og hygger med at lave påklædningsdukker. Du behøver ikke at kunne tegne. Frokost 10 kr. tilmelding i Pilehaven senest 1 uge før.
Påskeferie 12. - 17. april
Middelfart rejsemøde - torsdag 20. april kl. 15.30 - 17

Der er stadig et par pladser på Pilehavens tur til Middelfart torsdag
1. – søndag 4. juni 2017. 3.500 ekskl. Drikkevarer. .
Historie Studiekreds - 5 torsdage start 27. april

Derefter 4/5, 11/5, 18/5, 8/6 alle dage kl. 16–17.30. I alt 130 kr. el. 30
kr. pr. gang inklusiv kaffe og brød.
Rundvisning Musikhistorisk museum
Fredag 28. april kl.13 - 17
Mød ved indgangen kl. 13.45 eller tag med fra Pilehaven
kl. 13. Billet á 70 kr. i Pilehaven.
Viser i forklædning – Søndag 30. april kl. 14 - 16
Dejlige viser - Anette og Tom underholder med og uden
forklædning. Kaffe samt hjemmebagte overraskelses
boller. 50 kr.
Massage – Mandag 1. maj kl. 8.30 - 14
”Shiatzu” massage. ½ time 200 kr. – første gang 100 kr.tilmelding i Pilehaven.

Gunnar Anker: Gamle udenlandske pengesedler
Jane Eiberg Frid: Billeder og collager
Aage Jakobsen: Foto fra Den Blå Planet (genudstilling)
Amager Fotoklub: Foto

Underholdning:
Søndag 9. april kl. 14.00 Amager Squaredances.
De faste udstillinger fortsætter:
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Fotos fra Kastrup Glasværk og Dragør
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer
• Stads- Lokalarkivet: Kvindeportrætter
• Bente Jans: Sølv, kobber med ædelstene og ferskvandsperler.
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. Store og små flyvemaskiner - modeller af brandstationer i lufthavnen, mange effekter fra
luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombygningen af Bryggergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling om væveriet Plyssen.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang.
Plyssen holde påskelukket 13. - 17. april.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.
TÅRNBY KOMMUNE
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Netværkshuset
nuancerer billedet
Dygtige brugere af malerværkstedet i Netværkshuset
Kastruplund, skal i maj udstille deres farvestrålende
malerier på hovedbiblioteket. Malerværkstedet er bare
en ud af mange spændende
og sociale aktiviteter i Netværkshuset.
- Vi er et aktivt hus for dig
mellem 20-65 år, der savner
netværk og ønsker at dele oplevelser med andre, fortæller
husets daglige leder Simone
Mai Päevatalu.
Netværkshuset, der ligger på
adressen
Kastruplundgade
13, baghuset, 2770 Kastrup,
er et samarbejde mellem
Tårnby Kommune og Røde
Kors Hovedstaden.

Højer Christensen fra AlerisHamlet kommer og blandt andet fortæller om den nyeste
forskning inden for irritabel
tyktarm.
Omkring 16 procent af den
voksne befolkning har irritabel tyktarm. Ved irritabel tyktarm menes en tilstand med
oppustet mave, diarre og/eller forstoppelse og smerter.
Kender du til disse gener?
Så kom og hør om den nyeste
forskning inden for irritabel
tyktarm, og hvad du kan gøre
for at mindske generne.

Uorden i
tarmbakterierne
SundhedsCenter Tårnby holder i samarbejde med Folkeuniversitetet
foredraget
Uorden i tarmbakterierne,
hvor overlæge, ph.d. Alice

Tirsdag 4. april. Tilmelding:
foredrag.sc@taarnby.dk
eller tlf. 3247 0079

Flyver- grillen vandt

Flyvergrillen har i årevis
kæmpet med et tysk netpirat
om retten til at bruge sit eget

navn på nettet - men nu har
grillen endelig vundet navnet
tilbage.
En tysk netpirat købte domænet i 2012, og har siden
krævet 7.600 kroner for at
sælge det. Men efter afgørelsen overføres domænet
snarest til Flyvergrillen, der i
forvejen ejer flyver-grillen.dk
med bindestreg.
Domænet var ejet af virksomheden Atop Capital, men
det er ikke tilladt at tjene
penge på andres virksomheds- og produktnavne - derfor fik Flyvergrillen sit domænenavn tilbage.

P for gæster

Får du gæster eller er du gæst
med bil i parkeringszonen Kastrup syd, kan du nu bestille
24-timerslicens ved brug af
mobilen.

Du skal hente EasyPark
appen inden du kan bestille
licensen. Det gør du i din telefons app udbyder eller ved
at sende en SMS til 1411 med
besked ’app’ for at modtage
et link til at hente appen. Inde
i appen skal du benytte områdekoden ’2770’.
Fordelene ved at bruge appen er, at du nu kan bestille
en licens uanset, hvor du
befinder dig og efter behov.
Derudover modtager du en
påmindelse på din telefon,
når licensen er ved at udløbe
og én til når licensen er udløbet.
Det er stadig muligt at købe
24-timerslicenser i form af
skrabelodder på taarnby.dk,
biblioteket og på Rådhuset.

Formand genvalgt
Jimmy
Damsgård,
Venstre
formand

Venstre i Tårnby har genvalgt 39-årige
Jimmy Damsgård som formand. Jimmy
bor med familien på Vestamager, og
arbejder til daglig hos Dansk Selskab
for Patientsikkerhed. Han har været
aktiv i Venstre siden 1995.
- Jeg takker ydmygt for tilliden fra
Venstres medlemmer. Der venter en
stor opgave med året kommunal- og
regionsrådsvalg, som jeg kun har mod
på, fordi jeg er benådet med et stærkt
hold af frivillige ildsjæle og engagerede kandidater.
Bestyrelsen udgøres af Michael
Maigaard, Thomas Krag, Githa Westen
Michaelsen, Alice Andersen, Rene Laebel, Dennis Wollesen Clausen og Silas
Kondas (VU).
Samme aften blev der afholdt valg
af kandidater til kommunalvalget i
2017. Kandidatholdet udgøres nu af:
1. Heidi Ladegaard, 2. Frants Nielsen, 3. Louis Hjelmsøe, 4. Dennis
Wollesen, 5. Silas Kondas, 6. Jimmy
Damsgård, 7. Thomas Krag og 8. Henrik Kain. Der vælges yderligere kandidater senere.

Borgerliges kandidater
Nye Borgerliges Folketingskandidat
Fra venstre
og spidskandidater til kommunalvalspidskandidat
get, KV17 blev alle fundet i politiets
i Dragør, Bjørn
rækker!
Lindhard
15 stemmeberettigede medlemPedersen, i midten
mer fra Nye Borgerlige har valgt Bjørn
folketingskandidat,
Lindhard Pedersen som spidskandidat
Benny Bindslev
i Dragør med Karsten Jul Brædder på (Tårnby) og yderst til
listen.
højre spidskandidat i
Efter kampvalg blev Jesper Skytte Tårnby, Jesper Skytte
Christensen valgt som spidskandidat i
Christensen
Tårnby. Yderligere opstillede blev Brian Møllebjerg og Asbjørn Rasmussen.
tærtjenesten blev alle tre ansat i KøFolketingskandidaten og begge
benhavns Politi, hvor de hver i sær
spidskandidater har noget nærmest
har mere end 20 års tjeneste i diverse
den identiske baggrund fra arbejdsafdelinger.
markedet. Alle tre har gennem flere
Også bestyrelsen blev fornyet. Forår været ansat i militæret. Efter milimand blev Jesper Villadsen. Benny

Bindslev fortsætter som næstformand, mens Lisbeth Larsen og Signe
Olivin blev nyvalgt.

Verner Sand Kirk S-kandidat
Verner Sand
Kirk, folketingskandidat for
Socialdemokraterne i
Sundbyvesterkredsen

Dynesæt (dyne og pude) 200.-kr.
3 habitter med rens og strygning 360,- kr.
3 par benklæder med rens og pres 140.- kr.
Lynlås-skift til benklæder inkl. lynlås 150.- kr.
5 skjorter med vask og strygning (på bøjle) 100.- kr.

Pilegårds Alle 39 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3177 2826
Åbningstider: Man-fre. 10:00 - 17:30 Lør. 10:00-14:00 Søndag lukket
www.fivestarrenseri.dk

Stor P-plads
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Verner Sand Kirk 59 år er nye folketingskandidat for socialdemokraterne
i København. Som direktør for A-kassernes paraplyorganisation, AK-Samvirke, blev Verner Sand Kirk for alvor
et kendt ansigt i den offentlige debat
og fik tilnavnet Mørkemanden, da han
under Thorning nærmest dagligt svingede krabasken over regeringen, for
ikke at finde en løsning for de mange,
der stod til at falde ud af dagpengesystemet. Ledelsesskift samt politisk
kursændring i partiet har været faktorer, som har fået Verner Sand Kirk til
at opstille.
Sundbyvesterkredsen dækker den
vestlige del af Amager og områderne
Islands Brygge og Ørestaden. I Københavns Storkreds vil Verner Sand
Kirk kommer op imod partifællerne
Pernille
Rosenkrantz-Theil,
Peter
Hummelgaard, Yildiz Akdogan, Mette
Reissmann og Lars Aslan Rasmussen. Sundbyvesterkredsen har siden
kredsreformen i 2007 endnu ikke givet valg til en socialdemokrat.

Forårstilbud

FRISØR KARINA & CB MASSAGE

Har over 20 års erfaring
Har den 4-årige uddannelse

Erhvervs/sportsmassage
4 års erfaring

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

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

Karina, frisør

30 min.
50 min.

200,300,-

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

350,-

HELE APRIL TILBUD
Bryn og vipper + 30. min massage

Camilla, frisør

Cityline til 185 mill. - kr.
Linje 5C kommer i drift til april og
kører blandt andet på strækningen
mellem Hovedbanegården og lufthavnen
Til april erstatter 5C busserne de nuværende busser på linje 5A. Cityline
busserne er længere og har derfor
mere plads. Hele 147 passagerer bliver der plads til mod 82 i de nuværende 5A busser.
Den ekstra plads vil kunne mærkes
særligt i myldretiden. Busserne kører
CO2-neutralt på biogas og udleder 72
pct. mindre NOx og 33 pct. færre partikler end de nuværende busser. De
støjer også væsentligt mindre.
Der er samlet investeret 185 mio. kr.
i Cityline.
Flere selvbetjente døre
De 37 nye Cityline busser får flere
døre, som man selv åbner ved at
trykke på en knap på siden af bussen.
Ligesom på S-tog. Det gør det nemmere at komme hurtigt ombord og gør

rejsetiden mere effektiv. På dele af ruten kører Cityline også i eget spor, så
busserne kan komme hurtigt gennem
trafikken. Sammen med større vinduespartier, som skaber mere lys og luft,
bidrager det til en mere behagelig rejseoplevelse.
- City-line er det første BRT-lignende koncept i Danmark, som med
enkle, effektive og relativt billige midler forbedrer rejsetiden og reducerer
trængslen, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.
- Arriva, som har vundet kontrakten, har leveret busser som sætter et
meget højt niveau for miljøvenlig busdrift.
I den anden ende forlænges Linje
5C fra Husum Torv til Herlev Hospital,
så man kan komme direkte til Herlev
Hospital fra Nørrebrogade og Frederikssundsvej uden skift.
Linje 5C får også forbindelse til den
kommende letbane i Ring 3.
spanger

Camilla, massør

Tårnby Torv 1 (højhuset)
• 2770 Kastrup • 53 54 27 56
Bliv medlem af Tårnby Bladforening og støt på denne måde den
lokale avis, som omdeles til 16.500 husstande hver måned.
Ring til 32 509 290 eller mail redaktionen@taarnbybladet.dk

Linje 5C, som den folkekære linje 5A
fra da af hedder, bliver den første
BRT-lignende buslinje i Danmark.
BRT står for Bus Rapid Transit og er
et internationalt buskoncept, som
kendes fra bl.a. Paris og Barcelona.

WRONG DIRECTION
Spiller på
Dragør Badehotel

MAD
&
KR.

Fredag
d. 7. april 2017

MUS

320,-

IK
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Wrong Direction er et partyband, som spreder smil og glæde. Musikken
spænder over John Mogensen, Four Jacks, Preben Kaas, Elvis Presley, The
Steeldrivers, Gasolin, Gnags, Rasmus Nøhr samt Solomon Burke. Alle numre er
tilført en personlig stil og varme som bringer smilet og glæden frem.
Kl. 19.00 3-retters middag
Kl. 21.00 Wrong Direction på scenen

Pris:
Mad & Musik pr. person kr. 320,- // Entre efter kl. 21.00 kr. 70,Mad & Musik samt et dobbeltværelse & morgenmad
for 2 personer kr. 1.395,-

Køb din billet:
Tlf. 32 53 05 00 eller dragor@badehotellet.dk
Find os på facebook.com/dragorbadehotel

Baggrund
• 5A er nordens travleste buslinje
med ca. 20 mio. årlige passagerer.
Med lanceringen af linje 5C forventes en passagervækst på ca. 1 mio.
passagerer årligt. Til sammenligning havde Københavns Lufthavn
29 mio. passagerer i 2016.
• Det forventes, at 5C kan transportere op til 2.200 passagerer pr. retning pr. time. I dag er tallet for linje
5A ca. 1.500 passagerer.
• Cityline på 5C er bestilt og betalt
af Herlev, Københavns og Tårnby
Kommune. Kommunerne har samtidig investeret i at opgradere stoppestederne med nye læskærme og
digital trafikinformation. Derudover har kommunerne investeret i
større anlægsprojekter, som f.eks.
endestationen ved Herlev Hospital,
og på at skabe bedre fremkommelighed ved Frederikssundsvej.

Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 3. juni 017
kl. 1000-2300

X

Kryds i
kalenderen!

Andre udfordringer i Dragør
Dragørs borgmester Eik Dahl Bid- Tårnby byg
strup (V) er enig i, at de to kommu- ger deres dige,
ner ikke kommer til at arbejde samså bygger vi
men om en fælles dige-løsning:
vores. Vi har
- Tårnby bygger deres og vi bygger ikke de samme
vores. Det dige, som Tårnby vil bygbehov og
ge er relativt kort. Men vores situatiudfordringer,
on er en helt anden end i Tårnby, og
fastslår Drag
vi har ikke samme infrastrukturelle ørs borgmester,
udfordringer, som Tårnby, siger Eik
Eik Dahl
Dahl Bidstrup.
Bidstrup.
- Vi er i et kystbeskyttet område,
så vi skal først have afklaret, hvad vi
må bygge af naturbeskyttelsesmæsDagens diger beregnes udfra klisige årsager. Vi håber på en afklamaberegninger, som viser at havet/
ring inden sommerferien.
Østersøen vil stige og det skal der
Dragør har desuden den udforogså tages hensyn til nu eller i nær
dring, at deres dige bliver et kystdifremtid, når kystdiger, der skal yde
ge, som skal tage andre hensyn end
fuld beskyttelse, skal bygges.
Tårnby skal, når og hvis de bygger en
Dragør Kommune arbejder videre
vold/dige over halvdelen af Amager.
med et lokalt kystbeskyttelsesproEt dige ved kysten skal man tage
jekt fra Dragør Nord til Kongelunden.
hensyn til bølgeslag, så dels skal
Et forslag med et sammenhængende
selve dige være stærkere, bredere,
dige rundt om Dragør (tilbagetrukså bølger kan ”løbe af” og dels skal
ket kystdige), og et forslag, hvor didet være højere for at yde samme
get ligger langs kystlinjen
beskyttelse som et dige på land.

Amager Voksen Ride Tur
Amagervoksenridetur.dk

Hesteudlejning dagligt Faste rideture alle dage
Både for nybegynder og øvede
Rid 1 time i skoven kun

225.- kr.

Skov og strandturen 1,5 time

300.- kr.

Kæreste tur med egen guide

675.- kr.

Ponytræk

Polterabend

Polterabend med rideheste og
Maratonvogn
( Her er hestene klargjorde til jer og
guider med. )
250.- kr. pr. person.

Herlighedsværdien
Forestiller man sig et dige der skal
yde beskyttelse mod en såkaldt
10.000 års hændelse, skal det op på
mindst fem meter og det vil tage al
havudsigt for begyggelsen Søvang
i Dragør - og det bliver ikke bedre
af, at der skal en ”bølgekrone” på
mindst 90 centimeter ovenpå.

Ring eller SMS 51641503 for bestilling.
Amagervoksenridetur

V/ Kari Anne Petersen
Kongelundsvej 589 • 2791 Dragør
Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på

www.amagervoksenridetur

HOT YOGA LIFE

Kom og giv dig selv et frirum, forkæl dig selv med
et medlemskab hos Hot Yoga Life. Yoga er for os en
måde at være tilstede i kroppen, sindet og livet på.

Ponytræk til de mindste.
30 min. 125.- 1 time ................... 200.( Dette foregår ved at man selv trækker sit
barn rundt i skoven. )

dans og bevægelse. Vi har også styrke og cardio træning som supplement til yoga.

Yoga er et redskab til at opnå mere ro, styrke,
smidighed og balance i hverdagen. Vores kerne er Hot
Yoga i 38c, hvor vi dyrker yoga i vores opvarmede sal.

Vi vil snart kunne tilbyde Yoga Life Barre Concept
træning. Det vil være Klassisk og Stretch barre træning. Barre holdene vil du kunne benytte på lige fod
med de andre hold.

Udover dette tilbyder vi Ashtanga, Yin, Yin flow,
Vinyasa flow hot og koldt, Gravid Yoga, Hatha, Gotved

For at høre nærmere og blive guidet godt i gang, kan
du kontakte os, og vi vil finde det helt rigtige til dig.

Et eksempel på en ugeplan. Se mere på www.hotyagolife.dk/book

Kamilla Bugge
Mit første møde med yoga var
i 2005 i et fitness center, hvor jeg
mødte en inspirerende kvindelige yogalærer. Denne oplevelse gjorde mig
sulten efter at udfordre mere indenfor
de forskellige yoga stilarter.

kurser og efteruddannelser som
afspændings og kropsterapeut.

Jeg googlede lidt rundt i de forskellige centre, indtil jeg stod i en Shala
til min første Ashtanga praksis, det
rørte ved noget dybere i min krop og
mit sind.

I de 8 år har jeg undervist i de fleste
yogastilarter, og finder kvalitet og
lidenskab i dem alle, essensen er at
finde en yogastilart, som passer den
enkelte, en yogapraksis som tager
udgangspunkt i dér, hvor den enkelte
er, og derfra udvikler sig. Udover
at undervise og behandle er jeg
færdig teolog til sommer og præst til
december.

De seneste 8 år har jeg undervist
mange timer ugentligt som yogalærer
og har taget en uddannelse indenfor
Ashtanga systemet hos flere forskellige certificerede lærere. At bruge min
krop har altid været en vigtig del af
mit liv.

Hot Yoga Life | Fuglebækvej 4 b, 1 sal | 2770 Kastrup | Tlf. 60805878
Email: info@hotyogalife.dk | www.hotyogalife.dk

Jeg blev færdig som bevægelsespædagog fra Gotvedinstituttet i 2000,
og har efterfølgende deltaget i flere

Mit speciale, som jeg arbejder med
for tiden ved siden af Hot Yoga Life,
har titlen ”Kan yoga tale sammen
med teologi? En religionsteologisk
analyse af filosofien bag yoga og
teologi.” Så i mit liv lige nu fylder
yogaen meget af mit liv fysisk som
mentalt.
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Jeg kom tilbage uge efter uge og
blev mere og mere grebet af den
intense tilstand yogapraksissen gav
mig, en følelse af autenticitet.

Men den uddannelse, som har
været mit største læremester, er
min egen daglige yogapraksis, som
startede for 8 år siden.

En 14-dages hændelse
Tårnby Bladets praktikant Nadja
Arpe på jagt efter fakta om frygtede
”hændelser”
Tårnby Bladet har fundet det aktuelt
at informere om oversvømmelsestrusler og digebyggeri. Aktualiteten
udspringer af stormen Urd i januar
2016 som truede med hidtil ukendte
vandstande ved Sydamager og i Køge
Bugt. Næste samtidig havde Kommunalbestyrelsen i Tårnby en debat om
hvorvidt man skulle samarbejde med
Dragør Kommune om kystbeskyttelse.
Vi fandt det nyttigt at vide, hvilke
trusler med de voldsomme navne som
10.000 års hændelser og afledte scenarier af mildere karakter helt konkret
ville betyde.
Redaktøren udstedte en ”nem” ordre til den nys startede praktikant:
- Det må være muligt at opstille et
skema med lidt grafik som viser forskellene i hændelserne om det nu er
100 år eller 10.000 og der imellem!
Koncentrer dig om virkningerne af forhøjede vandstande, sagde redaktøren,
vel vidende at store regnskyl også kan
store skadevirkninger.
Det skulle vise sig at være en større
opgave end man kan byde en nybegynder.

Dagbogen
Uddrag af Nadja Arpes notater fra en
14 dages periode:
Jeg ledte først på nettet, samlede

lidt spredt viden, skrev lidt. Chefen
var ikke tilfreds. Ring til nogen, sagde
han.
For at få lidt baggrundsviden om
diger ringede jeg til Danmarks Metrologiske Institut, DMI, fortalte at jeg var
praktikant og vi på Avisen arbejdede
med temaet oversvømmelser og diger. Spurgte om de kunne hjælpe mig
med at beskrive diger, deres størrelse
og hvad de kan holde til.
En behjertet DMI’er sendte mig videre til kystdirektoratet og gav mig
telefonnummeret. Jeg fik fat i en Kirsten, som igen sendte mig videre til
en Erik, som videresendte mig til en
kystteknikker Jensen. (alle personnavne undtagen Nadjas er opdigtede)
Så fik jeg at vide, at en 1000 års
hændelse, var en oversvømmelse
man statistisk set forventer sker en
gang hver 1000 år og en 10.000 års
hændelse er en oversvømmelse man
forventer statistisk set sker en gang
hver 10.000 år. Da jeg dumt(!) spurgte
om, hvad han med en teknisk viden
vil mene man burde sikre sig mod,
svarede, han at det var politikkerne
der måtte afgøre det. Dog, at det kom
an på, hvor mange boliger man ville
sikre. Med få huse ville det måske ikke
være så smart med en 10.000 års sikring.
Efter at have sundet mig, ringer jeg
op igen for at hører, om han har nogle
helt enkle faktuelle informationer om
diger, men han ender med bare at sky-

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

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

PRISEKSEMPEL
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10 folielåger
5 skuffefronter
15 greb
20 hængsler
kørsel og levering

SPAR

20%

14.497,inkl. moms og
montering

PÅ VORES FLOTTE LÅGER
I HØJGLANSFOLIE
tilbuddet gælder fra 1. til 30. april 2017

Nygammelt Køkken | se mere på www.nygammelt.dk
Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14
Man-ons 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

Tårnby Bladets praktikant Nadja Arpe var på ”dige-omvisning”, inden hun
selv blev sat på journalistisk research om 100-års hændelser. Her er hun
ved foden af Bjerget på Trekanten (ligger mellem Hilversumvej og Kanalen).
Som Nadja kæmpede forgæves efter fakta om diger, har redaktionen heller
ikke svaret på, hvor Bjerget med den skønne udsigt er kommet fra. Næppe
landhævninger og næppe opgrav fra kanalen - men mindst 30 år gammel.
Kender en læser svaret?

de noget fra hoften og egentlig igen
ikke bidrage med noget. Han henviser
til deres hjemmeside, men her kommer jeg til kort – kan ikke finde noget
om 10.000 års hændelser.
Hvis nogen burde kunne fortælle
noget om diger, må det være Tønder
Rådhus.
Her får jeg fat i omstillingen, der
fortælle begge aktuelle kandidater
først kan nås efter kl. 12, men får da
både navn og telefonnummer. Ringer
efter klokken 12 til nummer 1, 2 på

listen og håber på lidt medvind, men
havner ved omstillingen som nummer
3 i køen.
Så forbarmede chefen sig over mig
– og jeg fik en anden opgave.
Senere fandt redaktionen frem til
Svend Norup fra Naturstyrelsen
i København, kendt mand, som
er formand for Vestamagers
Pumpedigelag og ved det hele.

Teater- og dramasalen på
Tårnby Gymnasium var
omdattet en ”løvehule”,
hvoriværksætterspirerne
afprøvede deres idéer overfor
Lennart Gutfelt, der både
lagde tid og præmie til.

Virkeligheden kom på gymnasium

Iværksætter-spirer fra Tårnby Gymnasium & HF i Løvens Hule

Torsdag 9. marts kom virkelighedens
verden meget tæt på de 60 dygtige
elever på Tårnby Gymnasium & HF. De
dystede i den indledende regionale
fase af den landsdækkende iværksætter-konkurrence, European Business
Games som har finale i maj.
2000 gymnasieelever forventes at
kæmpe om at skabe den bedste og
mest innovative plan for en fremtidig
virksomhed.
Eleverne fra Tårnby Gymnasium
samledes for at kåre Amagers bedste
gymnasie-iværksætter. De stod bravt

og Simon Kirkegaard Holst.
De havde fået ideen til ”Trofast”
som er et plejested til kæledyr, hvis
familie skal rejse på ferie. Slet ikke en
dum idé at dømme på dommernes begejstring for gruppens fremlæggelse
for forsamlingen.
Mange andre gode ideer og fremlæggelser så desuden dagens lys,
så heldigvis ingen grund til frygt for
Amagers fremtid med så meget kompetent materiale i støbeskeen.

ansigt til ansigt med ”løver” fra det
virkelige erhvervsliv i form af den erfarne lokale iværksætter og virksomhedsejer, Lennart Gutfelt fra Revionsfirmaet Gutfelt, og den succesfulde
iværksætter Søren Wagner Parker fra
bryggeriet, Dry & Bitter Brewing og
ejer af ølbaren Fermatoren på Vesterbro.
Førstepræmien på 2000 kroner gik
ifølge Bertram Bugge Larsen fra 2Y
velfortjent til hans fire stolte klassekammerater, Anders Jensen, Emil Aarup Frost, Anna Hedeby Christensen

Vinderholdet med deres erhvers- og
økonomilærer Morten Bendix.

DELFIN SHOP
Oplev over 500 forskellige, sjove og nytige varer.
Du finder med GARANTI altid noget til gaver, til sjov, til eget brug, til pynt, til eventyr.

TING TIL SJOV OG NYTTE
LEGETØJ
VÆRKTØJ
ISENKRAM
GAVEARTIKLER
TING TIL KØKKENET
EL-ARTIKLER, BATTERIER
PERSONLIGE PLEJEMIDLER
KONTOR- OG TEGNEARTIKLER

Ny Ejer

Åbningstider:
Man-fredag 10-17.30
Lørdag 10-16

KOM IND OG BLIV OVERRASKET
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• Skottegården 8 • Kastrup • 32 52 00 05 •

TAK FOR TILLIDEN
i 100 år

Kom og få en snak med vore lokalpolitikere
Vi gir’ kaffe, kage, saftevand og
balloner til børnene
kl. 13.00 tale ved Borgmester Henrik Zimino

22. april 2017
kl. 11.00 – 15.00
Foran Hovedbiblioteket på Kamillevej

Så langt – så bredt
Der kommer blandt andet seks
25-meterbaner og fire 50-meter
baner i den kommende svømmehal.

Af Terkel Spangsbo

Hvad skal der være udover vand i den
svømmehal, så kom på den politiske
tapet/gavebod før kommunalvalget i
2013.
Sløret er løftet en lille smule siden
det kommunale byggeudvalg har bedt
analyse- og konsulentfirmaet Ziba om
at spørge kommende brugeres erfaringer og oplevelser om vigtige praktiske detaljer, så man kan optimere
indretningen og udformningen af den
nye svømmehal.
De overordnede rammer for den
nye svømmehal ér besluttet og er derfor ikke et tema i undersøgelsen.
Det er besluttet at den nye svømmehal kommer til at rumme:
• Et bassin med 6 x 25 meterbaner og
4 x 50 meterbaner. Bassinet kan opdeles til to bassiner på henholdsvis 25
meter og 23 meter.
• Desuden kommer der en en-meter
vippe og tre meters udspringsplatform.
• 60 kvadratmeter varmtvandsbassin i
1,4 meters dybde.
• 60 kvadratmeter børnebassin med
strandbredsløsning.
Indvendig vandrutsjebane, ca. 40 meters længde samt en hæve-/sænke
klatrevæg.

Information i processen
Tårnby Bladet spurgte i kommunalbestyrelsens spørgetid, om man/kom-

munalbestyrelsen var tilfreds med
informationen i løbet af den lange
planlægningstid.
Borgmester Henrik Zimino oplyste,
at han personlig har haft to møder
med formanden for Svømmeklubben
KVIK og der nu var sat gang i undersøgelsen som ovenfor omtalt.
Undersøgelsen vil have karakter af
gruppeinterview mellem brugerrepræsentanter og vil fokusere på ”før,
under og efter” selve svømningen/
vandaktiviteten: Når man kommer til
svømmehallen, forhal/venteområde,
omklædning, bad/sauna mv., selve
svømningen, efter svømning, café mv.
På forhånd tages forbehold for, at
alle ideer, ønsker og behov skal bearbejdes efterfølgende og det er ikke
sikkert, at alt kan indpasses i bygningen af svømmehallen.
Dragørs Kommune har
offentliggjort, hvem der skal
bygge deres svømmehal og hvad
den skal indeholde.
Her kommer et 25-meter
bassin, en et og en tre meter
vippe, et 50 kvadratmeter
varrmtvandsbassin, et øvebassin
et areal til wellness-aktiviteter.
Dragørs borgmester Erik Dahl
forventer i følge Dragør Nyt at
kunne indvie svømmehallen i
sommeren 2019.
Projektet vil i løbet af april blive
udstillet i Hollænderhallen.
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Nyhed: Klippekort få hver 9. klip gratis

Herre
Børn
Pensionist
Barbering
Øjenbryn
Vask
Klip, vask og Styling

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

Åbningstider:
Man - fre.
9.30 - 19.00
Lørdag
9.30 - 18.00
Torsdag, fredag og lørdag
er der tre frisører, grundet
travlhed

Saltværksvej 213 / (Korsvejen) • 32 17 90 00
med / uden tidsbestilling

Ved du, at du har et teater, en comedyclub og en teaterskole i baghaven?

Velkommen til TEATER PLAY!
Teater Play er grundlagt i 2004, og drives
af instruktør Christina Sørensen og
skuespiller Mille Berg. Teatret har
eksisteret som selvstændig, professionel
teaterscene i 13 år og har tre afdelinger:

TEATER, COMEDYCLUB
og TEATERSKOLE

Teater Play drives uden driftsstøtte, og
kører rundt på billet– og barsalg,
elevindtægter og ledelsens ukuelige vilje
og håndkraft. Play lever af publikum, og
hver eneste solgte billet bidrager til
teatrets fortsatte vækst, så kig forbi!
På scenen kan du opleve ny dramatik med
dygtige skuespillere, nogle af landets
største komikere, og i teaterskoleafdelingen kan du selv få skuespiltræning
på enten aften– eller daghold.

Læs mere på: www.teaterplay.dk
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Teater PLAY - Strandlodsvej 7 - 2300 Kbh S - www.teaterplay.dk

Huset til den store fortælling
Kulturzonen skal helt ind i
borgernes bevidsthed
Af Terkel Spangsbo

Det er leder af Kulturzonen
siden oktober 2016 Martine
Fogt’s store ambition, at borgere, foreninger og kulturaktører i Tårnby skal være helt
bevidste om, at Kulturzonen
eksisterer og at det er et fantastisk sted med pragtfulde
omgivelser.
- Det skal folk vide, fordi
huset, sportspladsen og haven rummer så store muligheder. Allerede i dag er her
mange aktiviteter, men her er
udviklingsmuligheder
- Vi kan være en scene for
skabende aktiviteter og både
større og mindre events. Kulturzonen består af et Kulturhus og Tårnby Musikskole, så
der er allerede en lang musisk
tradition, som åbner muligheder. Vi har en stor teater/musiksal, vi har møderum, café
og udendørsarealer, og der er
et musikstudie på vej, så der
er plads til mangfoldig kreativ
udfoldelse på Kulturzonen, siger Martine Fogt.
Bl.a. er Teater Glimt ved at

afslutte en undervisningsrække med elever fra 7., 8. og
9. klasse, der har modtaget
undervisning i valgfag på Kulturzonen.
Lederen af Kulturzonen og
herunder Musikskolen viser
begejstret rundt.
- Her kan alt boble og vokse. Vi har nogle fantastiske
frontløbere i Musikskolen og
Kulturhuset, som kan få andre
med.
- Det er oplagt at tænke på
Musikskolen som en platform,
som potentiale og udviklingsmuligheder i samspil med andre kulturformer.

Demokrati og kultur
Tidligere var det Nøragersminde Fritidscenter, nu hedder stedet Kulturzonen.
Kultur er det rigtige ord,
mener Martine Fogt. Kultur
har til opgave at formidle, udfordre og udvikle børn og unges møde med kunst og kultur
generelt.
- Kultur er dannelse, fællesskab, det udvikler og kan
bidrage til ”åndelig vækst”,
hvilket kan være fin pendant
til sport og til de unges liv i en
digital verden. Den kan åbne

øjne og øren for noget, som
man ikke altid kan se og høre,
siger hun.
- Og så ønsker jeg, at der
skal være demokrati på stedet. Jeg ønsker at skabe et
brugerråd og et ungeråd, så
de unge kan føle ejerskab
og udvikle stedet. I det hele
taget skal brugerne tage et
medansvar.
- Kulturzonen skal være
mere synlig i borgerne bevidsthed. Der arbejdes derfor
på at skabe yderligere fokus
på hvad vi kan og står for og
på at skabe sunde og sjove
traditioner. I næste uge er der
f.eks. præmiere på musicalen
”R:I:P Only The Good Ones Die
Young”. Dette er en særlig tilbagevendende begivenhed,
og mere end 100 medvirkende – både lærere og elever – fra både Kulturzonen,
Produktionsskolen Fabrikken
og Kastrup Bio er involveret.

Martine Fogt, leder af Tårnby Musikskole og Kulturzonen.

Et godt eksempel på, at meget kan lade sig gøre. Martine
Fogt og med hende Kulturzonen ser et større samarbejde
med foreninger, ældre, institutioner og skoler.
- Det handler om at have
visioner, se muligheder og at
tage handskerne på. Kulturzonen har et kæmpepotentiale,
slutter Martine Fogt.

Martine Fogt har tidligere
været involveret i kultur- og
musiklivet i Varde og omegn
og har blandt andet været
leder af Kulturdage i Ølgod
samt afdelingsleder på Varde
Musikskole & Billedskole.

Om Kulturzonen

• Kulturzonen er hjemsted for Tårnbys Musikskole og mere
en 600 børn og unge kommer ugentligt og dygtiggør sig på
et instrument, i bands eller kor. Desuden er Musikskolen
aktiv på flere skoler. Skolen har godt 20 højtkvalificerede
undervisere.
• Foreninger bruger Kulturzonens mødelokaler og den store
teatersal, Stakladen, og der er mange hverdagsaktiviteter
som f.eks. cafe koncerter og weekendarrangementer for
børn og familier som f.eks. fastelavn og Skt. Hans.
• Dagplejere på Vestamager bruger Kulturzonen som samlingssted.
• Kulturzonen har særlige aktiviteter i skolernes ferier sommer-, efterårs- og vinterferie.

København bygger
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Døgnåben streethal
1. april åbner en ny lethal
kaldet streethallen i Ørestad.
1.700 kvadratmeter fordelt
på en stor bane, en opvarmet
sal, et multirum, en klatrevæg
og et legeområde. Med sin
enkle udformning og robuste
materialer lægger den op til
at kunne drives af brugerne
selv. Hallen er til fri afbenyttelse af institutioner, foreninger og borgere på den
store bane, i multirummet og
i klatreområdet. Derudover
tænkes det, at hallen kan bruges som socialt samlingssted
for beboere i Ørestad, til bl.a.
fastelavn, loppemarkeder og
udstillinger.

Ny Idrætshal
Partierne på Rådhuset har
besluttet at afsætte 2,6 mil-

lioner kroner til en idrætshal
ved den kommende skole i
Holmbladsgade, oplyser pressechef Julie Stemann Monberg.
-nada

Goodman for 6. gang

GoodmanService & Goodmanisolering er for 6. gang med
Snedkerfirmaet
nomineret
som Årets Tømrerfirma 10+
ansatte i Danmark.
4. april kårer en professionel fagjury de dygtigste
håndværkere når Cirkusbygningen danner rammerne for
awardshowet Årets Håndværkere 2017
I 2013 blev guldet taget
med hjem til Amager, da det
stolte hold af tømrere og
snedkere blev kåret til ærefulde titel Årets Tømmerfirma.
-nada

Musikken var blandt andet ”brobygger” ved Kulturbasaren på Hovedbiblioteket i februar
2016. (arkivfoto februar 2016)

Vær hurtig - vind fribilletter til Cirkus Baldoni
Der er fribilletter på
spil hvis du kan svare på
spørgsmålet, hvad er mr.
Dittmar i nummeret med
mrs. Dittmar? Svaret finder
du på www.baldoni.dk
Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.dk med
oplysning om navn, adresse og
telefonnummer. I emnefeltet
skriver du ”baldoni” efterfulgt
af tre selvvalgte karakterer,
eksempelvis baldonia2b. Kun
mail, som er kodet som angivet,
kommer i betragtning.
Vi skal have svaret allerede
onsdag 5. april klokken 9, hvor
vi trækker lod. Vinderne få besked umiddelbart.
Vi tager også mod løsninger
på postkort eller uden på kuver-

ter på adressen Tårnby Bladet,
Postboks 34, Englandsvej 290,
2770 Kastrup eller lagt direkte
ned i vores postkasse.
Hvis du vinder, bliver du
kontaktet og du skal selv hente
billetterne på Tårnby Bladets
redaktion på Englandsvej. Billetterne kan ikke ombyttes eller
erstattes.
I vindermailen får du lidt
flere informationer vedr. afhentning.

Det kan du vinde:
1. præmie 4 x billetter til 1. plads,
(værdi kr. 190 pr. billet) samt et
billede med vinderen og løven
Leonardo
8 x 2 billetter til 2. plads (værdi
160 pr. billet)

Løven Leonardo vender
tilbage - sulten som altid
Det er smilet, atmosfæren
og hele den lune stemning
der gør det til et hjerteligt
og humørfyldt besøg for
hele familien at besøge
Cirkus Baldoni

De hyggelige gamle cirkusvogne, den smilende medarbejder i billetlugen, cirkusdirektøren der står i indgangen
og byder folk velkommen,
kioskpigen der serverer popcorn og andre lækkerier og
klovnen, der laver sjov med
folk, når de kommer ind, alt
sammen en stemning af, at
være helt tæt på det hele.
Et af Cirkus Baldoni kendetegn er, at når forestillingen
er slut, står alle artister og
siger farvel og på gensyn til
publikum. En tradition som
værdsættes af både gæster
og artister.
Hele herligheden bliver på
fornemmeste vis kædet sammen af René Baldoni, der sammen med sin tro men frække
følgesvend, løven Leonardo
vil tage publikum med igennem denne oplevelse fuld af
eventyr, komik og poesi.
Sæson nummer 16 er krydret med topartister fra hele
Europa og med numre som
altid, der aldrig før er set i
Danmark.
I flæg kan nævnes den helt
igennem fantastiske trampolin artist mr. Jumping, fire

AMAGERTEATRET

... spiller i KULTURHUSET KASTRUP BIO, hvor
der er en stor scene og hvor stolesæderne er
udskiftet med moderne stole.

Gentegningen er igang! Mere end 600
har allerede gentegnet deres abonnement.
Såvel gen- som nytegning kan finde sted via hjemmesiden, www.amagerteatret.dk hvor der også er en udførlig
beskrivelse af forestillingerne..
Sæson 2017/18:

Skattesagens
helte
25., 26. og 27. september
kl. 19.30
OFF OFF / Produktion
akrobater fra Mombasa, der
bygger menneskelige pyramider og springer, så man næsten ikke tror sine egne øjne,
og cirkusprinsessen Miss Maria optræder højt oppe under
cirkus kuplen.
Klovnerierne tager Danilo
og Cindy sig af på fornemmeste vis ledsaget af Eddie, der
nærmest er et musikalsk geni.
Dresserede katte hører til
sjældenhederne i cirkus, men
i år kan man møde Fatime´s
herlige katte. Høj og lav, det
må være stikordet, når talen
falder på mr. og mrs. Dittmar.
Dette umage ægtepar indtager Baldoni´s manege på en
måde, som meget sjældent er
set lignende, men som med
sikkerhed vil blive husket af
de fleste.

Dresserede katte hører til
sjældenhederne - privat og
i cirkus.

I Dragør søndag 9. april kl.
15.00 v/Færgevejen.
Mandag 10. april kl.
17.00 spilles på hjørnet af
Englandsvej/Ugandavej.
Tirsdag 11. april kl. 14.00
spilles atter i Kastrup, dog
er denne dag familiedag,
hvilket betyder enhedspris
på 130.00 kr. og frie pladser
i hele teltet.

Se om konkurrencen om
fribilletter til Cirkus Baldoni
på side 18.

Til (ingen
verdens)
nytte
6., 7. og 8. november
kl. 19.30
folketeatret | turne

Piraterne fra
Penzance
15., 16. og 17. januar kl. 19.30
Den Ny Opera og Figaros

Inden jeg
fylder 67
Når skaden er sket -

19., 20. og 21. februar
kl. 19.30
Landsteatret

Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.

Priser 2017-18

Indmeldelse gælder hele sæsonen.
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement			

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Løssalg

Gruppe A: Række 1 til 11 180 kr. (720 kr. + 50 kr. = 770 kr.) • 230,- kr.
Gruppe B: Række 12 til 15 150 kr. (600 kr. + 50 kr. = 650 kr.) • 200,- kr.

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

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

Solgården med fuld musik
Musikquizzen Tip Et Hit fik
sat gang i Pensionistcentret Solgården, der med et
veloplagt publikum fik sig
en fest
Tekst og foto: Solgården

Der blev både grinet, klappet
og sunget med. Og snakken
gik lystigt på tværs af bordene på Solgården i Kastrup, da
Klaus Strand-Holm, kendt fra
pop- og rockgruppen Klaus
& Servants, sammen med sin
hustru Karin gennemførte
deres musikalske quiz-show
Tip Et Hit for det feststemte
publikum.

Tip Et Hit

Det populære show er i gang
med optagelserne til en ny
sæson på tv kanalen DK4,
hvor seerne følger Klaus og
Karin, der sammen med Klaus
& Servants og en række folkekære kunstnere som Annette Klingenberg, Lis & Per
og Jeanette von Flittner giver
smagsprøver med underholdning og melodier fra flere årtier, hvor publikum hjemme i
stuerne kan gætte med.
Men op til weekenden kunne det feststemte publikum
på Solgården i Kastrup altså
opleve det populære show
i live-versionen, da Klaus
Strand-Holm spillede kendte
evergreens og Karin stillede
spørgsmål om de glade sange,
som altid vækker minder til
live hos det modne publikum.

Ungdoms eliksirer
Og netop musikken kan sætte
gang i hukommelse og minder, der fik smilene frem hos
publikum. Som en af deltagerne bemærkede:
- Det er utroligt, som man
lige pludselig kommer i tan-

Karin og Klaus Strand-Holm.

På Pensionistcentret Solgården sang med på de kendte
melodier og jublede, når de kunne huske teksterne.

ker om alle mulige sjove detaljer fra de unge år, når vi
sidder her og synger med på
de gamle slagere. Man føler
sig jo helt ung igen.
Mens krydserne blev talt
op, spillede Klaus StrandHolm nogle af sine egne hits,
herunder den populære ørehænger Herstedvester. Desuden løftede han sløret ved
at spille et nummer fra hans
kommende Guitar-Album, der

tydeligvis vakte begejstring
på Solgården.
- Der er ikke noget, der er
bedre end musik og menneskeligt samvær til at skabe en
god fælles oplevelse. Og det
var da godt nok et publikum
med gang i her i Kastrup, konstaterede Klaus Strand-Holm
med et stort smil efter arrangementet.

Danmark spiser sammen

Ældre Sagen i Tårnby vil også være med til at fremme dette initiativ hos de ældre
i vores kommune.
Er I blevet alene, eller har I som par fået lyst til at træffe andre mennesker, som er i
samme situation, indbyder vi jer til sammenkomst i ” Postkassen ” ,
Amager Landevej 71, lørdag den 29. april 2017 kl. 13:00.
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Vi serverer en lækker platte eller buffet , + 1 øl eller 1 vand eller 1 glas vin pr. pers.
samt kaffe og småkager. Yderligere drikkevarer kan købes til butikspris.
Vi vil komme med gode ideer til at skabe nye netværk, og håber på, at I selv
kommer med forslag til dannelse af sådanne. Det er vores håb, at I allerede ved denne
sammenkomst skaber nye kontakter.
Det er helt gratis at deltage, men da der er begrænset plads, må vi bede jer om at
reservere på tlf. 32 52 05 16 eller på e-mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk .
Vi bruger ” først til mølle ”.
Det gode samvær med andre, bliver altid optimeret , når man mødes omkring et bord
med god mad og drikkevarer. Vi tror på, at det bliver en god sammenkomst
med perspektiv.
På gensyn !

Ældre Sagen i Tårnby.

Sundhedsleg med Hoppeline
børnene fra Børnehuset Kastrupgård i Kastrup havde en ekstra god
dag, da de fik besøg af maskotterne
Hoppeline og Frækkefrø
Selvom man er lille, kan man godt
lære, at ”sundt er sjovt”. Børnene i
Børnehuset Kastrupgård har hoppet,
danset og løbet sig gennem efteråret
og vinteren sammen med figurerne
fra Hoppeline-universet, og vandt et
besøg af projektets maskotter samt
en musikpædagog, der kom og satte
fut i børnehaven en times tid.

Hoppeline og Frækkefrø fik
Børnehusets børn helt op i sjette
gear, da de besøgte ungerne som så
udmærket kendte dem fra tv.

som projektets slogan ”sundt er sjovt”
antyder, så leger børnene sig til en
mere aktiv dag med Hoppeline.

Motion på den sjove måde
Glæden ved at røre sig, fantasi og
medbestemmelse er nøgleord for projektleder Lise Hostrup Sønnichsen, for
sundhed handler ikke kun om gulerødder og motion:
- Hoppeline handler for mig om
bevægelsesglæde, især glæden ved
at røre sig sammen med andre, uanset hvor god man er, og hvordan man
ser ud. Børnene skal ikke gøre noget
bestemt på en bestemt måde, men de
kan bare leve sig ind i fortællingen eller musikken og på den måde få lyst til
at bevæge sig, forklarer hun.
Projektet begyndte i august 2016
og har allerede over 600 daginstitutioner over hele Danmark med. Det er
gratis at deltage, og børnehaverne får
blandt andet en Mariehøne-hånddukke, der er en af de figurer i Hoppelines
univers, som børnene holder meget
af. Materialet lægger op til masser af
bevægelseslege, der hænger sammen
med fortællingerne.
På www.hoppeline.dk finder du
også musik, tegneark, sund inspiration
til madpakken og andet som passer til
Hoppelineuniverset.

Cafémedarbejdere søges
Cafémedarbejdere med godt overblik og stort hjerte søges til café Lix
& Kerner på Tårnby Hovedbibliotek.
Vi søger både deltidsmedarbejdere og afløsere
Send os en mail på
cafe@lixogkerner.dk

FAKTA OM HOPPELINE
• Det landsdækkende sundhedsprojekt for børn, Hoppeline. Projektet er med støtte fra Nordeafonden udviklet af det Nationale
Videncenter KOSMOS i samarbejde
med pædagoger og studerende på
UC Syd.
• Projektet løber fra august 2016
til efteråret 2018.
• Deltagende daginstitutioner: 600

- Børnehusets hoppeline-team spillede op til musik og bevægelse for
børnene, så der blev masser af sjov og
ballade i børnehaven den dag, fortæller projektleder for Hoppeline, Lise
Hostrup Sønnichsen, fra det nationale
videncenter KOSMOS (Kost, Motion og
Sundhed).
Hoppeline er et sundhedsprojekt
målrettet de ældste børnehavebørn,
men også de yngste kan være med.
Hjertet i Hoppeline er aktiverende
fortællinger, hvor børnene sammen
bevæger sig til en fortælling, der læses op på legepladsen.
Målet er at få mere fysisk bevægelse ind i hverdagen for de mindste, og

kl. 1000-2300

X

Kryds i
kalenderen!

Tårnbyvej 27, 2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@taarnbytandklinik.dk
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Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 3. juni 017

Spændingsroman med religiøse undertoner
Anmeldelse af
Søren Markvard

Sola scriptura er juristen,
kommunikationskonsulenten
og musikeren Frank Hemmingsens debutroman, og
som så mange andre nystartede forfattere har han valgt
spændingsromanen som genre. Det er i og for sig forståeligt nok: der er stor læseinteresse for krimi og spænding,
genren sælger godt, og har
man handling og plot klar, så
er det bare om at skrive løs.
Problemet er så blot at klæde
handlingsskelettet rigtigt på,
og dér kommer det vanskelige indenom senere.
I bogen, der foregår i foråret
2010, møder vi Anton Simonsen, kaldet Simon, der som
jægersoldat og Navy Seal har
været udsendt til Afghanistan
og nu er vendt hjem mærket
på sind og krop af de rædsler,

han har været igennem. Via
gode venner kommer han i
kontakt med en hjælpefunktion under Kirkens Korshær,
hvor han ved et uheld modtager en telefonbesked, der
vækker ubehagelige minder
fra krigshændelserne i Afghanistan.
Bogens handling koncentrerer sig om politiets jagt på
en kynisk og bestialsk morder, der med afsæt i Det Gamle Testamente vil udrydde alt
det, der ifølge bibelens tekster er forkert; heraf bogens
titel Sola scriptura, der netop
betyder ’skriften alene’, altså
den opfattelse, at bibelens
ord er Guds ord, fuldstændig
som de står skrevet.
Politiarbejdet
ledes
af
Frank Andersen, der er Simons gamle ven og jægerkollega, og da hans og Simons
veje krydses, bliver Simon
pludselig hvirvlet ind i opklaringsarbejdet, der på overraskende vis også inddrager

Simons nye kæreste.
Der er med andre ord tale
om en roman, der lader spændingen stige på udmærket vis
bogen igennem, men desværre står indpakningen ikke mål
med plottet. Der er indgående skildringer af personernes
udseende (for eksempel ’hendes kønne, friske ansigt’, ’den
høje, slanke og veltrænede
mand’), men klicheerne tager
af og til så meget overhånd,
at handlingen lider ved det,
og det bliver for overdrevet.
På samme måde med personernes handlemåder: beskrivelsen af dem er ofte ganske
sober og nøgtern, men her
og der løber ordene af med
forfatteren, og han tværer
løs i detaljer, der ikke bringer
handlingen videre, snarere lader den i stikken.
Men som debutbog er der
helt givet såpas mange godt
forløste intentioner, at man
kan håbe på, at forfatteren har
mod på at kaste sig ud i yder-

ligere skriverier, og med
brug af færre tillægsord
næste gang, kan roman
nr. 2 blive rigtig god. Det
skal dog ikke afholde
eventuelle interesserede læsere fra at tage
fat på Sola scriptura;
der er handling nok
til flere timers intens læsning.
Hemmingsen,
Frank: Sola
scriptura.
Forlaget
Brændpunkt,
2017

Farveglæde i 25 år
Tårnbymalerne fejres med udstilling, kultur-tale og musik fra Balladeband

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

Påske tilbud

Hjemmekogt syltetøj et glas 25,- to glas 40,Hjemmelavet marcipan påskeæg. Flere varianter.

Værtindegaver:

Eksempelvis
Økologisk chokoladeæg og fyldt chokolade,

Fra den første maj

sælger vi
kugle is i vafler og bæger og dessert is. Kom ind
og smag fra den første maj.
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BESTILLINGER PÅ
KONFIRMATIONSKAGER
Husk! du kan parkere på butikkens
egne p-pladser mens du handler
Åbningstider:
man-fredag kl. 5.30 - 17.30 • Lør. kl. 5.30 - 16 • søn. lukket

Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby bladforening
og alle kan få optaget indlæg, som dog undergår en redaktionel
behandling og vurdering

Tårnbymalerne har nu i 25 år spredt
farveglæde til byen. Fra kun at være
de to medstiftere i 1992 til i dag 7080 medlemmer, der inspirerer med
farver og fantasi.
Det fejres med en udstilling med
malerier under emnet Amager, kultur,
mennesker, natur, bygninger. Udstillingen har fernisering lørdag 22. april
fra klokken 13 til 16 på Tårnby Rådhus.
Her vil formanden for Kultur og fritids-udvalget Winnie Sørensen holde

åbningstalen og man vil kun nyde
musikken fra Balladeband V/Lars Lademann. En publikumspris skal også
uddeles, hvor det er tilskuerne, som
stemmer på et billede og kan vinde
en præmie. Om søndagen vil der
også være musikalsk underholdning
af DJ-legind, der spiller elektronisk
lounge musik.
-nada
Fernisering lørdag 22. april kl. 1316. Underholdning v/ Balladeband.
Søndag 23. april underholdning v/
DJ-legind.
Åben 22.-28. april i rådhusets
åbningstid. Fri entre.

Noget at gå til i april og maj

Friluftsfestival
Giv en hånd og vær med
til at præge Tårnbys nye
Friluftsfestival den 10. maj
2017

R.I.P.
- Only The Good Die Young
En hyldest til de mange
kunstnere, som forlod os alt for
tidligt
Tårnby Musikskole og Fabrikken præsenterer igen i år et storslået show i
Kulturhuset Kastrup Bio med ca. 100
medvirkende.

Forestillingen er en hyldest til alle de
fantastiske og elskede kunstnere, som
forlod os alt for tidligt. I vil bl.a. komme
til at nyde numre af Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney
Houston, Freddie Mercury, John Lennon,
Tommy Seebach og Prince.

Info:

Forestillingen spilles i Kulturhuset Kastrup Bio
• Fredag 31. marts kl. 19.00
• Lørdag 1. april kl. 14.00 og 19.00
• Søndag 2. april kl. 14.00

Succesfulde erfaringer

Billetter købes fra 1. marts kl. 12 i Kulturhuset Kastrup Bio, på kulturhusetkastrupbio.dk og på Tårnby Hovedbibliotek. Kr. 75 for voksne og kr. 40 for børn.
Nummererede pladser.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det
er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle arrangementer såsom koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan læse mere om,
hvad der sker på Kulturzonen her.
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage:
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00

Fyns Grafiske
Værksted 40 år
www.kastrupgaardsamlingen.dk

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

Streetday var et succesfuldt arrangement, hvor unge kunne mødes om
forskellige udendørs aktiviteter. Det var
Tårnbyhuse, som arrangerede dagen,
hvor de unge for alvor kunne boltre sig
med dans, fodbold, capoeira, basket og
god musik.
Socialt iværksætteri-dagen, som
Tårnby ungdomsskole tidligere på året

Naturen inspirerer
Sidst men ikke mindst har udnævnelsen
af Tårnby kommune som en af landets
mest unikke hvad angår naturen også
inspireret os til at invitere borgerne i
Tårnby til friluftsfestival, hvor vi mødes
og kan inspirere hinanden til et aktivt
udeliv.
Friluftsfestivalen foregår i bevægelseslandskabet omkring Vægterparken,
hvor de skønne udearealer inspirerer
til fysisk aktivitet og hyggeligt samvær.
Området er etableret med støtte fra Realdania og det er åbent for alle, der har
lyst til at benytte det.
Friluftsfestival onsdag 10. maj kl. 16-20
i bevægelseslandskabet omkring Vægterparken. Vægterparken med indgang
ved bl.a. nr. 425 og 82.

Info:
Vi har brug for hjælpende hænder til blandt andet til at etablere hyggekroge og
siddepladser i området, sætte telt og pavilloner op - og til at hjælpe med at holde
gang i nogle af aktiviteterne.
Har du lyst til at give en hånd eller høre mere om arrangementet kan du kontakte
Malene Pedersen, Boligsocial medarbejder i Tårnbyhuse på boligsocial@taarnbyhuse.dk eller på tlf. 2573 7135 eller Naomi Gurfinkiel, frivillighedskoordinator på
ngu.sc.as@taarnby.dk eller på tlf. 3076 0525

2. marts –
5. juni 2017

FRI ENTRÉ
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DEN
SORTE
SKOLE

Frivillige, lokale foreninger, klubber, forretningsdrivende, ungdomsskolen og
mange andre samarbejder med Tårnbyhuses boligsociale medarbejder og
Kommunes frivillighedskoordinator om
at skabe en friluftsfestival, som samler
lokalsamfundet omkring skønne udendørs (sports)aktiviteter samt musik og
mad. Har du også lyst til at hjælpe med
at udvikle eller gennemføre en spændende friluftsfestival, hvor du kan møde
en masse søde mennesker fra lokalsamfundet, så læs videre her.
Idéen til friluftsfestivalen, udspringer
af en række succesfulde og frugtbare
samarbejder. Af disse kan bl.a. forrige
års arrangement Streetday, Ungdomsskolens temadag om socialt iværksætteri
og udnævnelsen af Tårnby kommune
som en af landets bedste natur-kommuner nævnes.

afviklede på Kulturzonen, handlede
helt overordnet om, hvordan borgerne i
Tårnby ved at engagere sig i hinanden
kan medvirke til at gøre vores lokalsamfund til et bedre sted at bo og være. Et
stort ønske fra de unge var at lave noget
sammen med ældre – også at hjælpe
ældre, som kan være udfordrede i forhold til at benytte kommunens mange
tilbud, til aktiv deltagelse og dejlige
oplevelser.

Noget nogen gik til og som man måske liiige kan nå endnu

Sauna og vinterbad på Kastrup Søbad
Mere end 100 borgere har deltaget i åbne
arrangementer med sauna og vinterbadning
ved Kastrup Søbad. Tårnby Kommunes
mobile sauna har været opvarmet og
åben for alle interesserede til fem
arrangementer
Af Jacob Nøhr Schubart, naturvejleder i DGI Storkøbenhavn
Fra blikstille hav til hvide skumtoppe, fra blå himmel
til overskyet, fra stille brise til blæsevejr og fra varmegrader til frostvejr. Det er nogle af de vejrforhold, som
de mange friske vinterbadere har mødt ved arrangementerne med sauna og vinterbadning ved Kastrup
Søbad. Aldersfordelingen har spændt fra 5 til 65 år. Og
deltagerskaren har omfattet børnefamilier med både
små børn og teenagere, vennepar og kærestepar, arbejdskollegaer og seniorer, folk fra forskellige motionsfællesskaber og en større familiekomsammen, samt et
par stykker på udvekslingsrejse fra Nepal sammen med
deres danske værter.
Efter det kolde dyp i havet har snakken gået på kryds
og tværs blandt deltagerne i kommunens hyggelige og
dejlig varme sauna: Hvad var det for en æterisk olie
som blev brugt i saunagusen, hvilke egenskaber har
den olie og hvad er den god for? Er det sundt at vinterbade? Hvad sker der egentligt med kroppen i det kolde
vand? For flere deltagere var det faktisk første gang, at
de prøvede at vinterbade. Og det var ikke sidste gang,
bedømt ud fra de mange begejstrede hyl, de store smil
og den udtalte stolthed ved at have ’gjort det’.

Konceptet velprøvet af skoleelever
Både DGI og Tårnby Naturskole laver hver vinter
mange arrangementer med sauna og vinterbadning for
skoleklasser, hvor eleverne får en stor og anderledes
naturoplevelse.
- Tårnby Naturskole tilbyder om vinteren kommunens
skoler arrangementer med sauna og vinterbadning.
Eleverne kommer ud og får en unik naturoplevelse i
Kastrup Strandpark om vinteren. Hvert år deltager
mere end 1000 skoleelever i Tårnby Kommune i en helt
anderledes skoledag med naturskolen, hvor der står
en iskold dukkert og en brandvarm tur i kommunens

Bag tiltaget står Tårnby
Naturskole og DGI Storkøbenhavn, som i fællesskab har sørget for,
at der ventede en varm
sauna til deltagerne
efter det kolde dyp.
- I DGI vil vi rigtig gerne
være med til at inspirere og præsentere folk
for de mange muligheder som naturen, også
om vinteren, rummer
for sunde og sjove aktiviteter og oplevelser,
siger Martin Machado,
naturvejleder og programleder i DGI Storkøbenhavn.

mobile sauna på skoleskemaet. Eleverne lærer om egne
grænser og mærker kroppens reaktioner i det kolde
vand og i saunaens varme på egen krop. Desuden kan
det være en øjenåbner for mange, at man også om
vinteren kan være i naturen og lave sjove, lærerige og
sunde aktiviteter, siger Jacob Jensen, naturvejleder og
leder af Tårnby Naturskole.
Flere af de yngre deltagere ved de åbne arrangementer havde også været ude og prøve sauna og vinterbadning med deres skoleklasse og Tårnby Naturskole. Og
til de åbne arrangementer var chancen der så, for at se
om bedstemor eller mor og far var lige så modige og
turde hoppe i det kolde vand.

Samarbejde mellem naturskolen og DGI
Til arrangementerne mødte DGI’s naturvejleder op et
par timer før deltagerne, for at sørge for, at den mobile
sauna var helt klar og varmet op til deltagerne. Og

naturvejlederen har undervejs svaret på nysgerrige
spørgsmål omkring saunaen fra de mange forbipasserende på gåtur, løbetur eller tur med hunden på strandparken. Der er allerede mange, der bruger søbadet
til vinterbadning, bare uden mulighed for at komme i
sauna efterfølgende. Og flere af søbadets faste vinterbadere har også benyttet sig af muligheden for at få
varmen i den mobile sauna ved de åbne arrangementer.
- Tænk hvis man kunne melde sig ind i en vinterbadeforening ved Kastrup Søbad, og have adgang til en
permanent sauna, som man også kender det fra mange
andre strande og havne rundt om i landet. Så kunne
lokale borgere i endnu højere grad bruge deres strandpark hele året rundt og samtidig være en del af et lokalt og aktivt fællesskab, slutter Martin Machado.

Gråsisken ved Naturcenter Amager
Hvis man vil nå at se flokken af gråsiskener ved naturcenter Amager skal man skynde sig - den flyver snart
nordpå for at yngle. Foto: René Fokdahl. Marts Naturcenter Amager.
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Om sommeren ses gråsisken ikke i Danmark.
De yngler i Norge, Sverige, Finland og Grønland. Men
også så langt væk som Canada og Sibirien er fuglen
udbredt.
Inden den smutter mod nord igen, må I huske at
holde øje. Den er kun ved naturcenteret lidt endnu.

En helt almindelig vinterfugl, gråsisken,
har i februar og marts måned holdt til ved
Naturcenter Amager.
Den lille grå/brun stribede fugl syner ikke af meget, når
de flyver i flok, hurtigt rundt mellem træerne. Men får
man lejlighed til at kigge nærmere på fuglen, vil man
se, at den har en flot rød isse og hannerne et flot rødt
bryst.
Flokken ved naturcenteret har bestået af cirka 50 –
60 individer. De har mæsket sig i frø fra Elletræernes
små kogler. Den lever også af frø fra birketræerne.

Naturcenter Amager

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

Åbningstider i Friluftshuset 2017

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

6. jan. – 26. marts:
Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16

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

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

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

Noget at gå til i april og maj

Biblioteket i april og maj
Danmarkshistorien rykker ind på
biblioteket

Hør om vikingetidens dramaer og danmarkshistoriens
heltinder.
Vi byder på foredrag, film og udstillinger med masser af
inspiration til fordybelse i vores fælles historie.
I april starter DR´s serie ’Historien om Danmark’ med
Lars Mikkelsen som vært. En kronologisk fortælling,
der guider seerne igennem historien – fra istiden og
frem til det 21. århundrede. Det er startskuddet på de
historiske uger, som bibliotekerne deltager i. På Tårnby
Bibliotek kan du møde forfatteren Susanne Clod Pedersen og journalisten og forfatteren Liv Thomsen.

Susanne Clod Pedersen: Arnulf sagaen
Susanne Clod Pedersen, der
har skrevet en række populære historiske romaner - til store
glæde for de mange historisk
interesserede læsere.
Lige nu skriver hun på Arnulf sagaen, hvor 4. bind udkommer til sommer. Bøgerne
foregår i vikingetiden, en af
de mest spændende perioder
i dansk historie, som altid har
stor fascinationskraft. Her er
personlige dramaer, magtspil,
farefulde vikingetogter og kampen mellem asetro og
kristendom. Her er de nordiske brikker stillet op til det
helt store Game of Thrones - nu på vikingsk.
Torsdag 27. april kl. 15.00

Liv Thomsen: Danmarkshistoriens heltinder
Tag med Liv Thomsen på en
Danmarksrejse på sporet af
historiens mest spændende
kvindeskikkelser.
Vi besøger gravhøje, runesten, domkirker, herregårde,
Christiansborg og Christiania.
Alle disse steder, hvor kvinder
har levet og virket gennem
tiderne - fra Egtvedpigen og
dronning Margrete over Thit Jensen og Anna Ancher til
Tine Bryld. Vi møder kvinder, der har haft overraskende
meget religiøs, politisk eller kulturel betydning og som
formåede at rejse sig op over den plads, de var blevet
tildelt fra fødslen. Deres skæbner er elementært gode
historier fulde af drama, hjerteblod og erkendelse, men
danner også et rigtig godt billede på udviklingen for os
kvinder og danskere igennem 3000 år.
Onsdag 3. maj kl. 19.00
Begge arrangementer på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris pr. arrangement: 30 kr.

Fotoudstilling – Islandske perler

grafen Torben Jensen indfangede de islandske perler
på en fototur til den sydlige og vestlige del af Island i
sommeren 2016.
Torben Jensen var initiativtager til Amager Fotoklub.
Frem til onsdag 12. april på Tårnby Hovedbibliotek. Udstillingen vises i bibliotekets åbningstid.

Superrig i slummen – bag om tv
programmet

Foredrag ved Kristoffer Eriksen
I efteråret 2016 sendte DR3
programserien Superrig i
Slummen, hvor journalist
Kristoffer Eriksen rejste rundt
til nogle af verdens fattigste
lande og besøgte de rigeste
mennesker der.
Kristoffer Eriksen fortæller
om tilblivelsen af tv-programmet, som bød på alt fra væbnede røverier til ubekvemme bestikkelsessituationer. Hvordan man opererer som
journalist i lande, hvor de der sidder på magten, ikke er
så vant til kritiske spørgsmål, som kutymen er i Vesten.
Og han fortæller om de udfordringer, det gav, at flere af
de lande, han besøgte, var gennemsyret af korruption.
Så hvordan er det egentlig at bo i de lande og samtidig stå på den solbeskinnede side af ulighedsgabet?
Kristoffer Eriksen viser klip fra sine programmer og
tegner portrætter af de rigmænd, han mødte på sine
rejser. Bekymrede de sig egentlig om fattigdommen
omkring dem? Er de solidariske? Og hvad siger de, når
man spørger dem, hvordan de har det med, at danskerne betaler ulandsbistand til deres fattige landsmænd,
mens rigmændene selv har diamanter på skoene?
Tirsdag 4. april kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek. Arrangementet afholdes af AOF
Amager i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetpris 75 kr.

Route 66 - og andre historier
ved Hans Jakob Sternkopf

Kom med på en tur rundt
i USA i selskab med Hans
Jakob Sternkopf, der har
været rejseleder i USA
gennem 20 år.
Undervejs besøger vi
Route 66, den gamle landevej mellem Chicago og
Los Angeles.
En 4.200 km lang nostalgisk rejse gennem neonlys,
burgerbarer og amerikansk selvforståelse.
Desuden fortæller han om den amerikanske madkultur, den politiske situation, integration af den indianske
kultur, muligheden for at forsvare sig og modstanden
mod at afgive retten til at bære våben.
Hans Jakob Sternkophs foredrag ledsages af en masse billeder, og han har ofte en sjov “røverhistorie”, som
han gerne deler med tilhørerne.
Torsdag 6. april kl. 19.00 på Vestamager Bibliotek. Billetpris 30 kr.

Island byder på storslåede landskaber og magisk natur.
På udstillingen bliver smukke, dramatiske og forunderlige scenerier formidlet via 30 store fotografier. Foto-

Hør specialisten i europæisk
politik, Lykke Friis, når hun
giver et “helikopter-blik” på
EU’s mange udfordringer og
stiller skarpt på den mest
afgørende aktør, nemlig Tysklands Angela Merkel.
Vækst og indflydelse har
for længst holdt store flyttedag til nye stærke økonomier i Asien. Imens har Europa
travlt med at håndtere interne udfordringer, så som
flygtningekrisen og Brexit. Det hele kompliceres af, at

En gåtur og en go´ historie

Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med andre? Så kom med på en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller
te, mens vi læser en historie højt.
Mød Rikke Klæsøe 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!
Fri adgang – uden billetter.
Tirsdag 25. april kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen ved
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Mød forfatterparret Bille&Bille

Steen og Lisbeth
Bille har, under
forfatternavnet
Bille&Bille, skrevet
fire anmelderroste
romaner, der blander krimier med
videnskab. Denne
onsdag aften gæster
de Skriveriet på Hovedbiblioteket til en
snak om research,
skriveprocesser og

udgivelse.
Lisbeth har studeret antropologi og religionshistorie og
arbejder som videnskabsjournalist.
Steen er konsulent og forfatter, tidligere spillefilmkonsulent på Det Danske Filminstitut, vært på P1 og
medforfatter af filmene Drømmen og To Verdener.
Gratis billetter. Læs mere om Skriveriet på bibliotekets
hjemmeside: taarnbybib.dk
Onsdag 26. april kl. 19 på Hovedbiblioteket.

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.
dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby
kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes
af AOF i samarbejde med Tårnby
Kommunebiblioteker (mærket )købes
billetter på tlf. 3251 1495 eller via
www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende
billetter sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det
angivet ved arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499
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Lykke Friis: Europa - hvad nu?

EU-landene står over for et “supervalgår” med valg i så
centrale lande som Frankrig, Holland og Tyskland.
Foredraget trækker i høj grad på Lykke Friis egne erfaringer med EU-systemet som minister, forsker og som
medlem af en række europæiske tænketanke.
Manddag 24. april kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek. Arrangementet afholdes af
AOF Amager i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetpris 90 kr.

Noget at gå til i april, maj og juni

Litteratur og åbne værksteder
Værkstedet er bemandet onsdage fra
14.00 til 19.00 i udstillingsperioden
indtil 5. juni. Værkstedet kan besøges i
forbindelse med særudstillingen ’Den
Sorte Skole – Fyns grafiske Værksted
40 år’. Det er som altid gratis at besøge
Kastrupgårdsamlingen.
Foto: Kunstneren Jens Bohr demonstrerer
litografi for interesserede gæster. Foto:
Kastrupgårdsamlingen.

Christina Hesselholdt på
Kastrupgårdsamlingen
Christina Hesselholdt fortæller om sin nyeste anmelderroste roman Vivian.
Romanen handler om Vivian Maier (1926-2009),
der arbejdede som barnepige i USA. Hun lagde hele sit
hjerte i at tage hverdags-snapshots - en stor samling,
der aldrig blev fremkaldt og vist, mens hun levede. På
aftenen kan høre om romanens mange livlige og bevægende stemmer. Christina Hesselholdt har modtaget
flere priser for sine bøger, bl.a. Jytte Borberg-prisen
(2007) og Kritikerprisen (2010). I Hesselholdts seneste
roman ’ Vivian’ spiller det sort/hvide fotografi en stor
rolle og forfatterens foredrag understreges af museets
særudstilling ’Den Sorte Skole – Fyns grafiske Værksted
40 år” hvor alle værker er holdt i sort/hvid.
Arrangementet er et samarbejde med litteraturforeningen Amar:litt som står bag skæve litteratur-arran-

gementer og foredrag med forfattere på Amager.
Kastrupgårdsamlingen, onsdag 26. april kl. 19.00. Gratis. Ingen tilmelding nødvendig.

Åbent arbejdende værksted
I forbindelse med udstillingen ”Den Sorte Skole – Fyns
Grafiske Værksted 40 år” kan man se arbejdende
kunstnere fra Fyns Grafiske værksted trykke værker på
to store grafikpresser.
Kunstnerne fra Fyns Grafiske Værksted har i samarbejde med kunstmuseet etableret et fuldt funktionelt
grafisk værksted med to store grafikpresser. Trykpresserne bemandes af professionelle kunstnere, hvoraf

Vild mad og påske i Naturpark Amager
Netop nu, i april måned er det sæson
for ramsløg. I Naturpark Amager er
Kongelunden fyldt med ramsløg
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Vi cykler i fælles flok fra Friluftshuset, på Naturcenter
Amager, ud over Kalvebod Fælled til Kongelunden og
plukker Ramsløg.
Turen er cirka 7 kilometer ud og det samme hjem
igen.
På cykelturen er der selvfølgelig mulighed for at
spørge Friluftsvejlederen ud om Kalvebod Fælled, mulighed for at se bramgæs eller hvem ved, måske kommer havørnen forbi?
Når vi kommer tilbage til Friluftshuset, vil vi lave en
lækker ramsløgspesto som kan tages med hjem.
Eller man kan købe et stykke lækkert brød ved Traktørstedet Vestamager, smøre ramsløgs pestoen på og
spise det med det samme.

INFO
1. og 2. april. 8., 9. og 10. april. Start fra Friluftshuset,
Granatvej 5, klokken 12.00.
Turen tager cirka 2 timer.

Forår og Påske
Foråret og påsken betyder, at der er nyklækkede kyllinger i Friluftshuset, ved Naturcenter Amager.
Fra Friluftshuset kan du i weekenden op til påske og
hele påsken iøvrigt få historien om, hvordan kyllingen
kom ind i ægget og hvordan den kom ud igen.
Du kan mærke varmen fra den lille fugl. Vi vil også
lave små arrangementer, hvor du kan være med til at
fodre kyllingerne med melorme og fuglefrø.
Derudover kan du benytte dig af alle Friluftshusets
mange andre tilbud. Du kan leje en cykel og cykle ud
på Kalvebod fælled og se de mange bramgæs, der flyver i store flokke herude netop nu.
Du kan også leje bålgrej, eksempelvis pandekagepander, popcornspoppere og alt mulig andet, der kan
give en hyggelig dag rundt om et bålsted.
Alle tilbuddene ses på vores hjemmeside www.naturcenteramager.dk

mange har værker med på den store særudstilling.
- Det ligner jo nærmest Troldmandens værksted,
fortæller museumsinspektør Kristian Rasmussen om det
hjørne af museet nye fløj, som indtil 5. juni er grafisk
værksted.
- Og processen bag et litografi eller en radering er
nærmest magisk, når man følger det fra sten eller plade
til papir.
Værkstedet er bemandet onsdage fra 14.00 til 19.00
i udstillingsperioden indtil 5. juni. Værkstedet kan
besøges i forbindelse med særudstillingen ’Den Sorte
Skole – Fyns grafiske Værksted 40 år’. Det er som altid
gratis at besøge Kastrupgårdsamlingen.

Plyssen i april
Gruppen Ti+To fortsætter til 9. april
Fra 22. april udstiller
•
•
•
•

Gunnar Anker: Gamle udenlandske pengesedler
Jane Eiberg Frid: Billeder og collager
Aage Jakobsen: Foto fra Den Blå Planet (genudstilling)
Amager Fotoklub: Foto

Underholdning: Søndag 9. april kl. 14.00 Amager
Squaredancers.

Plyssen holder påskelukket 13.–17april.

TÅRNBY LOKALAFDELING
APRIL • 2017

WHIST

Der spilles whist tirsdage fra kl.12-15 i
Postkassen. Er det noget for dig, så ring til
Birthe Jensen, tlf. 30 13 28 45
BILLARD

Vi spiller billard
i hyggelige
lokaler på
Ugandavej 149.
Åbent alle dage
kl. 10-16.

Der er ledige pladser.
Interesserede kan rette henvendelse til
Bente Olofsen, tlf. 26 62 34 21

SANSEHAVE
Etablering af sansehave ved plejehjemmet
Løjtegårdsvej.

Er der nogle af foreningens medlemmer der
kunne tænke sig at hjælpe til med at etablere
og beplante, eventuelt passe nogle højbede.
Ved etabliseringen er der tale om lidt tilpasning
af brædder samt lidt malearbejde og påfyldning
af jord. For mere information ring til
Jytte Larsen Tlf.: 53 57 23 07

SPISE SAMMEN
Er I blevet alene, eller har I
som par fået lyst til at træffe
nye mennesker, som er i
samme situation, indbyder vi
jer til sammenkomst i
” Postkassen" lørdag den 29. april 2017 kl.13:00
Vi serverer en lækker platte eller buffet , 1 øl,
1 vand eller 1 glas vin pr. pers. samt kaffe og
småkager. Yderligere drikkevarer kan købes til
butikspris.
Det er helt gratis at deltage, men da der er
begrænset plads, må vi bede jer om at reservere
på tlf. 32520516 eller på e-mail: aeldresagen.
taarnby@mail.dk . Vi bruger ” først til mølle ”.
ELEKTRISK SKRIVEMASKINE
Elektrisk skrivemaskine af mærket
brother til salg.
Detaljeret brugsanvisning
medfølger. Pris 300kr.
Henvendelse kontoret.
BUSTUR TIL SÆBY, SKAGEN OG LÆSØ
Fire dage fra 15. til 18. maj 2017.
Kr. 4.390. Tillæg for enkeltværelse kr. 595
Hvis I er intereserede, så mød op på kontoret i
kontortiden, hvor I kan se turens indhold, eller
ring Johnny tlf. 21 91 50 36 eller
Hjørdis 28 33 04 04
Turen gennemføres ved minimum 20 deltagere.
SØNDAGS CAFÉ

Den 28. maj kommer Bordinghus og spiller 50er- musik i
Søndags Caféen. Husk Caféen er aflyst 30.april.

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

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

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

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

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

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt Lis: 23 11 32 81)

Krolf, Travbaneparken

SQUARE DANCE PÅ PLYSSEN
Ældre Sagen Tårnby danser Square Dance på
Plyssen, søndag den 9. april 2017 kl. 14.00
Kom og vær med - alle kan deltage - måske er
det noget for dig.

Mandag - torsdag kl. 10

ÅRSMØDET 2017

Torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00

IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej (Venteliste)
Onsdag. (Kontakt Solvej)

Amagerhallen

OPLEVELSESFERIE LESBOS
27.8 TIL 3.9 1917

Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15)

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen

Den nye bestyrelse:

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

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 Aflyst i april.

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

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

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

Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

LOKALAFDELINGEN
KASTRUPVEJ 324
TLF. 32 52 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

Kontoret holder lukket fra 10. til 17. april.
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Dette er en ferieuge, hvor det sociale er vægtet
højt, men hvor du også har tid alene, hvis du
ønsker det. Vi bor på hotel Sunshine,
der er et populært lejlighedshotel med en rolig
beliggenhed i udkanten af Petra.
Afrejse den 27.8. 2017
Priser pr. person i delt 1-værelses lejlighed med
balkon: fra kr. 5.595.
I prisen indgår: Direkte fly t/r. hotel, mad
ombord på flyet, bustransport mellem lufthavn
og hotel samt udflugter.
Max og min. deltagerantal er 15 personer.
Du skal være selvhjulpen og kunne gå uhindret.
Se turen i detaljer på kontoret. eller på :
www.sietam.dk

Ældre Sagens årsmøde foregik også i år i
Foreningscenteret i god ro og orden. Ca 90
medlemmer var mødt frem.
Dirigenten Lise Høst ledte os kyndigt gennem
dagsordenen, fik godkendt formanden AnneGrethe Kragerups fornemme beretning,
fremlagt regnskabet og vedtaget ændringer i
bestyrelsen.
John Møller Jørgensen, vores sundheds- og
ældre politiske kontaktperson, redegjorde for de
sidste tiltag på området.

Aktiviteter - April
Musik-andagt – En tid til eftertanke

- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær
med til en
stemningsfuld
musikandagt i
kirken. Med musik
og læsninger
reflekterer vi over
skriftens ord ud
fra et moderne og personligt perspektiv. En
rolig stund i kirken med tid til eftertanke.
Efter andagten nyder vi fællesskabet over
en kop kaffe m.m.  
Tirsdag 4. april kl. 10.00

Dantes guddommelige komedie,

Glædelig påske
Her på denne tid, hvor påsken står for
døren og foråret er i fuldt flor, er håbet i
fokus. Håbet. Livet, der spirer frem, livet,
der opstår efter vinterens død og mørke.
Påskens budskab om, at efter døden kommer
opstandelsen og livet, som nærer håbet,
livet igennem, om at efter døden vil også vi
opstå.
En dejlig tid er i vente her, mens fasten
synger på sidste vers. Fasten, der i den
kristne kirke skal minde os om, at den
overflod, vi lever med og i til hverdag, ikke
skal være vort primære fokus. Fasten, der
minder os om, at vi har et ansvar overfor
hinanden, og at vi skal huske at dele, som
da Jesus brødfødte 5.000 mennesker med to
fisk og fem brød.
Det ved vi jo egentlig godt. Vi opdrager
vores børn til, at de skal lære at dele, ja,
selv deres mest dyrebare legetøj. Vi deler
i familien den mad, vi hver dag sætter
på bordet, og æsken med chokolade.
Men derefter kan det godt blive mere
udfordrende, og her er det, at fasten er en

ved Martin Herbst
god reminder. For selvom nogle i vort land
er gode til at dele med de, der har brug for
en ekstra hånd, ja så findes der også dem,
der kun kan finde ud af at dele kage ud til
nogle få, men ikke at dele kagen med de,
der rigtigt trænger.
Og under de omstændigheder er det
jo godt, at vi har påskens håb og det
ultimative kærlighedsbudskab at holde
fast i. Budskabet om, at Gud elsker os alle,
uanset hvem vi er, høj som lav, hvid, sort,
børn, mænd og kvinder, rige og fattige, ja
hele skaberværket. Gud elsker os så meget
at han ofrede sin søn for vores skyld. Og
det er dette håb, der kan få en til at rejse
hovedet selv i modvind og kæmpe for
det, der virkelig betyder noget: At vi som
mennesker er der for hinanden, at vi deler
brød, kærlighed og fællesskab, sådan som
vi er blevet pålagt at elske herren vor Gud
af hele vores hjerte og hele vores sjæl, og
vores næste som os selv.
Glædelig påske!
Julie Aaboe, sognepræst

28 TÅRNBY BLADET APRIL 2017

Gudstjenester
April				
Søndag
2.
kl. 10.00 Mariæ bebudelsesdag Luk. 1,26-38		
Søndag
9.
kl. 10.00 Palmesøndag Matt. 21,1-9		
Torsdag 13.
kl. 18.00 Skærtorsdag - Fælles måltidsgudstjeneste		
Fredag 14.
kl. 10.00 Langfredag Matt. 27,31-56		
Søndag 16.
kl. 10.00 Påskedag Mark. 16,1-8		
Mandag 17.
kl. 10.00 2. påskedag Luk. 24,13-35		
Lørdag 22.
kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste
Søndag 23.
kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste
Lørdag 29.
kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste
Søndag 30.
kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste
Maj				
Søndag

7.

kl. 10.00

3. s. e. påske Johs. 16,16-22		

Julie Aaboe
Martin Herbst
Aaboe/Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe
Julie Aaboe

Martin Herbst

Dantes Guddommelige Komedie hører til
verdenslitteraturens ypperligste værker.
Intet andet værk sammenfatter i den grad
vestens litterære, filosofiske og religiøse
tradition. Fra først til sidst er digtets ærinde
dog såre enkelt. Det er en hyldest til Guds
kærlighed, der er til stede i forholdet
mellem os mennesker. Det er kærligheden,
der vækker Dante fra hans åndelige søvn
og kaster sit lys ind over hans liv, så han
kan finde vej fra det dybeste helvede til
den højeste himmel. Kom med på en rejse,
som du sent vil glemme, fordi den byder
på tematikker, der er eksistentielle og
højaktuelle.
Korsvejstræf - onsdag 5. april kl. 14.00

Oldkristne tekster

Klassisk højskole ved Martin Herbst
Den tidlige kirke
blev påvirket,
formet og
inspireret af en
række andre
tekster, der i
nogle tilfælde
er lige så gamle
som evangelierne,
men som af
forskellige

grunde ikke kom med i det Nye Testamente.
Disse tekster ser vi nærmere på i denne
studiegruppe. Alle er velkomne uanset
forkundskaber. Se hele programmet på www.
korsvejskirken.dk. Denne gang gennemgås
Polykarps martyrium.
Torsdag 6. april kl. 19.30

Skærtorsdag aften i
Korsvejskirken
Bænket omkring et smukt, veldækket
bord fejrer vi Jesu indstiftelse
af nadveren. Kom og oplev
opbyggelige ord, et godt måltid og en
stemningsfuld aften.

Koncert – Stabat Mater

Skærtorsdag 13. april kl. 18.00

Hjertets betydning før og nu,
ved Ole Martin Høystad

De to kvindelige sangere i kirkens
gudstjenestekvartet, Christine Creutzberg
og Maria Bastrup, opfører Pergolesis
berømte passionsværk Stabat Mater med
orgelakkompagnement af Ole Reuss Schmidt.
Lørdag 8. april kl. 16.00

Kirke for dig
Korsvejskirkens årlige Menighedsmøde. Til
dig, der bor i sognet. Kom og mød kirkens
ildsjæle. Bliv klogere på din kirke. Se
den brede vifte af kirkelige aktiviteter.
Få inspiration til, hvordan du selv kan
bidrage og være med til at gøre en
forskel. Nyd, at kirken er til for dig!
Søndag 9. april kl. 11.30 (efter
højmessen)

Kontakt

Hjertet
er et af
de ældste
symboler
på, hvad
det vil sige
at være
menneske,
og hjertet
har en central plads i de fleste kulturer.
Men hjertet er ikke bare et symbol. Det er
også et spørgsmål om liv og død, om hjertet
slår eller ikke. Det er også hjertet, der
fortæller, når vi har gjort noget forkert – og
når vi er forelskede. Hjertet er et billede
på kærlighed, lidenskab og mange andre
følelser. Men hvordan hjertet blev selve
symbolet på kærlighed i højmiddelalderen,
er en paradoksal historie. Ligeledes hvordan
Jesu hjerte blev et centralt kristent symbol,
selv om Jesu hjerte ikke er nævnt i Bibelen.
Ole Martin Høystad er professor emeritus
ved Telemarken Universitet i Norge, han
kommer vidt omkring i dette foredrag om
hjertets historie og mange betydninger.
Mandag 24. april kl. 19.30

Ulvetime – Med æselbesøg!

Vi har denne gang besluttet at forkæle vore
søde ulvetime-børn med et æselbesøg.
Vi får besøg af æslerne Jens og Joan, der
bliver en del af bibelhistorierne denne dag.

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

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

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

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.

Koncert – Bach og Bibelen

Koncertprogram, hvor organist ved
Jesuskirken
i Valby
Sven Verner
Olsen spiller
orgelmusik
af Bach, og
skuespilleren
Ditte Gråbøl
reciterer
tekster fra
Bibelen.
Lørdag 29. april kl. 16.00
Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.  
Fredag er fridag.

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

Kom og vær
med og få en
ridetur på
kirkeæslerne.
Vi åbner
dørene
kl.16.30,
hvor der så
er en halv
times mulighed for at falde til ro med lidt
frugt til ungerne og en kop the/kaffe til de
voksne. Kl.17 går vi ind til gudstjenesten,
hvorefter vi spiser vi sammen, som vi plejer.
Alle er velkomne, men af praktiske årsager
beder vi jer om at tilmelde jer til lone@
korsvejskirken.dk senest tirsdag den 25.
april, så vi ved, hvor meget mad vi skal have
parat!
Torsdag 27. april kl. 16.30

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Kærlighed...

Vi har rigtig mange bryllupper i Tårnby Kirke. Gang
på gang fyldes kirken med
brudepar og deres gæster
for at fejre kærligheden. Og
vi præster synes, det er en
fornøjelse.
For det er livsbekræftende,
hver gang vi mennesker
kommer til kirken – hvad enten det er hånd i hånd for at
blive velsignet. Eller med de
små børn i armene for at få
dem døbt. Selv når vi kommer for at tage afsked med
vores afdøde, fordi vi sørger
over det menneske, som var
liv for os. Det har alt sammen med kærlighed at gøre.
Og kærlighed og liv hænger
uløseligt sammen.

Når det er sagt kan vi i grunden godt undre os over, hvad
kærlighed og ægteskab har
med hinanden at gøre... Vi
forudsætter jo at de hænger
sammen.
Jeg har endnu ikke selv mødt
et par, der kom fordi det
var et arrangeret ægte-skab,
og de ikke kendte hinanden. Eller et par, der gav

udtryk for, at de dybest set
ikke brød sig om hinanden.
De fleste siger, at det er af
kærlighed de vil vies. Eller
fordi det er på tide efter 10
års samliv.
Men så er den ikke meget
længere... samtalen altså.
Eller det kan i hvert fald
være en svær samtale at
have. Sådan oplever vi det
ofte som præster. At det er
svært at sætte ord på, hvad vi
egentlig forventer at ægteskabet skal være ramme om.
Og hvorfor det er så vigtig
en ramme. Og vi har endnu
sværere ved at sætte ord på
hvad, kærligheden rummer.
Om dén skal have en ramme.
”Kærligheden tror alt, udholder alt, håber alt. Kærligheden hører aldrig op.”
Hvordan kan det være, at
ægteskabet har det så svært
i det senmoderne Danmark,
når ”kærligheden aldrig
hører op”? Hvad er kærlighed? Og tror vi på den i en
sådan grad, at vi tør satse på
den til døden os skiller?

Vi kunne godt tænke os at
byde ind til en åben samtale
om, hvad kærlighed er. Og
vi kunne særligt godt tænke
os at indbyde årets brudepar
til denne samtale. Måske det
giver mulighed for at starte
samtalen et andet sted, når
I kommer forbi os inden
jeres vielse... Måske kan det
skabe rum for refleksion, og
mulighed for at tænke parforhold, ægteskab og familie
ud fra et andet udgangspunkt.
Samtalen skal ikke begrænse
sig til brudeparrene. Der er
altid brug for at tænke større,
bredere og dybere om kærligheden, og hvor er bedre
end i det hus, hvor der er
himmelhøjt til loftet og plads
til de store tanker og følelser.
Vi kalder det ”Kærlighedslørdag”, og det er lørdag
22. april 2016 kl.10.00 14.00 i Tårnby Kirke.
Dagen starter i sognegårdens
konfirmandstuer, hvor vi
skal møde to oplægsholdere
med hver deres bud på hvad
kærlighed er. Turen går også

forbi kirkerummet, hvor
løftet om kærlighed altid
lyder.
Tilmeld jer inden 7.april til
dr@km.dk. Vi byder på en
let frokost.
”Så bliver da tro, håb og
kærlighed, disse tre. Men størst
af dem er kærligheden”
På vegne af kirkens præster,
Desirée Risum

Kærlighedslørdag
Skal du giftes, overvejer
du det, kunne du tænke
dig det, nægter du det,
siger du: ”gift er noget
man tager”, og så griner
din kommende hustru lidt
anstrengt.
Hvad er kærlighed, og
hvorfor mødes vi om den i
kirken?
Vi bruger en lørdag på det,
og du er velkommen til at
være med.
Kærlighedslørdag den 22.
april kl. 10.00 – 14.00
Tilmeld dig: dr@km.dk.

Hver dag er som onsdag

Gudstjenester
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April
Lør 1.		 Dåbsgudstjeneste						
13.00 M. Hansen
Søn 2.		 Højmesse Maria Bebudelsesdag og konfirmand aktion
10.00 Nielsen
Ons 5.		 Hver dag er som onsdag					
13.45 M. Hansen
Tors 6.		
Konfirmandgudstjeneste					19.00 Risum
Søn 9.		 Højmesse Palmesøndag						
10.00 M. Hansen
Tors 13.		 Højmesse Skærtorsdag						
19.30 Nielsen
Fre 14.		 Højmesse Langfredag						
10.00 M. Hansen
Lør 15.		
Dåbsgudstjeneste						13.00 Nielsen
Søn 16.		 Højmesse Påskedag						
10.00 Risum
Man 17.		 Højmesse Anden Påskedag					
10.00 M. Hansen
Søn 23.		 Højmesse 1.s.e.p						
10.00. Risum
Lør 29.		 Dåbsgudstjeneste						
10.30, 11.30 og 13.00 M. Hansen
Søn 30.		 Højmesse 2.s.e.p.						
10.00 M. Hansen

Den første onsdag i
måneden holder vi
eftermiddagsgudstjeneste.
Det er kl. 13.45.
Efterfølgende er der dækket bord i konfirmandstuen,
højskolesangbogen er
fundet frem og vi prøver at
finde nogle foredragsholdere. Vi slutter ca. ved 16
tiden.
Næste gang er onsdag 5. april.
Alle er velkomne. Ung,
gammel, glad, trist. Midt i
mellem. Ligesom jeg.
Karsten

APRIL 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.
Netværksgruppen mødes i april:
Torsdag 13. april, Skærtorsdag er der gudstjeneste kl. 19.30. Efter gudstjenesten er der
ost og rødvin i konfirmandstuerne.
Tirsdag 25. april er der åbent hus med kaffe
og lagkager i Vestre Bygade 19 fra kl. 19.
Noter også allerede nu, at der tirsdag 30. maj
kl. 18 er forårsmiddag. Tilmelding senest 22.
maj ved møderne eller på 3250 4186.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100 Torsdag 20.
april kl. 10.30 ved Karsten Møller Hansen.
Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet
på Irlandsvej fredag 28. april 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… har startet nyt hold. Man kan

stadig nå at være med torsdagene 6. og 27.
april samt 4. og 11. maj. Alle gange kl. 11.00
i Tårnby Kirke.

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.

... er der familiegudstjeneste kl. 10.00.
Efter gudstjenesten leger vi nogle påskelege,
alle børn og barnlige sjæle er velkomne.

Konfirmand aktion

Søndag 2. april holder vi Konfirmand Aktion
i kirkens lokaler. Konfirmand Aktion er et
landsdækkende projekt, der giver penge til
verdens fattigste unge. Vi begynder kl. 10.00
med gudstjeneste i kirken, hvor konfirmanderne medvirker.
Bagefter er der café med hjemmebagte kager,
også lavet af konfirmanderne. Der er også
loppemarked, hvor man måske kan finde det
helt rigtige til at forny sin bolig.
Vi slutter dagen kl. 13.00.
Da konfirmanderne bruger en del tid og
energi på projektet, og da pengene går til et
godt formål, håber jeg, at alle, der har tid og
lyst, vil lægge vejen forbi.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

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

Kirkebil

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

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten Møller Hansen (kbf)
Præstegården, Englandsvej 330, 2770
Kastrup Tlf.: 2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist: Poul Anders LyngbergLarsen. Priorvej 6,3.th., 2000
Frederiksberg Tlf.: 6184 2218, e-mail:
pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Vi synger og danser, lærer sange og salmer,
nogle med fagter til. Kontakt Ida Nielsen
og hør nærmere på idni@km.dk, eller 3250
4186.

Søndag 9. april Palmesøndag...

Menighedsplejens årsmøde
Vi er ca. 10 frivillige i Menighedsplejen, der udfører diakonalt arbejde
for sognets beboere.
Vi tager på hjemmebesøg og kommer på besøg på plejehjemmene
og vi tilbyder også en besøgsvens ordning til de, der gerne vil have
en besøgsven.
KB Sognepræst
Susanne Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Vi uddeler desuden den årlige julehjælp til de i sognet, der brug
for lidt hjælp til at holde julen. Det er et spændende og livgivende
arbejde. Vil Du vide mere, eller har du lyst til at være aktivt med i
vores arbejde, er Du inviteret og meget velkommen til:
Åbent årsmøde tirsdag den 4. april kl. 17.30 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej.

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
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Vi
bærer sorgen sammen
Vi tilbyder sorggruppe/selvhjælpsgruppe med opstart mandag 10. april kl. 10.
Møderne forløber som en fællessamtale, hvor man i trygge rammer under
gensidig tavshedspligt kan give udtryk for sin sorg og smerte.
Ved at høre om andres smerte og tab er det nemmere at få sat ord
på sin egen sorg.
Du kan kontakte sognepræst Susanne Steensgaard for mere information på
ssan@km.dk eller 4045 2530

Palmesøndag og Skærtorsdag
Påskeugens gudstjenester er forskellige. Til Palmesøndags gudstjeneste 9. april kl. 11 er der pyntet op med
palmegrene, og festen for børn samme dag samler Påskens budskab i børnehøjde.
Lad børnene komme i påskestemning ved før-Påskefesten Palmesøndag 9. april kl. 14, hvor vi starter med at
lave flot påskepynt. Eftermiddagen fortsætter med Børne-Påskegudstjeneste, med påske-sange og Påskens
fortælling. Der bliver også spændende Påskelege og -godter undervejs.
Skærtorsdag 13. april er den vigtige dag, hvor Jesus for over 2000 år siden indstiftede det fællesskabsstiftende
nadvermåltid for alle kristne.
Dette måltid samles vi naturligvis om Skærtorsdag aften kl. 18.30. Vi dækker bord ned igennem kirken, hvor vi
spiser sammen og indstifter nadveren.

Fra mørke til lys
Langfredag står kirken mørk hen, og
lidelseshistorien fremføres af kirkens tre præster.
Som kontrast hertil bæres Påskelyset ind
Påskenat, og her tænder hver enkelt sit eget
udleverede lys, så kirken bliver oplyst igen.

Det sker også i
Kastrup kirke:

Et flot symbol på, at Kristus overvandt mørket
og håbløsheden, også for os, da han sprængte
gravens favntag Påskemorgen.

April

Vores tidligere sognepræst Palle Thordal,
forestår gudstjenesten og holder prædikenen.

Tirs. 4. apr. kl. 17.30
Menighedsplejens
årsmøde

Søn. 2. apr. kl. 11 Allan Ivan
Kristensen

Påskedag og 2. Påskedag er kirken klædt i
gult og Påskefesten fortsætter.

Tors. 6. apr. kl. 17-19 Noas
Ark løber rundt i Påsken

Se tiderne for de enkelte gudstjenester her i Tårnbybladet i spalten til højre
og på hjemmesiden kastrup-kirke.dk

Palmesøndag 9. apr.
kl. 11 Susanne Worm
Steensgaard

Dialogandagt

Palmesøndag 9. apr. kl. 14
Påskefest for Børn

Historikeren Henrik Jensen sagde
for nogle år siden, at ”mennesker
i dag har utrolig svært ved at se
sig selv som skyldige. Vi er ikke

syndere, vi har ikke gjort noget
forkert. Det er os, noget går ud
over.”

Men skyldfølelse har alligevel gode
vækstbetingelser i dag. Hvorfor
føler vi skyld? Hvad er vi skyld i?
Ja, kan vi overhovedet tale om
moralsk skyld i dag? Disse og
andre spørgsmål belyser vi ved
dialogandagten.
Det gør vi blandt andet ved hjælp
af musik (både ny og gammel)
og tekster (fra Bibelen, teologien,
filosofien og skønlitteraturens
verden).

Ved orglet sidder organist Erik Kolind, der fra 2010 til
2016 var ansat som organistassistent og producent
i Holmens Kirke og som i dag er organist ved Store
Magleby Kirke på Amager.
Søndag 23. april kl. 16

Langfredag 14. apr. kl. 11
Elizabeth Laursen
Påskelørdag 15. apr. kl. 22
Palle Thordal
Påskedag 16. apr. kl. 11
Susanne Worm Steensgaard

2. Påskedag man. 17. apr.
kl. 11 Allan Ivan Kristensen
Tors. 20. apr. kl. 14
Eftermiddag for Ældre

Torsdag 20. april kl. 19

Søn. 23. apr. kl. 11 Allan
Ivan Kristensen

Tors. 20. apr. kl. 18 Er du
apostel (udsending)? Find
svaret i Torsdags-aftenklubben
Tors. 20. apr. kl. 19 Skyld en dialogandagt

Søn. 23. apr. kl. 16 Koncert:
Bach og Luther - musikken
og ordet
Tirs. 25. apr. kl. 19.30
Danske Bank Notes –
forårskoncert
Tors. 27. apr. kl. 18 Offentligt
menighedsrådsmøde
Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl.
11
Børnekor hver torsdag kl.
15-16
Åbent Hus hver torsdag kl.
14-16 minus 3. tors.
Se mere på Facebook:
www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk
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Med afsæt i Clavierübung, dritter Teil - J.S. Bachs
gennemkomponering af Luthers salmer – opføres
de ti koraler og sættes i kontekst med
reformationstiden og Bachs levendegørelse af ordet
gennem musikken.

Skærtorsdags-aftengudstjeneste 13. apr.
kl. 18.30 Allan Ivan
Kristensen

Vi byder på rødvin, brød og ost i
kirkerummet. Det kirkerum, hvor vi
igennem andagten skaber dialog
mellem nutid og fortid, dialog
mellem kristne tekster og moderne
kultur, og sidst, men ikke mindst
dialog mellem alle deltagerne.

”Bach og Luther - musikken og ordet”
Vi skyder Reformationsjubilæet i gang med
en foredragskoncert om Martin Luther og med
orgelmusik af Johann Sebastian Bach.

Man. 10. apr. kl. 10
Sorggruppe opstart

Påsken

- den store kristne fest
Påske er den allerstørste
kristne fest i løbet af året!
Her fejres Kristi opstandelse
men det er ikke sikkert, de
tidligste kristne menigheder fejrede påske
Det var tidligere tradition at
faste 40 dage før påske som
en indlevelse i Jesus lidelser
og død.
Efter fasten kom Passionsugen eller den stille uge, der
indledes med Palmesøndag,
hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel for at fejre den
jødiske påske. Befolkningen
viftede med palmegrene og
hyldede ham som konge.
Skærtorsdag
indstiftede
Jesus nadveren, da han indtog det sidste måltid med
sine disciple. Navnet har dagen fået, fordi Jesus vaskede
disciplenes fødder og gjorde
dem rene (og skære). Han
gjorde det for at vise dem, at
de skulle tjene hinanden i ydmyghed.
For at mindes, at Jesus
den sidste aften inden sin
død samlede sine nærmeste
disciple og spiste et kærlighedsmåltid sammen med
dem, holder man nu mange
steder en særlig gudstjeneste

om aftenen, hvor man deler et
måltid sammen.
Torsdag nat og hele fredagen var det tidsrum, hvor
Jesus blevet taget til fange,
uskyldigt dømt, tortureret og
til sidst dræbt på korset. Derfor holder man ofte langfredag en særlig stille gudstjeneste, hvor man læser op fra
Bibelens beretning.
Jesus lod sig korsfæste ud
af en uendelig kærlighed til
os. Han vidste, at vi alle sammen har en ubetalelig regning, en regning han betalte
på korset.
Lørdagen er en stille dag,
hvor Jesus lå i graven og disciplene havde mistet alt håb.
Men kvinderne skulle ud til
graven for at salve liget, som
traditionen påbød og de fandt
kun de tomme ligklæder og
så engle og Jesus selv, der
fortalte, at Jesus var stået op
fra de døde!
Dette fejrer vi ved påskedagsgudstjenesten. Her er
det glæden og sejrsstemningen, der er i fokus.
2. påskedag er en (dansk)
helligdag der er en forlængelse af festen.
bbark

Når generationer mødes

Ved Samtalesalonen blev unge fra valgholdet psykologi og filosofi i U10 parret med en
fremmed ældre borger. - Det var fedt, at man snakkede med en anden generation, sagde
Viktor, en af de unge deltagere bagefter.

Eleverne på valgholdet psykologi og filosofi fra US10,
som er 10. klasse på Tårnby
Ungdomsskole, har arbejdet
med begrebet kommunikation.
Af Charlotte Rybner
Sleimann Nielsen,
afdelingsleder Tårnby
Ungdomsskole

Sidst i januar deltog de i en
”Samtalesalon”
arrangeret
af Tårnby Hovedbibliotek.
Her blev hver enkelt elev sat
sammen med en fremmed,

ældre borger og skulle indgå
i en samtale med overskriften
”Det meningsfulde liv”.
Det blev en positiv oplevelse, som byggede bro mellem
generationer og gav mange
perspektiver og refleksioner
hos både elever og de fremmødte Tårnby borgere.
- Jeg synes, at samtalesalonen var en meget god ting.
Det er noget jeg ikke har prøvet før. Det var fedt at få rykket nogle grænser og snakke
med folk, man normalt ikke

ville snakke med, fortæller
Viktor, en af de unge deltagere fra 10.Y.
- Noget andet der var fedt
var, at man snakkede med en
anden generation. Jeg fik en
helt anden synsvinkel på livet og andre emner, som jeg
tror man ikke havde fået ved
at snakke med andre på ens
egen alder, slutter Viktor.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60
Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning

Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

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

OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Påskefest med lodtrækning på billetten. 6. april.
Påskeferie-lukket. 13. april
OK-dag - vi skal rigtig snakke. 20. april
L.N.Tøj viser den nye kollektion. 27. april.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Alfred Kronborg spiller - vi synger. onsdag 5.april
Banko fredag 7. april
Påske i Gedesby mandag 10. til tirsdag 18 april.
Tøjdamen onsdag 19. april kl. 10
Banko fredag 21. april
Spisning kr. 80,- onsdag 26. april kl. 12.
Banko fredag 28. april

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce side 8

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.8

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s.8

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Fødselsdag i foreningen. Mandag 24. april kl. 14.

Parkinson Klub Amagerland

Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Foredrag om Parkinson medicin mm. v/ Michael
Grønbech i Postkassen, Torsdag 20. april kl. 14-18

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. 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
Forsvarsmekanismer hos mig og min syge pårørende på godt og ondt. V/ Susanne Kalvaag. Tirsdag
18. april kl.19-21.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250
9061
Seniorshop - forårets og sommerens mode. 4. april.
Påske-lukket, 11. april
Cafe-møde, 18. april
”Kan vi blive danskere” - vi lader det komme an på
en prøve 25. april
Banko 2. maj

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Bisættelse 1:
Uden handling i kirke, ikke
medlem af folkekirken,
asken spredes over havet.
Samtale & alt nødvendigt
papirarbejde. Kontakt til
offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring
med pude ilægning og
påklædning. 1 rustvognskørsel 0-20 km. 1 Kremering. 1 Urne.
Kr. 14.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce,
handling i kapel, orgel &
kor.
Bisættelse 2:
Medlem af folkekirken,
handling i kirke.
Samtale & alt nødvendigt
papirarbejde. Kontakt til
offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring
med pude. Ilægning og
påklædning. 2 rustvognskørsler 0-20 km. 1
kistepynt efter eget valg
kr. 500,00. 1 kremering. 1
urne.
Kr. 16.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce,
gravsted & sten.
Begravelse:
Medlem af folkekirken,
handling i kirke. Samtale.
Alt nødvendigt papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring
med pude. Ilægning &
påklædning. 1 Rustvogn
kørsel.
1 Blomster opsats efter
eget valg kr. 500,00.
Kr. 11.000 incl moms Prisen er ex evt. dødsannonce,
gravsted & Sten
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En dejlig dame fylder 90

Kajakklubben Neptun fylder
rundt og det har været et
privilegie i den anledning at
se tilbage på klubbens liv og
resultater, og på det kit, som
binder mennesker sammen
til én organisme, og som kan
være med til at inspirere til,
at vi som klub yder vores
bedste

Af Kurt Næsby

Klubben blev stiftet 28. marts
1927 af fire udbrydere fra
Kastrup Kajak Klub, fordi
klubben havde meldt sig ud
af landsforbundet, så de fire
kaproere måtte stifte en ny
klub, for at kunne deltage i
stævnerne. Hurtigt meldte
andre kaproere sig ind og i de
første år var klubbens roere
meget aktive på kaproningsbanerne, hvor de tog flere
medaljer. Kaproningen havde
høj prioritet og var med til at
forme klubben, men når man
ser på arkivet, så fylder livet
på land også meget.
Klubben har været kendetegnet ved altid at have
engageret sig ikke bare i sit
eget klubliv, men også i aktiviteterne på kreds- og landsniveau. Det har været vigtigt

for klubben at være med til at
udvikle aktiviteterne og have
et blik for, at når vi skal udvikle sporten, skal vi også være
med til at forme den. Bla. er et
af klubbens medlemmer idag
medlem af ICF, det internationale kajak forbund.

Masser af medaljer
De første mange år var klubben førende i landet og hentede mange mesterskaber
hjem. Fx vandt Villy Poulsen
DM i 1500 meter, datidens
sprint, 4 år i træk, og han
vandt Sundløbet fra Malmø
til København – et kæmpe løb
arrangeret af Ekstrabladet.
Jørgen Samson var fra
ca. 1950 til et stykke op i
1980’erne verdens absolut
førende kajak designer og alle
både ved OL i 1960 var designet af ham.
I 1968 havde vi roeren Mogens Sanderhoff med til OL
i Mexico og i 2001 blev Mie
Ringsted nordisk mester og
vandt også sølv og bronze.
Det år vandt hun ud af 34 løb,
22 førstepladser, 5 andenpladser og 4 tredjepladser.
I de seneste år har især
Troels Lund gjort sig bemær-
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Martin, sølvvinder i aktion. I de sidste 10 år har klubbens
kajakpolo-spillere hørt til eliten i Danmark. Neptun er en af
landets førende klubber med et seniorhold, der har spillet
mange finalekampe og har vundet et DM. På seniorniveau
har mange af spillerne i mange år været udtaget til
landsholdet og på juniorsiden har klubben vundet adskillige
danske mesterskaber. Foto: Kajakklubben Neptun.

Klubmesterskab 2012. Foto: Kajakklubben Neptun.
ket med flere medaljer. Især
en Sølvmedalje ved EM i 2014
for U23.

Livet i klubben
Klubbens aktiviteter stoppede helt under krigen på grund
af ro-begrænsninger og forbud og ved krigens slutning
var der kun fire medlemmer
tilbage. Det førte til, at man i
1949 flyttede aktiviteterne til
Islands Brygge i et samarbejde med Bryggens Kajak Club,
men allerede i 1952, flyttede
Neptun sin flagmast hjem til
Kastrup.
I 1960’erne voksede klubben og en stor fast kerne var
særdeles aktive. De dyrkede
kaproning med fine resultater. De tog på langture og ferieture og deltog i foreningslivet både i Københavns Kreds
og i landsforbundet.
I vinterperioderne deltager
medlemmerne i orienteringsløb og der har været mange
fælles ski ture – både langrend og alpin ski.
Kajakklubben har som mange andre klubber en ugentlig
kaproning, hvor klubmedlemmerne kæmper om bedste tid
og ære og der udspiller sig
mange interne kampe under
dette løb, inden aftenen sluttes af med fællesspisning.
Et af medlemmerne fortæl-

Træningslejr
i Tyskland.
Klubben har en
årlig træningslejr
i foråret, hvor en
mange børn, unge
og seniorer får
pudset formen af
før ro-sæsonen,
ligesom det binder
klubmedlemmerne sammen
socialt. Foto
Kajakklubben
Neptun.

En dejlig dame fylder 90
Kajakklubben Neptun har 90 års jubilæum
I den anledning er der reception i klubhuset
tirsdag 28. marts 2017 kl. 17-20.
Klubhuset, Kastrup Strandpark 4, 2770 Kastrup.

ler, at det, der er motiverer
ham til at være aktiv i, er det
fantastiske ungdomsarbejde
– at møde en masse engagerede børn og være med til at
gør en forskel for disse børn.
En anden af klubbens medlemmer udtaler, at Neptun til

forskel fra andre eliteidrætsklubber er kendetegnet ved,
at der i klublivet er plads til
alle såvel eliteroere som dem,
der bare har lyst til at ro en tur
og få en kop kaffe i klubhuset.

Klubhuse tager tid
I perioder har bygning af
klubhuse krævet stort engagement og arbejdsindsats
af medlemmerne. I løbet af
de første år opførte medlemmerne to klubhuse og
selv om det var hårdt og
tærede på kræfterne, så var
det også med til at bygge en
stærk klubånd. Første klubhus lå for enden af ”Væverbroen” ud for væveriet ved
Saltværkvejs
udmunding,
stort set samme sted, som
det fjerde og nuværende
klubhus ligger. Det første
klubhus stod kun i kort tid,
før det blev ødelagt af en
stor storm. Andet klubhus
blev bygget på land inde i
bugten.

Kort tid efter klubbens
25 års jubilæum besluttede
kommunen, at denne bugt
skulle fyldes op, så klubben
flyttede til en grund lige
nord for den daværende
Syrebro. Klubben betalte 1
krone for brugsretten. Klubhuset blev bygget af genbrugssten, som blev renset
for gammel mørtel, inden
huset blev bygget.
I starten af 1981 måtte
Klubben flytte til den nye
lystbådehavn. Huset stod
færdig 6. april 1982, og er
siden da blevet udvidet
flere gange. Dette klubhus,
blev bygget som medbyg.

Klubbens første klubhus, malet i 1927 af æresmedlem
Oscar Hansen.

Roklubben Øresunds nye
coastal båd kom til at hedde
”Kronløbet” efter løbet ved
Trekroner, som fører ind i
Københavns Havn. Coastal
båden er en ny bådtype
indenfor dansk roning, som
egner sig til havroning og
Øresunds bølger.

Info:

Så står Tårnby til søs
Drilske marts veksler vejrmæssigt mellem lovende
sol, strid blæst, rimfrost og
kuldegrader, men bådfolket
er ukuelige – ud vil de – ud
I pragtfuld forårssol blev standeren hejst for sommersæsonen i Roklubben Øresund.
25 års jubilar, og en af klubbens mest aktive roere, Birgit
Sonne, tog standeren op. Når
man tæller de kilometer sammen, som Birgit har roet igennem de 25 år, svarer det stort
set til, at hun har roet rundt
om ækvator; nemlig 39.990
km. Ganske imponerende.
Jørgen Jørgensen, på flere
måder mangeårig formand
for Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning, havde æren
af at døbe klubbens nye
coastal båd. Den kom til at
hedde ”Kronløbet” efter løbet ved Trekroner, som fører
ind i Københavns Havn. Coastal båden er en ny bådtype

indenfor dansk roning, som
egner sig til havroning og
Øresunds bølger. Oprindeligt
blev denne bådtype brugt
som redningsbåd i Australien,
hvor man har brug for at gå ud
gennem brændingen. Båden
er sjov at ro i, fordi den bevæger sig hurtigt og vender på
en 5-øre.
Har man lyst til at lære at ro
og dyrke motion i sol og frisk
luft, er man velkommen til at
kigge ned i klubben til åbent
hus tirsdag 25. april kl. 17.3018.30 eller søndag 30. april
kl. 14.00-15.00. Selve rokurset starter tirsdag 9. maj og
strækker sig over en måneds
tid, hvor man ror to gange om
ugen tirsdag og torsdag kl.
17.30. Læs mere på www.roklubbenoeresund.dk.

Bivognen erstatter Manne
Da Røse Kajakklub holdt standerhejsning døbte man samtidig klubbens nye følgebåd.

Med godt en måned til EM var idrætsgymnasterne på jagt efter gode internationale erfaringer ved Austrian
Open denne weekend. Med sig hjem
fik de både vigtig træning i kroppen,
og en bronzemedalje på kvindesiden.
Den kun 12-årige Camille Rasmussen fra KG66 vandt en flot bronzemedalje i All-around konkurrencen,
og sammen med holdkammeraterne

Info:

Åbent hus i Roklubben
Øresund tirsdag 25. april kl.
17.30-18.30 og søndag 30.
april kl. 14.00-15.00.
Selve rokurset starter tirsdag
9. maj og strækker sig over
en måneds tid, hvor man ror
to gange om ugen tirsdag og
torsdag kl. 17.30. Læs mere
på www.roklubbenoeresund.
dk.

Formand for Røse Kajakklub
Torben Hassel bød
velkommen i forårsvejr
til klubbens medlemmer
og Gitte Morgenstjerne
hejste Røseflaget til den 88.
tyvende kajaksæson og efter
et Røse-hurra (tre lange og
så Røse) bød klubben på
knastelak.

Røse kajakklub har fået
ny følgebåd, som døbtes
Bivognen. Båden er en gave
fra klubbens støtteforening
og erstatter den 48 år gamle
båd, Manne.

(Rosendahl, Gilberg, Midtbøll og
Hulgaard) lykkedes det kvinderne at
opnå en samlet placering som nr. 4,
blot 0,3 point fra tredjepladsen.
Kvindelandstræner
Bernadett
Balázs er også ganske godt tilfreds
med, at flere af gymnasterne opnåede topkarakterer i flere af disciplinerne.
I all-around konkurrencen sikrede
Camille Rasmussen sig højeste score
på gulvet og på bommen, Amalie Rosendahl næstbedste på hest og endelig fik Mette Hulgaard tredje bedste
score i barren. Alt i alt en god konkurrence for kvinderne.
Kvindelige KG66 gymnaster ved
Austrian Open var Camille Rasmussen, Mette Hulgaard, Emilie Midtbøll,
alle KG66.

Fire mestre på en dag

Ved danmarksmesterskaberne i styrkeløft, sikrede Tårnby Styrkeløft sig
fire danske mestre fordelt på junior-,

senior- samt master-kategorien.
Derudover fik Tårnby en sølv- og en
bronze-medalje med hjem.
Kathrine Bak i kvindernes 72 kg
klasse hev en dansk rekord hjem i
dødløft på 222 kg. Det gav hende
samtidig titlen som bedste kvindelige styrkeløfter i Danmark nogensinde på wilks point. I squat fik hun
172,5 kg og i bænkpres blev det til
92,5 kg, som sammenlagt gav hende
en total på 487 kg, som udløste en
guldmedalje.
I junior rækken snuppede Mickel
Dahl også guld ved at squatte 265
kg, bænkpresse 157,5 kg, og dødløfte
272,5 kg.
I senior rækken skulle to Tårnbyløftere dyste mod hinanden. I 74 kg
klassen fandt vi Jan Sahlgren og Morten Rasmussen. Det blev dog Morten,
der snuppede guldet foran Jan med
en total på 580 kg mod Jans 555 kg. I
105 kg klassen måtte Kim Dahl nøjes
med bronze for 732,5 kg.

Mikkel Madsen, Tårnby Styrkeløft,
danmarksmester.

I Master 1 rækken sejrede Mikkel
Madsen i 83 kg klassen med en total
på 607,5 kg, og blev samtidig bedste
Master løfter.
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Bronze til Kastrupgymnast

Margit Palibrk stod for den i
en roklub ærefulde handling
og døbte båden Bivognen, og
ønskede den held og lykke i
Øresunds bølger. Båden er en
gave fra klubbens støtteforening og erstatter den en 48
år gamle båd, Manne.
Formand for Røse Kajakklub Torben Hassel bød velkommen i forårsvejr til klubbens medlemmer og Gitte
Morgenstjerne hejste Røseflaget til den 88. tyvende
kajaksæson og efter et Røsehurra (tre lange og så Røse)
bød klubben på knastelak.
tsp

Røse Kajakklub tilbyder i den
nye sæson (den 88-tyvende)
begynderinstruktion for et
antal personer i kajak for
folk 25+ i maj. Henvendelse
til klubbens formand, Torben
Hassel, mobil 5042 1949.

DEN STORE KAGEDYST i Tårnby Skøjte Klub, TSK.
Man donerer en kage og så er man med i kampen
om den bedste kage. Når man har købt et lod for
20 kroner, må man smage alle kagerne og stemme
på den bedste! Mere end 70 deltagere stemte.

Er man i det kreative hjørne kan male kulisser eller
sy flotte sjove kostumer til de mange shows.
Men derudover har TSK haft andre kreative
aktiviteter som sjov perledag, tegnekonkurrence,
kreativ græskarudskæring og ...

HÅR-DULLEDAG med opsætning af hår
weekenden før TSK´s FunSkate konkurrence, så
de unge lærte at sætte fint hår/flette og lægge
makeup... super sjovt.

De kreative til perledag
Når man siger ”skøjteløb”,
tænker man på, at der er
koldt på toppen og at det
er en egoistisk sport … men
ikke i Tårnby Skøjte Klub
I Tårnby Skøjte Klub, TSK er
der masser af plads til at udfolde sig både socialt og for
hyggens skyld med andet end
skøjteløb. (se foto herover).
Naturligvis er der størst fokus på at skøjte. Her har TSK
igen tænkt nyt og har fået et
voksenhold. Holdet har omkring 10 deltagere med Pia
Meldgård i spidsen. Det er
nemlig aldrig for sent.
De har det rigtig sjovt både
på isen og udenfor. Der er helt
”unge” men Tove Svendsen er
alderspræsident på 74 år. Hun
har ikke selv løbet indendørs i
sine unge dage – kun på fros-

ne søer. Men da hendes datter
og nu også barnebarn har løbet og løber på eliteplan, må
hun jo følge lidt med tiden.
TSK har andre dygtige
skøjteløbere, hvor FunSkate
løberne (begynder og øvet)
står for en stor del af medaljehøsten. Blandt andet fik
Mikkeline Bømler, Zoe Kragh
Raahauge og Carla Sonne medaljer ved FunSkate Finalen i
Odense.
Men også helt små Cubsløbere (8-10 år) har klaret sig
rigtig godt. Fra Flyver Cup er
det værd at nævne Lærke L.
Hejlsberg, som fik en overraskende flot sølvmedalje. Også
Natalee Rasmussen og Perle
V. Jensen fik sølv og bronze i
Cubs M.
TSK venter nu på Dansk
Skøjte Unions sidste konkurrence i denne sæson med den

store Grand Prix Finale. Her
har Ellen G. Danielsen, Annika
Skibby og Nicole R. Jensen
kvalificeret sig.

Konkurrence og sightseeing
Internationalt går det også
godt for TSK. Senest blev Ellen G. Danielsen sendt til Nordiske Mesterskaber i Island.
Nu mangler TSK kun sin sidste
konkurrence også i udlandet.
10 dygtige konkurrence- og
mesterskabsløbere tager til
Berlin i en samlet delegation
på hele 25 TSK’er. Foruden
gode resultater i den internationale konkurrence er der sat
tid af til sightseeing.
Derefter er der gigantisk
show lørdag 1. april med
masser af god musik, fest og
farver over temaet fra tegnefilmen ”Trolls”. Over 100
trolde kommer på isen i flotte
Golden Angels Cheerleaders
har opnået at deltage i to
konkurrencer i Tyskland,
Summercup i Danmark samt
danmarksmesterskaberne.
De kan også prale af at
være kåret til årets klub
2016/17 ud af 12 andre
konkurrerende klubber.

TSKs nye voksenhold.

og sjove kostumer. Det er noget TSK´s løbere elsker og ser
meget frem til. TSK glæder
sig til at sætte et flot punktum
for sæsonen, med deres helt

store afslutningsshow.

nere, Julie Riis Jensen og Mathilde Stage, været med fra
starten. De har været med til
at skabe en speciel god holdfølelse og et godt kammeratskab, helt uden forældreinddragelse. De har høje ambitioner på trods af forholdene
og de knappe ressourcer, og
har skaffet gode sponsorer til
klubben.

by skole. Det betyder, at trænerne hver gang skal flytte
redskaberne fra det ene sted
til det andet. Med håbet og
troen på, at klubben fortsat vil
vokse, drømmer klubben om,
at kommunen ville kunne løse
dette problem. Derudover
håber de på mulighed for at
kunne træne mere end bare
de to gange om ugen, så klubben kan blive bedre og have
samme træningsmuligheder
som konkurrenterne.
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En ønskeseddel

Miniskørter og akrobatik
sætter liv i ventetiden
Golden Angels Cheerleaders
fra Tårnby har 100 medlemmer og er udnævnt til årets
Cheerleader
Cheerleader er udover at
være en sang, en form for

heppekor, som især er udbredt i USA. Man ser dem
typisk under sportsbegivenheder, hvor de underholder i
miniskørter, akrobatik, dans
og sang. Cheerleading er i
dag en sportsgren for sig selv,

hvor de udover at underholde
konkurrerer indbyrdes mellem klubberne til enorme
konkurrencer.
Frederikke Stages, Matilde
Isabel Prüser Kjærulff og Josefine Eljerskov Jeppe, har for
to år siden stiftet deres egen
cheerleader klub, Golden Angels Cheerleaders. De unge
piger oplevede kort tid efter
stiftelsen en stor interesse
fra omegnen og har formået
at udvikle klubben fra seks
medlemmer til omkring hundrede, som både konkurrerer
i ind- og udland.
Udover de tre stiftere af
klubben har klubben to træ-

Klubben har dog ikke helt så
optimale ressourcer, som de
ønsker sig. Klubben er blevet
dannet uden nogle midler,
men har med gode sponsorer som REMA 1000 på Præstefælledvej og Jyske Bank,
samt en donation fra Nordea
Fonden sørget for, at alle hold
nu har flotte uniformer, og
måtter til træning. Klubben
mangler dog stadig to ekstra
springmåtter, så træningen
kan foregå på et “fuldt gulv”
som bruges i konkurrence. De
ville gøre forberedelserne til
konkurrencerne bedre.
Klubben skifter også mellem to forskellige adresser,
Kastrupgårdsskolen og Tårn-

TSK Afslutningsshow 1. april
kl. 12.00. Der er naturligvis
gratis adgang for alle.

Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 3. juni 017
kl. 1000-2300

X

Kryds i
kalenderen!

Kastrup broforening
Syd for Bryggergården møder man endnu et af Kastrups steder med særpræg.
Det er Kastrup Broforening,
som består af en lille havn
med utallige småhuse og
skure på molerne
Tegning og tekst af
Ninna Feldvoss

Det er et af den slags steder,
som efterhånden forsvinder,
og det vil da også i løbet af
de næste få år blive fuldstændig overskygget af Ferrings
igangværende gigantbyggeri
som den nærmeste nabo.
Men stedet har rødder. Det
kunne for få år siden fejre
150 års jubilæum. I 1865 dannedes foreningen af 26 lokale
fiskere og husbesiddere i Kastrup by, som for 1000 rdl.
sølv købte anløbsbroen ved
Skøjtevej.
Selv i dag er det kun efterkommere i lige linie af de 26
stiftere, der kan være medejere. Man har endda et stamtræ.

Broforeningen skaffede sig
også midler ved at stå for ved-

ligeholdelse af sognets veje
samt bjergningsvirksomhed.
Den lille havn tjente tillige
som oplagsplads for bl.a. lufthavnen, ligesom en bådebygger har haft hjemsted her.
Men det var ikke kun pligter. Der udviklede sig en
række af sociale tiltag, og der

gik ry om Broforeningens fester i borgerstuen. Fiskernes
koner blev inddraget til at
rense fisken og sælge den i
København. Under besættelsen måtte mange af fiskerne
flygte til Sverige, der opstod
en hel koloni af foreningen
i Limhamn, hvor svenskerne
havde taget godt imod.

Mens jeg endnu mindes
Foreningen Norden inviterer
til gratis koncertforedrag
med Malene Langborg, der
synger Bengt Ahlfors’
viser og læser boguddrag.

Langborg er blandet andet
kendt for at have oversat Monica Zetterlunds selvbiografi.

Vise- og jazzsangerinden
giver et koncertforedrag på
Udstillingscenter Plyssen.

Koncertforedrag i
Udstilingscenter Plyssen,
tirsdag 18. april, kl. 19-20.
Amager Strandvej 350.
Gratis, gæster må medtages.
Tilmelding til terkel.
spangsbo@mail.dk dog
krævet.
tsp

PS: En annonceret program
”Svensktimen”´ med Eva
Skafte udgår. Efter koncerten
har Foreningen Norden
Amtskredsmøde kun for
medlemmer.

Bladet en længere artikel
om foreningen i april 2015
side 38 og 39. Artiklen kan
læses i arkivet på www.
taarnbybladet.dk.dk

EKSTRA INFO:
I anledning af
Broforeningens 150 års
jubilæum bragte Tårnby

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

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

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag
10.00 - 18.00
Lørdag
09.00 - 15.00
Vi tilbyder også at komme
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES
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Den finske instruktør, dramatiker og visedigter Bengt
Ahlfors i centrum er i bogen
Mens jeg endnu mindes dykket dybt dyk ned i lyse og
mindre lyse barndomsminder,
opvækst, familieliv og skriver
om hverdag i krigens og efterkrigstidens Finland.
Han indleder bogen således: Det er vårvinter, jeg er
75 år gammel, og jeg skriver
til jer, mine syv børnebørn, for
at fortælle - mens jeg endnu
mindes - hvordan et menneske fra 1900-tallet, levede sit
liv i Finland.
Nu har vise- og jazzsangerinden Malene Langborg oversat bogen fra fra (finlands-)
svensk og sammensat et
program, hvor hun solo med
guitar og sin flotte stemme
synger Bengt Ahlfors’ sange
og citerer fra bogen. Malene

I dag råder man over 600
meter kajplads, og mange
lægger vejen forbi, nyder omgivelserne - og køber lidt fisk
med hjem.

SALON GENTLEMEN

Snart voksede foreningen,
og moler blev udbygget og
befæstet ved ‘frivilligt’ arbejde mange dage årligt. Hvert
medlem havde pligt til at levere bl.a. sten, og forsømtes
pligterne, vankede der mulkter.

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER

Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

DIGITAL LÆRING FORÅR 2017

Hent det trykte kursuskatalog på bibliotekerne eller se udbuddet af kurser på taarnbybib.dk
ER DU JOBSØGENDE? - FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10
Tilmelding er ikke nødvendig.
NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil
Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 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. 32 51 14
95 eller via www.aof-amager.dk.
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.
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Fotoudstilling - Islandske perler
Mandag 27. marts til onsdag 12. april / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Fotografen Torben Jensen indfangede de islandske perler på en fototur
i sommeren 2016.

Fortsat fra forrige spalte
Kreativt Krydsfelt: Så er det snart påske!
Mandag 3. april - onsdag 12. april
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Vi har kreativt påskebord, hvor du kan male æg, klippe påskepynt og
meget mere i hele bibliotekets åbningstid.
Erindringscafé: hverdagsliv før og nu - unge spørger
Tirsdag 4. april kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Vi inviterer de spørgelystne unge til at høre om, hvad vi har oplevet og
hvordan vi fik vores hverdag til at hænge sammen. Så tag gerne jeres
egne unge mennesker med.
Superrig i slummen - bagom tv programmet
Tirsdag 4. april kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetter 75 kr.
via AOF
I efteråret 2016 sendte DR3 programserien ”Superrig i Slummen”,
hvor journalist Kristoffer Eriksen rejste rundt til nogle af verdens fattigste lande og besøgte de rigeste mennesker dér.
Kristoffer Eriksen fortæller om tilblivelsen af tv-programmet.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og
Tårnby Hovedbibliotek.
Babycafé: Lav din egen uro til din baby
Onsdag 5. april kl. 10-12 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 kr.
Ved Lene Pors. Tag baby med til workshop og lav din egen mobile/
uro.
Akvarelcafé
Onsdag 5. april / Onsdag 19. april / kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek
/ Fri adgang
Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bøger om akvarelmaling med tips og tricks.
Route 66 - og andre historier
Torsdag 6. april kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billetpris: 30 kr.
Kom med på en tur rundt i USA i selskab med Hans Jakob Sternkopf,
der har været rejseleder i USA gennem 20 år.
Kreativt Krydsfelt: Lav dekorative blomsterglas - for børn fra 6 år
Mandag 10. april kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Gør påskebordet festligt med din helt egen hjemmelavede blomsterdekoration af karton og sugerør.

Blip Båt
Hver onsdag kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek
Lørdag den 8. april / lørdag den 29. april kl. 11-14 / Tårnby Hovedbibliotek
Lørdag 1. april kl. 11-14 / Vestamager Bibliotek
Vi finder et udvalg af bibliotekets robotter og andre gadgets frem til fri
leg. Både børn og voksne er velkomne. Gratis adgang

Filmklubben - for de 8-12 årige
Mandag 10. april / Mandag 24. april / kl. 16-18 / Vestamager bibliotek
/ Fri adgang
Onsdag 12. april kl. 14-16 / Torsdag 27. april kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Velkommen til bibliotekets filmklub med popcorn, hygge og gode film.
Hent programmet på biblioteket.

Kreativt Krydsfelt: Skab din egen musik - for børn fra 8 år
Mandag 3. april kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Med musikgadgets behøver du hverken at kunne synge eller spille for
at få det til at lyde godt.

Kaffe og historier - højtlæsning og samtale for voksne
Tirsdag 11. april kl. 10-11.30 / Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Kom og mød andre til en hyggelig sammenkomst, hvor vi læser højt af
en tekst og deler de tanker, erindringer og spørgsmål, der dukker op
undervejs i læsningen.

Filmperler
Mandag 3. april kl. 16-18 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 6. april kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Hent programmet på
biblioteket.
Fortsættes næste spalte

Oplev virtual reality - for børn fra 8 år
Tirsdag 11. april kl. 12-13 / kl. 13-14 / kl. 14-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hop ind i en digital verden med virtual reality. Udforsk havets hemmeligheder eller tag på en rejse ud i solsystemet.
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side
Litteraturcafé
Tirsdag 18. april kl. 15-17 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Ved Marianne Bøgh Pedersen, Henrik Tøttrup Johansen, Bo Hansen
og Lise Lotte Larsen. Bibliotekarerne fortæller om sæsonens nyheder
og andre læseværdige bøger.
Film: Hulebjørnens klan
Onsdag 19. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Arrangementet er en del af det landsdækkende temasamarbejde: Historier om Danmark, som bibliotekerne afholder i 2017.
En anderledes tilgang til sygdom
ved Lisbeth Andersson
Onsdag 19. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Mit liv er fantastisk! Intet mindre. Jeg troede rent faktisk ikke, at livet
kunne være fyldt med så megen lethed og glæde, og min rejse hertil
startede med min sygdom. Kom og hør min historie og få redskaber til
at kigge på din egen sygdom med nye øjne.
Kreativt krydsfelt: Sy en toilettaske eller ipadcover
- for voksne og børn over 10 år
Torsdag 20. april kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Du er velkommen til at tage egne materialer og stof med, ellers har vi
hvad du skal bruge.
Rockcafé
Torsdag 20. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi tager et aktuelt emne op inden for rockens verden. Bagefter er der
quiz med præmier.
Bibliotekar Per Reinholdt Nielsen er vært.

TårnbyDOX: Facebookistan
Onsdag den 26. april kl. 14-16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Filmen undersøger paradokset gemt i dette sociale medie, som fremmer åbenhed og gennemsigtighed - og som tilskynder os alle til at
dele, men som afslører meget lidt om sig selv.
Jakob Gottschau (DK, 2015) - Varighed 59 min.
Mød forfatterparret Bille & Bille
Onsdag 26. april kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Steen og Lisbeth Bille har, under forfatternavnet Bille & Bille, skrevet fire anmelderroste romaner, der blander krimier med videnskab.
Denne onsdag gæster de Skriveriet på Hovedbiblioteket til en snak
om research, skriveprocesser og udgivelse.
Susanne Clod Pedersen: Arnulf sagaen
Torsdag 27. april kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Mød forfatteren Susanne Clod Pedersen, der har skrevet en række
populære historiske romaner. Lige nu skriver hun på Arnulf sagaen,
hvor 4. bind udkommer til sommer.
Arrangementet er en del af det landsdækkende temasamarbejde: Historier om Danmark, som bibliotekerne afholder i 2017.
Oplev virtual reality - for voksne
Fredag 28. april kl. 17-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hop ind i en digital verden med virtual reality. Udforsk havets hemmeligheder eller tag på en rejse ud i solsystemet.

Kreativt krydsfelt: Harry Potter perlepladeri
Mandag 24. april kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Er du Harry Potter fan? Vi sørger for perler, plader og varme på strygejernet. Det bliver magisk!
Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 24. april kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge? Vi mødes den sidste mandag
i måneden med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret.
Lykke Friis: Europa hvad nu?
Mandag 24. april kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetter 90
kr. via AOF
Lykke Friis giver et ”helikopter-blik” på EU’s mange udfordringer og stiller skarpt på den mest afgørende aktør, nemlig Tysklands Angela Merkel. Foredraget trækker i høj grad på Lykke Friis egne erfaringer med
EU-systemet som forsker og minister.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og
Tårnby Hovedbibliotek.

TÅRNBY KOMMUNE
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En gåtur og en god historie
Tirsdag 25. april kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet til Hovedbiblioteket. På
biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe mens der bliver læst en
historie højt. Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor
Hjertestien starter.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Glemmer Du nr. 2, 2017 har titlen:
Kastrup Glasorkester – verdens første glasorkester
Verdens første glasorkester startede ved en fodboldkamp, hvor det
ene hold - glasmagerne – skulle muntres op med glasinstrumenter.
Du kan her læse historien om det berømte glasorkester og deres glasinstrumenter. Materialet bag Glemmer Du stammer fra scrapbøger,
som Kai Olsen og senere hans søn, Gunner Olsen, har samlet.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne, så længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og
Lokalarkivet”.
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

MÅNEDENS FOTO: Mange børn i Kastrup-området kender disse træer, der står i rundkørslen ved Thuja alle / Guldregn allé. Det er nemlig her, der i oktober
bliver rift om de nedfaldne kastanier. Ingen tror på, at der bygges kastanie-dyr i de mængder, som høsten stiller i udsigt, men de er jo bare dejlige at have og
at røre ved. Foto: Marianne Will, Amager Fotoklub.

Saml skrald på Saltholm, udsolgt
Cigaretter, brugte flasker,
dåser, emballage, og meget
andet affald præger vores
dejlige natur
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Siden 2006 har Danmarks
Naturfredningsforening arrangeret affaldsindsamlinger,
der samlere op til 100.000
danskere til forårsrengøring
i naturen. Andre private, foreninger og virksomheder har
taget del i ideen og arrangerer affaldsindsamlinger i
deres nærområder, i og op til
ugen.
Denne tankegang om en re-

ner natur har vist sig at være
populær i hvert tilfælde, hvis
man kigger på Den Blå Planets arrangement. De har arrangeret indsamling af skrald
på Saltholm som et led i affaldsindsatsen 2017. Alle 75
pladser til arrangementet er
allerede udsolgt.
Deltagerne drager i båd ud
fra Scanport til Saltholm. Der
bliver tre afgange, hvor der
er plads til 25 personer per
afgang og turen er allerede
overtegnet. Kun vejret kan
drille

GRATIS HISTORIE-LEKTION og SANG

Foreningen Norden i Tårnby/Dragør
indbyder til gratis foredrag om danskertiden i Sverige og om den finske
dramatiker og visedigter Bengt Ahlfors’
erindringer.

Tirsdag 18. april kl. 19-20 Koncertforedrag
med Malene Langborg
Svensktimen med Eva Skafte aflyst.
I stedet byder vi på et koncertforedrag
med Malene Langborg, der synger
Bengt Ahlfors’ viser og læser boguddrag.
Citat af Bengt Ahlfors i
bogen ”Mens jeg endu
mindes”: Det er vårvinter,
jeg er 75 år gammel, og
jeg skriver til jer, mine
syv børnebørn, for at
fortælle - mens jeg
endnu mindes - hvordan et menneske fra
1900-tallet levede sit liv i
Finland.
Et dybt dyk ned i lyse og mindre lyse
barndomsminder, opvækst, familieliv
og hverdag i krigens og efterkrigstidens
Finland.

KL. 20.15 KREDSMØDE FOR
FORENINGEN NORDEN medlemmer

af en af lokalafdelingerne af Foreningen
Norden i Hovedstadsregionen.
Historielektion om Visby og dansker-tiden i
Sverige. Mandag 15. maj. Per Stobaeus, historieprofessor fra Lunds Universitet.
Alle, der har haft en klassisk dansk
historie-undervisning, har hørt noget
om Visby på Gotland 1361 og at byen
frikøbte sig fra plyndring ved at betale
den danske konge Valdemar Atterdag
hans vægt i guld. Men hvor mange
aner noget om, at der faktisk var dansk
overherredømme i flere hundrede år
derefter.
Per Stobaeus kommer ind på emner
som • Kalmar-unionen • Gotland og
danskerne • Danmark og det nu sydlige
Sverige.
Begge lektioner foregår i Udstillingscenter Plyssen, kl. 19.00. Amager
Strandvej 350, 2770 Kastrup.
Arrangementerne er gratis og gæster
må medtages - ligeledes gratis. Tilmelding til terkel.spangsbo@mail.dk.

Tårnby Kreativ
Klub indløste
foreningsprisen
De blev hædret ved den
årlige sammenkomst på
Tårnby Rådhus, men forinden
var de blevet overrasket
til deres julemøde endnu
tidligere, hvor de til ære
for Tårnby Bladets fotograf
havde pyntet op til jul.
Gaven, en rundvisning
på Det Kongelige Teaters
værksteder, har de først for
nylig haft glæde af.
Alle Kreativ Klubs
medlemmer var inviteret
med på rundvisningen,
hvor en af teatrets
medarbejdere viste rundt og
medlemmerne fik lejlighed
til at møde lederne af både
dameskrædderværkstedet
og hatteværkstedet. De
havde nogle dejlige timer,
der nok kan inspirere de
kreative mennesker til nye
produktioner. Privatfoto.

Brændende Ildsjæle
Ny forening i Tårnby med
en fælles sjæl om at hjælpe
andre
Ildsjæle har slået flammerne
sammen. Tårnby kommune er
blevet hjemsted for en ny forening kaldet Ildsjælene. Som
det ligger i navnet, er det en
forening, hvor man har interesse og brænder for at gøre
noget for andre. Formålet er
at skabe arrangementer med
det formål at støtte velgørenhed og frivilligt arbejde. Forening er for alle frivillige, som
har lyst til at gøre en forskel
og som deler samme vision.
Foreningen blev ved den sidste og først generalforsamling
stiftet og en bestyrelse blev
valgt: Simon Brøns, formand,
Lasse Bræmer, næstformand,

Mathias Bentsen, kasserer
samt Elizabeth Laursen og
Kenny Kjelstrup, bestyrelsesmedlemmer. De fleste er
allerede kendte navne inden
for forskellige velgørenhedsprojekter, som Julemærkemarchen i Tårnby og Jeres Jul.
Disse ildsjæle brænder af
ideer. Halloween arrangement, banko, biograftur med
Red Barnet og ikke mindst
videreudvikling af tidligere
arrangementer er nogle af
de ideer, der har været vendt.
Man ønsker også i foreningen,
at tidligere arrangementer,
som blandt andet Simon har
stået for, skal være projekter,
foreningen arbejder sammen
om.

Julemærkemarchen sidste år, stod Simon Brøns bag. Her fik
han som julemand lov at aflevere ialt 1.1 mill. kroner, indsamlet ved marcher over hele Danmark, til julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted. Næste Julemærkemarch afvikles
3.december.

www.taarnbymalerne.dk
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Julemanden og nissemor foran gavechecken som
Julemærkemarchen har overrakt til Julemærkefonden.

Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

DU FORSVINDER

Men hvis Mias tre lykkeligste
år var sammen med Frederik,
mens han var hjerneskadet,
hvem var hun så gift med før?

© UIP

PRE MIE RE

FAST & FURIOUS 8

Dom og Letty er på
bryllupsrejse og Brian og
Mia har trukket sig ud af
legen – og resten af holdet er
blevet benådet – det berejste
team er ved at finde tilbage
til normaliteten. Men en
mystisk kvinde frister Dom

Historien er frit inspireret
af et af de mest ikoniske
danske pressebilleder fra
1980’erne – præsentationen
af den danske elbil ”Hope
Whisper”, der kørte galt på et
spektakulært pressemøde i
Forum i 1983.

fr. u. 7
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SKØNHEDEN OG UDYRET, 2D – dansk
tale
1 – 2/4:
8 – 17/4:
22 - 23/4:

kl. 15.30
kl. 17.00
kl. 14.30

DAN-DREAM

PRE MIE RE

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.

Klatremus og den søde
Morten Skovmus bor sammen
med alle deres dyrevenner,
men Mikkel Ræv har en
kedelig tendens til at ville
spise de mindre dyr. Det
lykkes ikke, og Mikkel bliver
så sulten, at han forsøger at
stjæle Bagermester Harepus’
kager, men får i stedet fat i
bagerlærlingens fejlslagne
peberkager, hvor der er alt
for meget peber i.

BABY BIO

KL. 11.00

4/4: KÆRLIGHED KENDER INGEN GRÆNSER
18/4: DAN-DREAM med danske undertekster

TIRSDAGSBIO

KL. 10.30

4/4: SKØNHEDEN OG UDYRET, 2D – org. vers. med
danske tekster
18/4: DAN-DREAM med danske undertekster

Tag pyjamas på, børst tænder
og tag bamse under armen til:

Med hjælp fra den store
Bamsefar får Morten
Skovmus indført en lov
om, at man ikke må spise
hinanden i skoven.

© Disney

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

SKØNHEDEN OG UDYRET, 2D - org.
vers. med danske tekster
31/3:
kl. 20.30
1 – 2/4:
kl. 18.15
3/4:
kl. 19.30
5/4:
kl. 20.15
8 – 12/4:
kl. 17.45

DAN MAR KS-

SKØNHEDEN OG
UDYRET

DAN DREAM

DAN MAR KS-

BILLETPRISER
OG RABATKORT

PYJAMAS BIO
5/4: kl. 19.00

Vi læser godnathistorie
og viser en lille film.
For børn fra 3 år, deres forældre /
bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen undervejs.

Ill: René

Slott

Arrangementet som forventes at vare ca. 30 min.
er et samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.
© Per Arnesen

© UIP

Smølferne tager på eventyr
efter at have fundet et
mystisk kort, som leder dem
frem til en hemmelig landsby.
Dette fører til opdagelsen
af den største hemmelighed
nogensinde i Smølfernes
historie.

© Filmcompagniet

PRE MIE RE

Mia er gift med den
succesrige skoleleder
Frederik, som afsløres i at
have begået et alvorligt
underslæb. Har han gjort
det af egen fri vilje eller
er han blevet ramt af en
personlighedsændring på
grund af en hjernesvulst?

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.

DYRENE I
HAKKEBAKKESKOVEN’

DAN MAR KS-

Mia forsøger desperat at
finde ud, hvad der er sket og
hvilken mand hun egentlig er
gift med, og hun vil gøre alt
for redde sit ægteskab og sin
familie.

SMØLFERNE DEN HEMMELIGE
LANDSBY

ÅBNINGSTIDER

fr. u. 7

31/3:
kl. 18.30
1 – 2/4:
kl. 20.45
3 – 5/4:
kl. 17.30 + 20.00
6 – 7/4:
kl. 20.00
8 – 12/4:
kl. 20.30
13 – 19/4:
kl. 18.00
20 – 23/4:
kl. 17.45
fr. u. 7
Visningerne 3 – 5/4 kl. 17.30 og 13 – 23/4
er med danske undertekster

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

© Filmcompagniet

Kulturhuset
Kastrup BIO

© Martin Dam-Kristensen

til at vende tilbage til den
kriminelle verden og til et
forræderi mod dem, der står
ham nærmest.

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

BOSS BABY

Boss Baby går i jakkesæt og
styrer sin familien som en
effektiv virksomhed. The Boss
Baby er en underholdende
historie om vigtigheden

I nyfortolkningen
introduceres en helt ny
karakter ved navn Cadenza.
Cadenza er et stort klaver
med neurotiske træk.

SMØLFERNE – DEN HEMMELIGE
LANDSBY, 2D – dansk tale
31/3:
1 – 2/4:
3 – 5/4:
8 – 17/4:
22 – 23/4:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16.30
11.30 + 13.30
17.00
13.15 + 14.45
13.15
t. f. a.

Danmarkspremiere:
BOSS BABY, 2D – dansk tale
6 – 7/4:
kl. 17.30
8 – 17/4:
kl. 15.30
22 – 23/4:
kl. 15.30
fr. u. 7
Danmarkspremiere:

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN
6 – 7/4:
8 – 17/4:
22 – 23/4:

kl. 17.00
kl. 12.45
kl. 12.45

Danmarkspremiere:

kl. 19.30
kl. 19.45

Opera på lærredet:

Barberen i Sevilla

fra English National Opera London

Vises 4/4 kl. 19.30.
I pausen serveres et glas cava

Danmarkspremiere:

FAST & FURIOUS 8
13 – 25/4:
26/4:

kl. 20.15
kl. 20.30

Danmarkspremiere:

DU FORSVINDER

20 – 23/4:
kl. 19.45
24 – 26/4:
kl. 17.00 + 19.45 t. o. 15
Visningerne 20 – 23/4 kl. 19.45 og 24 - 26/4
kl. 17.00 er med danske undertekster

THE HANDMAIDEN
20 – 23/4:
24 – 25/4:

kl. 17.15
kl. 17.30

Opera på lærredet:

BARBEREN FRA SEVILLA
t. f. a.

GHOST IN THE SHELL, 2D
6 – 7/4:
8 – 19/4:

af familie, og hvordan en
ny babys ankomst har
indflydelse på hele familien,
især når historien er fortalt
fra en meget fantasifuld og til
tider noget utroværdig 7-årig
storebrors synspunkt.

4/4:

kl. 19.30

PYJAMAS BIO
5/4:

kl. 19.00

Masser af revy – ikke så meget Dragør
Der er garanti for flere muntre timer
ved årets Dragør Revy

Anmeldelse af Terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Ordet/navnet Dragør klinger meget
forskelligt i Tårnby-borgeres øren.
Der er den såkaldte frygt for en sammenlægning, som er stopord i enhver
diskussion om ægteskab mellem to
naboer, anderledes når talen falder på
turistmål, så er det godt at have Dragør i baghånden, hvis det drejer sig
om at vise sin ø frem.
Dragør kan også noget, som trods
ærlige forsøg er forsøgt flere gange
i Tårnby – det kan holde liv i en lokal
revy. Inden den store rose-tur går i
gang, er det mest ærligt at fortælle,
at denne anmeldelses forfatter i 12 år
var revyens instruktør, men trods alt
ikke har haft kontakt med den mere
end 90-årige tradition i mange år.
Dragør blev sammenlagt med Store
Magleby i begyndelsen af 1970 og
frygten i skipperbyen var, at nu ville
man miste sin egenart – hvad det så
var – til bondebyen St. Magleby.
Måske fordi man anede lidt storhedsvanvid idet ”magle” betyder
store, så de hollandske efterkommere
altså kaldte sig store store by. Det lykkedes i allerhøjeste grad at bevare
særegenheden. Der var folk fra maglebyen, som ikke kom til revyen ”den
hedder jo Dragør!”.
Men revyen levede trods manglen
på ”udenbys gæster”. Revyen var så
dragørsk som gæs i gaderne, fastelavnsridning, strandhotel, brolagte
gader, stokroser og gule huse. Der var
nok hjemligt og lokalt til at give stof til
revynumre, som da man kaldte de to
færger, der besejlede guldgruben Limhamn, for Hamlet og Ofelia, navne der
hører hjemme i en anden skipperby.

Der blev digtet ”Jeg er så frygtli’ ked
a’, at de hedder Hamlet og Ofeli-a!”.

”Bare jeg er omtalt igen i år”
Hvert år strømmede de lokale politikere til revyen i håb om at gense sig
selv på scenen. En enkelt var i nyere
tid så ofte i offentlighedens søgelys,
at man et enkelt år på scenen kunne
fremstille vedkommende som ganske
utilfreds med, at han ikke blev omtalt
og således jublede salen endnu engang over denne indforståede joke.
Revyen havde (næsten) altid vittige
tekster og sange med kærligt, men
stikkende indhold, og var altid velspillet, havde god musikalsk ledsagelse,
ofte spillet som serveringsteater, men
først og fremmest var det det lokale,
som gjorde, at der var et stampublikum, som gjorde det økonomisk og
sliddet værd for de praktiske grise og
tiljublede amatørskuespillere.
Lokalstoffet med lokale pointer
kunne være uforståeligt for fremmede
og alle, der ikke var født i Dragør, havde boet der i generationer eller i det
mindste var indgift med en ægte lokaler og hertil hørte/hører stort set kun
dragøere fra Den gule By. Nordstrand
og vængekvarteret var/er fremmede.
Hvem udefra kendte Gåserepublikken, Sylten, Kålmarken – men i
kraft af rigtig gode skuespillere, teknik, musik og alle de usete kræfter bag
revyen, som alle tog opgaven hamrende alvorligt, følte gæster sig godt
beværtet og godt underholdt.

Teksten var af …
Det gør man også med den seneste
revy, føler sig godt underholdt af revyen, der som undertekst kalder sig –
hele Amagers revy! Det er den måske
også, idet lokalstoffet indskrænker
sig til en eneste gang at nævne Store
Magleby ved navn. Dragør slet ikke
nævnt og figurerne på scenen vil man

Fra venstre Dorte Munksgaard, Morten Bo, Birgitte Nielsen, Birgit Kjersner,
og Sune Gylling Æbelø, vogter nidkært (og grumt forventningsfulde) de ydre
grænser.

Nu på Fortet
Fra venstre Sune Gylling Æbelø, Dorte Munksgaard, Birgitte Nielsen ved en
(desværre) genkendelig hyggeeftermiddag med vennerne.

Revyen er spillet på mange lokaliteter,
senest i Kedelhuset i Wiedergården,
indtil man for få år siden flyttede til

Dragør Fortet, hvor en af de smalle
katakomber-gange
omdannes
til
teatersal. De små caféborde i serveringsteatret Kedelhuset er erstattet af
klassiske stolerækker. Til gengæld kan
revypublikummet tilkøbe sig en revymiddag som erstatning.
Scenografien har fået et elegant
fortæppe, som hverken går op eller ned eller ud til siderne. Som i en
svingdør glider det ud til siderne og
folder sig sammen efter behov. Ikke
ufortjent at den første tæppeåbning
fik applaus. Det fik alle revynumre, for
smukt og velmenende er afviklingen,
tempo som før omtalt, meget tempo,
som ikke altid levner forståelse af satiriske rim fuld retfærdighed.
Denne anmelder har ikke for vane
at trække den ene amatørskuespiller
frem for den anden – vigtigst er det
at registre, at alle gør det bedste, de
formår og disse formår meget, men
vaner kan laves om og det er ikke fair
ikke at omtale Birgitte Nielsen, der er
med i Dragør Revy for tredje gang. Det
er ikke for at forklejne de øvrige, men
hun har en evne til at få kontakt med
publikum, så hver tror, hun optræder
præcis for dem.
Summa summarum. Vi ved, at hele
holdet på scenen og bagved gjorde
deres bedste. Vi blev godt og kvalitetsmæssigt underholdt i to timer, vi
gik fornøjede hjem, men vi ved faktisk
ikke hvorfor.

Om manglen på lokale numre i
Dragør Revyen skriver instruktøren Michel Castenholt, at det ikke
skyldes uvilje mod det lokale, men
et valg truffet ud fra både lyst og
nødvendighed.
- Lyst, fordi vi synes hele Amager skal tage til dejlige Dragør og
få en festlig aften – og nødvendighed, fordi det virkelig skorter
på lokale tekster. Jeg kan afsløre,
at vi i år har modtaget én tekst og
det kan man ikke lave en hel revy
af, skriver instruktøren.
- Det er også derfor Dragør Revyen kaldes for ”Hele Amagers
Revy”.
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kunne finde overalt i Danmark – i by
og på land.
Teksterne er af danmarksberømte
revyforfattere som Mette Lisby, Vase
og Fuglsang, Leif Maibom, Ulla Jessen
og stjernen over dem alle Carl-Erik
Sørensen, huspoet hos Cirkusrevyen.
Og den musikalske ledelse er den
bedste i nyere tid med topprofessionelle Mickey Pless. Det kan teknisk set
næppe blive bedre.
Skuespillerne (og instruktøren Michel Castenholt) har i den grad skruet
op for tempoet, at holdet er i stand
til at afvikle 23 skarpslebne numre
på godt halvanden time eksklusiv
pause. Emnerne veksler mellem jordnære problemer, som kan finde sted i
såvel Dragør som Espergærde. Det er
situationer med IT, ”Ja jeg har lukket
vinduet”, siger fruen til telefon supporten uvidende om, at vinduerne på
en pc skal staves med w. Det er mobiltelefoner, der præger vennernes
café-sammenkomst, samtaler mellem
to, hvor den ene taler fodbold, den
anden sex-problemer på hjemmefronten (hvad tror den ene, når den anden
taler om af knalde den op i trekanten,
haha).
Stærke indtryk fik man i numre, der
turde udstille dobbeltmoral og menneskers flugt fra virkeligheden. Skal
man finde sig i, at strandene på Lesbos
overfyldes med folk, der leder efter
deres børn, når man selv tog på ferie
for at sole sig. Og morsomt/stærkt var
de fem politifolk, som udførte grænsekontrol med armene helt op i tarmene.
Men væk var hip og stikpiller til
lokalsamfundets spidser, måske er
Dragør fattig på rigtige originaler, eller er der så mange nu og udskiftes de
så hurtigt, at folk ikke ved, hvem de
er – og er der ingen lokale kunstnere
længere, som kan skrive teksterne? Vi
ved det ikke, men væk og savnet er de.
Vi skal ikke lukke øjnene for verdensproblemerne, men revyen har åbnet
synet på os selv og vores egen andegård (i Dragør Gåserepublik).

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup
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OPSLAGSTAVLEN

med inspiration fra Bryggebladet ... er åben
for køb/salg. Mærkedage og hvad der ellers
hænges op på køleskabet

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Få et nyt stærkt decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S
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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

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

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Hun kaster rundt
med drengene

inden Lærke Jeppson en råkold
vintereftermiddag
stiger på cyklen,
møder Tårnby Bladets
idrætsmedarbejder
den unge judokæmper
til en snak om livet som
ung eliteidrætsudøver

Af René Holm

16-årige Lærke Jeppson går
i 9. klasse på Kastrupgårdsskolen og cykler herfra fire
gange om ugen ti kilometer til træning med landsholdskammeraterne i Grøndalscenteret på Bellahøj.
Efter sommerferien starter Lærke Jeppson på Falkonergårdens
Gymnasium. Kærligheden til judosporten har været den afgørende
faktor for valg af gymnasium. Flere
gymnasier var i søgelyset men til
sidst var det Falkonergårdens
gode erfaringer med unge atleter og Team Danmark, der
gjorde udslaget. Hun glæder
sig til at kunne fokusere på
judo samtidig med, at der
bliver tilrettelagt et skoleforløb, der giver hende mulighed
for at få en god studentereksamen.
Da Lærke Jeppson var syv år var hun med
nogle skolekammerater til prøvetræning i
Amager Judo Skole og her fandt hun ud af, at
hun kunne kaste rundt med drengene.
Som årene er gået og træningsmængden
øget, har hun udviklet sig fra en lille splejset
pige til en sund og bomstærk teenager. Judo
er en kampsport, hvor der på trods af kontant
fysisk kontakt er få skader. Helt fra starten er
der fokus på teknik og respekt. Det gælder
ikke om at smadre modstanderen, men om at
være den klogeste sportsmand, der afkoder
modstanderen og med kløgt og teknik sætter
de afgørende kast ind.

Familiens opbakning
Som for mange andre unge elitesportsfolk
er familiens opbakning afgørende for, at det
kan lade sig gøre at dyrke sport på topplan.

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr
Lærke Jeppson
med sin første DM
medalje.

Ca. 20 gange om året
er Lærke Jeppson afsted til stævner og
mesterskaber. Egenbetaling og transport er
forældreopgaver. Judo er
en forholdsvis lille sportsgren i Danmark og nærmest
helt uden mediernes opmærksomhed. Det betyder,
at økonomien er presset og
frivillige hjælpere er alt-afgørende for, at sporten kan udvikle
sig. Hun er en af de heldige, der
har fået en personlig sponsor i elfirmaet Projekt.
Kulturen og sammenholdet i
dansk judo er stærk.
Lærke Jeppson fortæller, at
når ens egen kamp er overstået, så støtter man hinanden og hepper på dem,
der er i kamp.
I 2009 blev Lærke
Jeppson dansk mester
for første gang og det har
hun gentaget hvert år siden. Om få måneder
debuterer hun ved Europa cup stævne i Kroatien. Det glæder hun sig til. Det kan godt være
hun, får nogle høvl, men hun ved, at den erfaring, hun tager med hjem, vil være med til
at løfte hendes niveau og gøre hende endnu
stærkere.

Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Sportens sidegevinster
En person, hun lærer meget af, er Danmarks
bedste kvindelige judokæmper Emilie Sook.
Hun er Lærkes træningsmakker og en rollemodel, som der er stor respekt omkring.
-Tårnby Bladet spørger Lærke Jeppson, hvad
hendes mål med judo er og hvad sporten har
givet hende?
Hun svarer, at det er at få lov at dyrke sporten så meget hun kan. Hendes kærlighed til
sporten er stor og hver gang hun lærer noget
nyt, løfter det hende ikke bare sportsligt, men
også mentalt. Hun kan mærke, at det mentale
overskud hjælper hende i alle livets facetter
og at hun blive bedre til at håndtere pressede
situationer.
Klokken er 16.00 og skoledagen på Kastrupgårdsskolen og interviewet er slut. Nu venter
de ti kilometrer på cykel gennem regn og slud,
før Lærke Jeppson er fremme ved Grøndalscenteret til to timers træning med judolandsholdet.

Årets første løb, Christianshavner-milen
dansk mil. Løbene samler
normalt omkring 700-1000
deltagere i alle aldre, køn og
niveau.

INFO:
12 forskellige aldersklasser,
Årets første løb mandag

3.april kl. 18.30 for herrer
og kl. 18.40 for damer.
Tilmelding for alle 7 løb
koster 350 kr., enkeltløb
koster 70 kr. Tilmelding på
løbedagen ved Christmas
Møllers Plads.
www.amageratletik.dk

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Tage Bruun
50 90 85 07
Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07
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Sammenhold også med konkurrenterne
er vigtigt i sporten. Her Lærke Jeppson
tv. sammen med nogle konkurrenter.
Privatoptagelser.

Opstarten af den årlige motionsløbsserie Christianshavnermilen er et forårstegn.
Løbet på Volden, Holmen
og Christianshavn har nu
fundet sted i alt 166 gange,
på den 7,532 km. lange rute,
som svarer til en gammel

Englandsvejens
Tømmerhandel

- din lokale ejendomsmægler

LokalBolig søger

LokalBolig søger

LokalBolig søger

Preben søger hus i Kastrup

1-Plans villa til Ida

Preben leder med lys og lygte efter den rigtige bolig til
ham og familien. De vil gerne
have 4-5 værelser, og gerne
over 100 kvm. Deres budget
ligger på omkring 4 mio. kr.

Ida søger en større villa i ét
plan. Gerne 140+ kvm og
god stand med beliggenhed
i Kastrup. De har budget op
til 6 mio. kr. til det perfekte
hjem.

Patrick søger ejendom
til istandsættelse

LokalBolig søger

LokalBolig søger

LokalBolig søger

Jannie søger en bolig
med udeareal

Rækkehus til Michael

Murermestervilla
til Jette og co.
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Jannie søger et hus med et
så stort udeareal som muligt
i Kastrup området – hun har
budget op til 4.5 mio. kr. og
ikke så store krav til boligens
kvm.

LOKALBOLIG AMAGER
- DIN LOKALE
EJENDOMSMÆGLER

Michael drømmer om et mindre rækkehus i Kastrup. Optimalt set drømmer han om
omkring 95 kvm. Han har et
budget på ca. 2.6 mio. kr.

Patrick er tømrer og leder efter en bolig til istandsættelse
til ham og kæresten i Kastrup/Tårnby/Dragør-området. De vil betale op til 3 mio.
kr. alt efter husets størrelse
og stand.

Jette og familien søger efter
en vaske ægte murermestervilla, optimalt set beliggende
Kastrup. De vil gerne have
min. 120 kvm. og har budget
op til 6 mio. kr.

HOLMBLADSGADE 76 - 2300 KØBENHAVN S
KONGELUNDSVEJ 264 - 2770 KASTRUP
TLF. 3630 1555

